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 Câmara Municipal de Vereadores de Descanso 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Contador 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. O Art. 2° da Lei nº 4.320/64 dispõe que a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo. 

Tal artigo evidencia o princípio orçamentário da: 

A) Unidade. 

B) Exclusividade. 

C) Especificação. 

D) Uniformidade. 

 

02. Conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa que 

corresponde a uma receita que compõe a Receita Corrente Líquida: 

A) Receita decorrente de cancelamento de restos a pagar. 

B) Antecipação de receitas orçamentárias.  

C) Receita de serviços. 

D) Receita de alienação de bens. 

 

03. No que se refere às despesas públicas, é correto afirmar que: 

A) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 

liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no penúltimo ano de vigência do crédito. 

B) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita orçamentária para compensar sua 

inclusão na despesa orçamentária. 

C) O lançamento de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

D) O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

 

04. Conforme a LRF, o Poder Legislativo Estadual (incluindo o Tribunal de Contas do Estado) que possui 

uma Receita Corrente Líquida (RCL) de R$ 600 milhões, terá como limite de despesa com pessoal o valor 

de: 

A) 360 milhões.  

B) 36 milhões.  

C) 18 milhões.  

D) 15 milhões.  

 

05. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, que conterá: 
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A) Avaliação do cumprimento das metas relativas aos dois exercícios anteriores. 

B) Evolução do patrimônio líquido, nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação 

dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

C) Avaliação da situação financeira e atuarial, dentre outros, dos regimes complementares de 

previdência social. 

D) Avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. 

 

06. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), analise os itens a seguir: 

I - A dívida pública fundada é montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras 

do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de 

operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses; 

II - Operação de crédito é o compromisso representado por títulos emitidos pela União, inclusive os 

do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios; 

III - Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de 

responsabilidade do Banco Central do Brasil. 

A) Apenas o item III está correto. 

B) Os itens I e III estão corretos, apenas. 

C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

07. Conforme a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3° do Art. 198 

da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, é correto afirmar 

que não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos 

percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de: 

A) Pagamento de aposentadorias e pensões, exceto dos servidores da saúde. 

B) Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de 

saúde. 

C) Assistência à saúde que atenda ao princípio de acesso universal. 

D) Merenda escolar e outros programas de alimentação, desde que executados em unidades do SUS. 

 

08. A elaboração da proposta orçamentária em que a cada novo exercício deve haver um 

questionamento acerca das reais necessidades de cada área e justificativas detalhadas dos recursos 

solicitados é o orçamento: 

A) Tradicional. 
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B) Programa. 

C) Base zero. 

D) Operacional. 

 

09. Acerca das emendas parlamentares ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem, é correto afirmar que: 

A) Poderão ser aprovadas mesmo que incompatíveis com o plano plurianual. 

B) Somente podem ser aprovadas caso indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 

provenientes de anulação de despesa. 

C) Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da programação das emendas 

parlamentares, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, dependerá da 

adimplência do ente federativo destinatário e integrará a base de cálculo da receita corrente 

líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal. 

D) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da 

RCL prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste 

percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 

 

10. Conforme dispõe a Lei nº 6.404/64, alterada pela Lei nº 11.638/07, é correto afirmar que são 

demonstrações financeiras obrigatórias para todas as companhias o: 

A) Balanço patrimonial, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e a demonstração do 

resultado do exercício. 

B) Balanço patrimonial, a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. 

C) Balanço patrimonial, a demonstração das mutações patrimoniais e as notas explicativas. 

D) Balanço financeiro, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado 

abrangente. 

 

11. As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos: 

A) Órgãos da administração, desde que esta proposta tenha sido aprovada pela assembleia-geral. 

B) Conselhos Fiscal e da Administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia de 

Debenturistas. 

C) Órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.  

D) Conselho Fiscal, desde que esta proposta tenha sido aprovada pela assembleia-geral. 

 

12. Considerando a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é correto afirmar que faz parte do grupo 

dos valores adicionados recebidos ou entregues em transferência: 
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A) Receitas relativas a construção de ativos próprios. 

B) Materiais e serviços de terceiros. 

C) Dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo. 

D) Pagamento de aluguéis a terceiros. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 

 

13. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta. 

A) Os parênteses utilizados nas linhas 3 e 4 estão corretamente empregados, pois foram utilizados, 

neste caso, para isolar palavras e expressões de valor explicativo dentro do período à 

semelhança do emprego da vírgula e do travessão. 

B) A vírgula utilizada imediatamente após “física” (linha 2), está corretamente empregada, pois 

isola o aposto. 

C) O ponto e vírgula utilizado após “indivíduos” (linha 6) está corretamente empregado, pois separa 

orações coordenadas de sentidos opostos. 

D) “Os dados sobre inatividade física...” (linha 9) é considerada uma frase nominal. 

 

14. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto é acentuada pela seguinte razão: 

Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 
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A) “física” (linha 2) 

B) “Saúde” (linha 3) 

C) “sedentários” (linha 4) 

D) “já” (linha 6) 

 

15. “Um em cada 4 adultos não pode ser considerado praticante de atividade física, diz a Organização 

Mundial de Saúde.” (linhas 1 a 3). Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo 

destacado. Não poderia, contudo, substituí-lo devido à erro ortográfico: 

A) Encarado. 

B) Apontado. 

C) Classificado. 

D) Abalisado. 

 

16. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro 

gramatical ou que corrige erro existente no Texto: 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “adultos” (linha 1). 

B) Substituição de “pode ser” (linha 1) por “pode serem”. 

C) Substituição de “sedentários” (linha 4) por “inativos”. 

D) Substituição de “foram” (linha 9) por “foi”. 

 

17. “Os dados sobre inatividade física foram apresentados pela Organização Mundial de Saúde...” (linhas 

9 e 10). É correto afirmar que o verbo destacado no trecho retirado do Texto se encontra no: 

A) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio Passado. 

D) Presente do Indicativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
  

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei Orgânica de Descanso - SC, os 

fundamentos da administração pública municipal direta, indireta ou fundacional são os seguintes: 

(__) - A descentralização; 

(__) - A injuria; 

(__) - A delegação de competência.  
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A) F-F-V. 

B) V-F-V.  

C) V-V-V.  

D) V-V-F.  

 

19. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise: 

I - A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo, possuindo, assim, um 

enorme potencial para geração de energia elétrica; 

II - A área territorial do Brasil faz com que esse país seja o quinto maior do mundo, atrás somente 

de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos; 

III - O Brasil faz fronteira com Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Chile, 

Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Isso quer dizer que faz fronteira com quase todos os países desse 

subcontinente americano, exceto com Peru e Equador; 

IV - No Brasil, o Trópico de Capricórnio atravessa os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São 

Paulo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

B) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

 

20. “ONU alerta para os riscos da poluição causada pelo plástico. No dia 5 de junho, é celebrado o Dia 

Mundial do Meio-Ambiente, instituído em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU). O tema deste 

ano é Beat Plastic Pollution (Combater a Poluição Plástica, em tradução livre).” 

(Fonte adaptada:<https://www.revistaencontro.com.br> acesso em 06/06/2018) 

Em relação a reciclagem do plástico, assinale a alternativa incorreta: 

A) São necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e 

desapareça do meio-ambiente. 

B) Na última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. 

C) De acordo com a ONU, o plástico no oceano não afeta as aves marinhas, apenas as baleias e 

pinguins.  

D) Todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis. 

 

https://www.revistaencontro.com.br/

