
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
Estado de São Paulo 

CONTADOR 
CONCURSO PÚBLICO 

01/2019 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 
 

 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este 
caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 
 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência 
na sala de Provas. 
 

 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de 
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura. 

A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática 
do mesmo. 
 

 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta. 
 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 
 

 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta. 
 

 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha. 
 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 
 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  
 

 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte 
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público. 
 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 
 

 

01  
 

Com as alterações climáticas mundiais que tem sido 

apontadas por diversos canais de comunicação (em 

especial o aquecimento global), a Ecologia tomou 

proeminência, como disciplina ligada à Biologia. Sobre 

estes conceitos, assinale a alternativa errada: 

(A) Alteração climática diz respeito a mudanças de 

temperatura, precipitação, nebulosidade e outros 

fenômenos climáticos em relação às médias 

históricas que tem sido registradas. 

(B) Ecologia é a ciência que estuda as relações dos 

seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou 

inorgânico no qual vivem. 

(C) Por ser muito específica, não se pode considerar 

que a Ecologia estude e discuta  as relações 

recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social 

e econômico. 

(D) Alteração climática (ou mudança climática) refere-se 

à variação do clima em escala global ou dos climas 

regionais da Terra ao longo do tempo. 

 

02  
 

A pintura é uma das mais belas formas da Arte se 

expressar, podendo comunicar emoções, sentimentos ou 

até mesmo fatos históricos relacionadas à época em que 

foi concebida. Muitos pintores brasileiros ficaram 

famosos não só em nossos país mas também no 

estrangeiro. Abaixo temos, em quatro alternativas, quatro 

obras plásticas muito  conhecidas, antecedendo o nome 

de pintores igualmente célebres. Assinale a alternativa 

cuja obra nomeada não pertence ao artista apontado, e 

sim a outro pintor famoso. 

(A) Abaporu – Tarsila do Amaral. 

(B) Baile Popular – Di Cavalcanti. 

(C) Operários – Anita Malfatti. 

(D) Criança Morta – Cândido Portinari. 

 

03  
 

Barack Obama, que serviu como 44º Presidente dos 

Estados Unidos, pode ser  considerado o mais popular 

entre os políticos democratas americanos e um dos mais 

admirados do mundo. Assinale abaixo a alternativa que 

contém incorreção sobrea biografia  este importante 

personagem do cenário mundial: 

 (A) Depois de deixar a Presidência Obama tem 

realizado palestras e debates pelo mundo, cobrando 

cachês de até 400 mil dólares, o salário anual do 

Presidente dos Estados Unidos. 

(B) Barack Obama foi Presidente de 2009 a 2017. 

(C) Obama foi o terceiro afro-descendente a ocupar o 

cargo de Presidente da nação mais poderosa do 

planeta. 

(D) Este advogado, nascido em 1961 no Havaí, é 

casado com a também advogada Michelle Obama. 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

  

Leia o trecho da crônica “Hobbies” de Luis Fernando 

Veríssimo para responder às questões 04 e 05. 

 

 A maior coleção particular de pizzas do mundo 

pertence ao jurista Domenico Corolário, de São Paulo, 

que desenvolveu um método para preservá-las, 

semelhante, segundo ele, ao embalsamamento. O doutor 

Corolário começou com uma de mussarela (sic) e molho 

de tomate simples, tamanho médio, para viagem. Levou 

para casa, esqueceu-se de comê-la e duas semanas mais 

tarde encantou-se com aquela coisa redonda, colorida e 

incomível e teve a ideia da coleção. Hoje viaja sempre 

que pode à procura de pizzas diferentes e tem 

correspondentes em todo o mundo, que lhe enviam 

espécimens novos. Quais são seus exemplares mais 

raros? 

 - Bem, tenho uma pizza de bacalhau, páprica e 

creme de leite. Esta aqui de creme de abacate, anchovas, 

azeitona, rodelas de tomate e caramelo. Esta de mamão, 

bacon e... Mas você está ficando verde! 

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, L&PM, 

1996, p.325. 

 

04  
 

Os referentes dos termos em destaque no texto são, 

respectivamente: 

(A) São Paulo, pizzas, Domenico Corolário, casa.  

(B) Domenico Corolário, pizzas, método, uma de 

mussarela e molho de tomate. 

(C) São Paulo, pizzas, método, casa. 

(D) Domenico Corolário, pizzas, Domenico Corolário, 

uma de mussarela e molho de tomate. 

 

05  
 

A palavra incomível pode ser substituída, sem prejuízo 

de sentido no texto, por: 

(A) Intragável. 

(B) Impassível. 

(C) Indigerível. 

