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CARGO: CONTADOR 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONTADOR 

21 - Pertencem ao exercício financeiro segundo o artigo 35 da Lei 4.320/1964: 

a) As receitas 

b) As despesas 

c) As receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas 

d) Os créditos adicionais 

e) Os restos a pagar processados e não processados 

22 - Os Créditos Adicionais definidos no artigo 41 da Lei 4.320/1964 classificam-se em: 

a) Especiais e normais 

b) Normais e extraordinários 

c) Suplementares e anormais 
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d) Especiais, extraordinários e apostilados 

e) Suplementares, especiais e extraordinários 

23 - O Balanço Patrimonial evidenciado no artigo 105 da Lei 4.320/1964 demonstrará: 

a) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo 

Patrimonial e Contas de Compensação 

b) Ativo Financeiro e Passivo Financeiro 

c) Ativo Permanente e Passivo Permanente 

d) Saldo Patrimonial e Contas de Compensação 

e) Ativo, Passivo e Saldo Patrimonial 

24 - Classificam-se como Despesas de Custeio, definidos nos artigos 12 e 13 da Lei 4.320/1964, as 

dotações para manutenção de serviços anteriormente criados. Não pertencem a este grupo de contas: 

a) Pessoal  

b) Material permanente 

c) Material de consumo 

d) Serviços de terceiros 

e) Encargos diversos 

25 - São modalidades de licitação definidos no artigo 22 da Lei 8.666/1993: 

a) Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão  

b) Concorrência e tomada de preços 

c) Tomada de preços e convite 

d) Tomada de preços e leilão 

e) Convite, concurso e leilão 
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26 - A Lei 8.666/1993 institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Dentre 

elas estão assegurado casos onde é dispensável a licitação. A previsão legal é encontrada no artigo: 

a) 6º 

b) 12 

c) 24 

d) 18 

e) 30 

27 - No artigo 27 da Lei 8.666/1993 para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

a) Qualificação técnica 

b) Regularidade fiscal 

c) Habilitação jurídica 

d) Qualificação econômico-financeira 

e) Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade 

fiscal 

28 - A modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns instituída pela Lei 

10.520/2002 denomina-se: 

a) Leilão 

b) Pesquisa de preço 

c) Registro de preço 

d) Pregão 

e) Orçamento 
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29 - Segundo o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) em seu artigo 5º os tributos são 

classificados em: 

a) Impostos 

b) Impostos, taxas e contribuições de melhoria 

c) Taxas 

d) Contribuições de melhoria 

e) Receitas correntes e receitas de capital 

30 - O critério de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios definidos no artigo 91 da Lei 

5.172/1966 faz menção em ―categoria do município segundo seu número de habitantes‖. Pelos 

primeiros 10.188 habitantes o coeficiente de participação no FPM é: 

a) 0,6 

b) 0,2 

c) 0,4 

d) 0,8 

e) 1,0 

31 - As normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, definidas na 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) têm como princípios basilares: 

a) Receita e publicidade 

b) Despesa e endividamento 

c) Planejamento, transparência e controle 

d) Investimentos em saúde e educação 

e) Controle da dívida pública 
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32. São instrumentos de planejamento apontados no Capítulo II da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC 101/2000): 

a) Plano Plurianual e Plano de Governo 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias e Metas Previstas 

c) Lei Orçamentária Anual e Detalhamento da Receita 

d) Plano de Governo e Audiências Públicas 

e) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual 

33 - A despesa total com pessoal definidos no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

101/2000) não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida para os municípios em: 

a) 6%  

b) 54%  

c) 51,3% 

d) 60%  

e) 50% 

34 - É vedado ao titular de poder ou órgão referido no art. 20 nos últimos dois quadrimestres de seu 

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 

que tenha parcela a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 

caixa para este feito. Esta redação refere-se a qual artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

101/2000): 

a) Art. 41 

b) Art. 43  

c) Art. 42 

d) Art. 44 

e) Art. 45 
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35 - Os instrumentos de transparência, controle e fiscalização definidos nos artigos 52 e 54 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) são: 

a) Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal 

b) Orçamento Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias 

c) Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias  

d) Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Orçamento Anual 

e) Relatório de Gestão Fiscal e Plano Plurianual 

36 - A classificação da despesa, conforme Portaria Interministerial 163 de 04/05/2001 da Secretaria 

do Tesouro Nacional, segundo sua natureza compõem-se de: 

a) Grupo de natureza de despesa e despesas consolidadas 

b) Categoria econômica, grupo de natureza da despesa e elemento de despesa 

c) Categoria econômica e elemento de despesa 

d) Categoria econômica e grupo de natureza da despesa  

e) Grupo de natureza de despesa e elemento de despesa 

37 - A classificação da receita quanto a natureza ser utilizado pelos municípios, constante da Portaria 

Interministerial 163 de 04/05/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional para o tributo ―Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU‖, terá o seguinte código: 

a) 1112.01.00  

b) 1112.04.00 

c) 1112.02.00 

d) 1112.05.00 

e) 1112.08.00 
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38 - Na 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional com o intuito de promover a padronização e a consolidação das contas nacionais, 

um dos procedimentos a seguir não se aplica aos municípios: 

a) Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) 

b) Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Privado (DCASP) 

c) Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) 

d) Procedimentos Contábeis Específicos (PCE) 

e) Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 

39 - O prazo final para envio do Projeto de Lei Orçamentária do Poder Executivo ao Poder 

Legislativo, segundo o artigo 35 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, previsto na 

Constituição Federal é até: 

a) Dois meses antes do término do exercício financeiro 

b) Seis meses antes do término do exercício financeiro 

c) Oito meses antes do término do exercício financeiro 

d) Dez meses antes do término do exercício financeiro 

e) Quatro meses antes do término do exercício financeiro 

40 - Dentre as atribuições do cargo de contador, uma delas é cumprir as determinações do Tribunal 

de Contas do Estado. Identifique o sistema informatizado de captura das informações contábeis sobre 

contas públicas que o TCE utiliza no Estado de Santa Catarina: 

a) SICONFI 

b) SICONV 

c) E-SFINGE 

d) ACP 

e) SIOPS 