(D) Insaciável. 

 

 

Para responder a questão 06, leia o seguinte poema de 

Carlos Drummond de Andrade: 

 

Oficina Irritada 

 

Eu quero compor um soneto duro 

como poeta algum ousara escrever. 

Eu quero pintar um soneto escuro, 

seco, abafado, difícil de ler. 

 

Quero que meu soneto, no futuro, 

não desperte em ninguém nenhum prazer. 

E que, no seu maligno ar imaturo, 

ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 

 

Esse meu verbo antipático e impuro 

há de pungir, há de fazer sofrer, 
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tendão de Vênus sob o pedicuro. 

 

Ninguém o lembrará: tiro no muro, 

cão mijando no caos, enquanto Arcturo, 

claro enigma, se deixa surpreender. 

(Carlos Drummond de Andrade. Claro Enigma. Nova Aguilar, 1988.) 

 

06  
 

O poeta usa o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, 

numa das estrofes, para 

(A) marcar o poema que gostaria de compor no 

momento em que enunciava tal desejo. 

(B) denotar a suposição do eu-lírico entre o ser e o não 

ser. 

(C) explicitar uma ousadia até então nunca escrita. 

(D) postergar a lembrança do poema para um tempo 

futuro. 

 

 

Leia a seguinte manchete, publicada no site 1News em 

18/12/2018, para responder às questões 07 e 08.  

 

“Luto na música: perda de Roberto Carlos perto do natal 

comove o Brasil” 

 

07  
 

A ambiguidade da manchete ocorre, sintaticamente, pois: 

(A) Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto indireto de 

perda. 

(B) De Roberto Carlos pode ser adjunto adnominal ou 

complemento nominal de perda. 

(C) Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto direto de 

perda. 

(D) De Roberto Carlos pode ser adjunto adverbial da 

oração ou complemento nominal de perda. 

 

08  
 

Assinale a alternativa que desfaz a ambiguidade do texto. 

(A) Brasil fica comovido com a perda de Roberto Carlos 

perto do natal. 

(B) Luto na música: perda do Roberto Carlos perto de 

natal comove o Brasil.  

(C) Perda sofrida por Roberto Carlos perto do natal 

comove o Brasil. 

(D) Brasil se comove perto do natal pela perda de 

Roberto Carlos. 

 

09  
  

 
FONTE: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/marcca-cria-campanha-

publicitaria-de-dia-das-maes-para-fcdlsc 

Considere as seguintes afirmações a respeito da 

propaganda: 

 

I - “Ela” faz referência a “mãe”, articulando o 

texto com a imagem da publicidade. 

II - O pronome “que”, no texto, retoma, 

respectivamente, “Ela” e “você”. 

III - O uso da conjunção “mas” reforça “precisava” 

em contraposição a “não precisava”. 

IV - A locução “vai dizer” poderia ser substituída, 

sem prejuízo de sentido, por “diria”. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) III e IV. 

(D) I e IV. 

 

 

Texto para as questões 10 e 11 

 

 

 
FONTE: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernando-

gonsales 

 

10  
 

Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do 

texto do segundo quadro adequada à norma culta da 

língua portuguesa.  

(A) Baratas não suportam a raios radioativos? 

(B) Baratas não suportam à radiação? 

(C) Baratas não suportam à raios radioativos? 

(D) Baratas não suportam a radiação? 

 

11  
 

Considere as seguintes afirmativas sobre a tira de 

Fernando Gonsales: 

 

I - A conjunção se estabelece uma relação de 

condição entre a guerra nuclear e a piora de 

vida para as baratas. 

II - Difícil é objeto direto de vai ficar e indica o 

estado de vida das baratas após a guerra. 

III - A conjunção mas introduz uma consequência 

que a falta de lixo trará à vida das baratas. 

SE TIVER UMA GUERRA 

NUCLEAR, A VIDA DAS 

BARATAS VAI FICAR 

DIFÍCIL! 

BARATAS NÃO 

RESISTEM À 

RADIAÇÃO? 

SIM ! 

MAS QUEM 
VAI PRODUZIR 

O LIXO ? 
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IV - No último quadro, quem é sujeito da oração 

que tem o lixo como objeto direto. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

(A) I e II. 

(B) III e IV. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

12  
 

Observe a proposição abaixo e responda. 

 

Y não é um número primo. 

 

Qual proposição é logicamente equivalente? 

(A) X não é um número par. 

(B) X é um número ímpar e Y é um número par. 

(C) Se Y é maior que um, então Y é um número par.  

(D) Y é um número ímpar. 

 

 

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 13 e 

14. 

 

Em uma cidade turística, há um teleférico que conecta a 

praça central da cidade a um mirante. A cabine teleférica 

realiza seu trajeto guiada por um trilho de 1225 metros de 

extensão, deslocando-se a uma velocidade média de 6 

metros por segundos. Medido horizontalmente, sempre 

em relação à mesma altitude de partida, o deslocamento 

totaliza 980 metros.  

 

13  
 

Qual é, aproximadamente, o tempo total da viagem? 

(A) 2 minutos e 20 segundos 

(B) 3 minutos e 40 segundos 

(C) 4 minutos e 15 segundos 

(D) 6 minutos e 30 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  
 

Qual a altitude total percorrida do ponto de partida ao 

ponto de chegada? 

(A) 1245 metros 

(B) 980 metros 
(C) 735 metros 

(D) 540 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA RASCUNHO 
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

O que são créditos adicionais? 

(A) É o produto de receitas especificadas que por lei 

vinculam-se à realização de determinados objetivos 

ou serviços, facultada a adoção de normas 

peculiares de aplicação. 

(B) São as autorizações de despesa não computadas 

ou, insuficientemente, dotadas na Lei de Orçamento. 

(C) São todas as operações de que resultem débitos e 

créditos de natureza financeira, não compreendidas, 

na execução orçamentária. 

(D) São os créditos da Fazenda Pública provenientes de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais e multas. 

  

16  
 

O art. 53 da Lei nº 4.320/1964, define o ___________ como 

ato da repartição competente, que verifica a procedência 

do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e 

inscreve o débito desta. 

Analise a alternativa que preenche, corretamente, a 

lacuna do texto: 

(A) Arrecadação. 

(B) Previsão. 

(C) Lançamento. 

(D) Recolhimento. 

  

17  
 

As etapas da receita orçamentária seguem qual ordem de 

ocorrência? 

(A) A ordem da modalidade de aplicação. 

(B) A ordem dos indicadores primários. 

(C) A ordem da destinação de recursos. 

(D) A ordem de fenômenos econômicos. 

 

18  
 

Sobre a classificação institucional da despesa 

orçamentária, é correto afirmar: 

(A) A classificação institucional reflete a estrutura de 

alocação dos créditos orçamentários e está 

estruturada em três níveis hierárquicos. 

(B) Os três primeiros dígitos referem-se à função 

prefixada. 

(C) No caso do Governo Federal, o código da 

classificação institucional compõe-se de seis dígitos. 

(D) Os três últimos dígitos referem-se à unidade 

orçamentária. 

 

19  
 

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, a execução da 

despesa orçamentária dá-se em três estágios. 

Quais são esses estágios? 

(A) Empenho, liquidação e pagamento. 

(B) Lançamento, liquidação e pagamento. 

(C) Previsão, empenho e pagamento. 

(D) Previsão, lançamento e pagamento. 

 

 

 

20  
 

O que a Demonstração das Variações Patrimoniais 

evidencia? 

(A) as receitas e despesas previstas em confronto com 

as realizadas. 

(B) as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraorçamentários, 

conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o início do 

exercício seguinte. 

(C) a situação patrimonial da entidade pública por meio 

de contas representativas do patrimônio público, 

bem como os atos potenciais, que são registrados 

em contas de compensação. 

(D) as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 

ou independentes da execução orçamentária, e 

indicará o resultado patrimonial do exercício. 

 

21  
 

O que são bens públicos dominicais? 

(A) São utilidades postas à disposição do povo de forma 

gratuita ou remunerada, conforme dispuser a 

legislação específica. 

(B) São bens que estão a serviço público e constituem 

uma utilidade pública, sempre dependente de 

interferência de pessoas que administram o serviço 

público. 

(C) São bens que constituem o patrimônio público, como 

objeto de direito pessoal ou real. 

(D) São bens que não constituem o patrimônio público, 

apesar de serem propriedades do Estado. 

 

22  
 

De acordo com o art. 6º da Lei Federal n° 13.019/2014, são 

diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria, 

exceto: 

(A) O fortalecimento das ações de cooperação 

institucional entre os entes federados nas relações 

com as organizações da sociedade civil. 

(B) A adoção de práticas de gestão administrativas 

necessárias e suficientes para coibir a obtenção, 

individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens 

indevidas, em decorrência da participação no 

respectivo processo decisório ou ocupação de 

posições estratégicas. 

(C) A priorização do controle de resultados. 

(D) A ação integrada, complementar e descentralizada, 

de recursos e ações, entre os entes da Federação, 

evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação 

de recursos. 

 

23  
 

Sobre a lei orçamentária anual, é correto afirmar: 

(A) Todas as receitas relativas à renúncia da receita, 

mobiliária ou contratual, e todas as despesas 

originárias da dívida pública flutuante, constarão da 

lei orçamentária anual. 

(B) O refinanciamento da dívida pública constará, 

separadamente, na lei orçamentária anual e na lei 

de diretrizes orçamentárias. 

(C) A atualização monetária do principal da dívida 

mobiliária refinanciada não poderá superar a 

variação do índice de preços previsto na lei de 
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diretrizes orçamentárias, ou em legislação 

específica. 

(D) O resultado negativo constituirá obrigação do 

Tesouro para com o Ministério Público e será 

consignado em dotação específica no orçamento. 

 

24  
 

De acordo com a Lei complementar nº 101 de 4 de maio 

de 2000, a lei de diretrizes orçamentárias disporá sobre:  

 

I - Equilíbrio entre receitas e despesas. 

II - Normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos projetos 

financiados com recursos patrimoniais. 

III - Demais condições e exigências para 

investimentos e transferências de capital a 

entidades públicas. 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I e III. 

(B) Apenas a III. 

(C) II e III. 

(D) Apenas a I. 

 

25  
 

A Administração Pública contratou a empresa 

Crisântemo Construções Ltda para a construção de um 

hospital situado na cidade de Massachussets do Sul, no 

contrato está previsto que o cimento deve ser da marca 

Cimento&Bloco. No início da obra o valor do cimento 

custava 10 dólares para exportação, mas no meio da 

execução, o dólar foi altamente desvalorizado e agora 

ficou muito mais custoso para a empresa Crisântemo 

Construções a compra do cimento. Neste caso, a lei 

8.666/93 permite que a empresa peça revisão contratual, 

mas dá um nome específico ao ocorrido. Assinale abaixo 

a opção correta: 

(A) Cláusula Abusiva 

(B) Cláusula da revisão  

(C) Fato do príncipe 

(D) Caso fortuito ou de força maior 

 

26  
 

A administração pública contratou a empresa de 

Lupércio para demolição de um prédio público em ruínas 

da cidade de Massachussets do Sul. A demolição foi 

combinada para o dia 24 de fevereiro. No dia combinado, 

a empregados de Lupércio chegaram com as máquinas, 

porém, a prefeitura não havia desapropriado o terreno 

que estava com muitos moradores de rua dentro. De 

acordo com a narrativa do caso hipotético, assinale 

abaixo a alternativa que corresponde ao contrato 

administrativo: 

(A) Fato da administração. 

(B) Cláusula exorbitante. 

(C) Cláusula de descumprimento. 

(D) Cláusula conclusiva 

 

27  
 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, o 

termo que se usa no contexto dos passivos para se 

referir ao mesmo conceito de preço líquido de venda 

utilizado no contexto dos ativos, recebe o nome de: 

(A) Custo de rotativos. 

(B) Valor mercantil. 

(C) Custo de liquidez. 

(D) Custo de liberação. 

 

28  
 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas 

orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 

extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa 

do exercício anterior e os que se transferem para o início 

do exercício seguinte. Quanto às classes do Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), refere-se à 

classe 6, para o preenchimento das informações de 

execução da receita e despesa orçamentária, bem como 

pagamento de restos a pagar: 

(A) Ativo e passivo  

(B) Variações patrimoniais aumentativas e variações 

patrimoniais diminutivas 

(C) Orçamento aprovado  

(D) Execução do orçamento 

 

29  
 

O orçamento é um importante instrumento de 

planejamento de qualquer entidade, seja pública ou 

privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de 

aplicações de recursos em determinado período. Quanto 

à categoria econômica da receita, assinale a alternativa 

cujo conteúdo refere-se corretamente à receita de capital: 

(A) Em geral tem efeito positivo sobre o Patrimônio 

Líquido. 

(B) Receitas de recursos recebidos de outras pessoas 

de direito público ou privado e destinados a atender 

despesas classificáveis em Despesas de Capital.  

(C) Receitas provenientes de tributos; de contribuições e 

da exploração do patrimônio estatal (Patrimonial). 

(D) Receitas não provenientes da realização de recursos 

financeiros oriundos da constituição de dívidas e da 

conversão, em espécie, de bens e direitos. 

 

30  
 

A classificação orçamentária por fontes/destinações de 

recursos tem como objetivo de identificar as fontes de 

financiamento dos gastos públicos. Assinale a alternativa 

que apresenta uma despesa cujo elemento é proveniente 

de outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do 

Militar: 

(A) Auxílio-reclusão 

(B) Despesa com funeral do ex-militar 

(C) Auxílio-natalidade 

(D) Assistência pré-escolar 

 

 

 

___________ 
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