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                                          Cargo: Auxiliar de Contabilidade  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1 – Sobre renúncia de receitas, analise os itens abaixo e assinale o(os) que não se caracterizam como renúncia de receita 
mencionada na Lei de Responsabilidade Fiscal: 
 
I – Redução de Alíquota de Tributos. 
II – Isenção de tarifa de transporte coletivo para idosos. 
III – Isenção em caráter não-geral de tributos. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
2 – Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
a) O Passivo financeiro compreenderá os créditos e valores cuja mobilização dependa de autorização legislativa. 
b) O Passivo financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo pagamento dependa de autorização orçamentária. 
c) O Passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas que dependam de autorização legislativa para amortização 
orçamentária. 
d) O Passivo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente da autorização orçamentária e 
dos valores numerários. 
e) O Passivo Financeiro compreenderá os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. 
 
3 – O inventário compreende as seguintes fases: 
 
a) Mensuração, Levantamento e Avaliação. 
b) Grupamento, Identificação e Mensuração. 
c) Identificação, Arrolamento e Grupamento. 

d) Levantamento, Arrolamento, Avaliação. 
e) Mensuração, Identificação, Grupamento. 

 
4 – Numa indústria, são considerados como material direto: 
 
I – Material de expediente. 
II – Combustíveis e lubrificantes. 
III – Matéria-prima 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
5 –Sobre as receitas extra-orçamentárias, analise os itens abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - Sua realização não se vincula à execução do Orçamento. 
II - Não integram o Orçamento, mas devem estar previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
III - Os valores arrecadados não compõem as disponibilidades financeiras; 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
6 - Com relação à elaboração e divulgação do Relatório de Gestão Fiscal, analise os itens abaixo e assinale a assertiva correta: 
 
I - O descumprimento dos prazos de divulgação impedirá que o Ente receba transferências constitucionais. 
II - O Relatório de Gestão Fiscal deve ser elaborado semestralmente, exigindo-se divulgação quadrimestral somente para os 
Municípios que possuírem déficit financeiro; 
III - Deve ser elaborado de forma consolidada abrangendo todos os Poderes, não sendo cabível a divulgação segregada por Poder 
 
a) Apenas a alternativa I está incorreta. 
b) Apenas a alternativa II está incorreta. 
c) Apenas a alternativa III está incorreta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão incorretas. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
7 – Compõem o ativo compensado: 
 
a) Dívida Ativa e Contrapartida de Valores Nominais Emitidos; 
b) Valores Nominais Emitidos e Valores em Poder de Terceiros; 
c) Valores Nominais Emitidos e Bens de Uso Comum do Povo; 
d) Dívida Flutuante e Valores em Poder de Terceiros. 
e) Valores em Poder de Terceiros e Bens de Uso Comum do Povo; 
 
8 – Considera-se material permanente, para efeito de classificação de despesa: 
 
a) De duração superior a 02 (dois) anos. 
b) De caráter essencial para manutenção do serviço público. 
c) Que tenha sido adquirido com recursos públicos. 

d) Que não possa ser alienado. 
e) Que não seja consumido com o uso. 
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9 -  Analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I – O empenho de despesa é o ato, emanado de autoridade competente, que cria para o Estado obrigação de pagamento, 
pendente ou não de implemento de condição. 
II – Os créditos adicionais especiais, assim entendidos os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica, são autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 
III – Consideram-se restos a pagar as despesas decorrentes de tributos arrecadados por um ente da Federação, que devam 
ser transferidas a outro. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
10 – É motivo de dispensa de licitação: 
 
I – Para aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por empresa ou representante comercial exclusivo. 
II – Nos casos de investidura e dação em pagamento. 
III – Para contratação de serviço técnico com profissionais de notória especialização. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
11 – Como denomina-se a modalidade de licitação que entre interessados devidamente cadastrados, ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas? 
 
a) Pregão 
b) Convite 

c) Tomada de preços 
d) Concorrência pública 

e) Concurso 

 
12 – Analise os itens abaixo sobre a documentação relativa à qualificação econômico-financeira para efeito de habilitação nas 
licitações modalidade Concorrência e Tomada de Preços e assinale a alternativa correta: 
 
I – Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
II – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei. 
III – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 

d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

 
13 - Para registro das despesas, é adotado o seguinte regime contábil: 
 
a) Global 
b) Competência 

c) Misto 
d) Estimativo 

e) Caixa 

 
14 - Considere a tabela abaixo: 
 
Receitas totais do governo  - 20 
Despesas totais não financeiras do governo  - 12 
Despesas financeiras do governo (juros)  - 8 
 
O resultado primário apurado foi de: 
 
a) 8 b) 12 c) 30 d) 20 e) 15 
 
15 – Sobre o Balanço Patrimonial, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I – No ativo e no passivo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas 
registradas. 
II – Os saldos devedores e credores que a companhia tiver o direito de compensar serão classificados separadamente no ativo 
realizável a longo prazo. 
III – O balanço patrimonial é a demonstração contábil, cujo objetivo é evidenciar o patrimônio da entidade. 
 
a) Apenas a alternativa I está correta. 
b) Apenas a alternativa II está correta. 
c) Apenas a alternativa III está correta. 
d) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
e)    Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
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Texto I 

 
O MERCADO MANDA MESMO? 

Simon Franco 
 

 Quem se dedicar hoje a ler todos os livros, manuais e artigos sobre o que é ser um “bom profissional” certamente vai 
desistir de tentar qualquer emprego. Em primeiro lugar, as descrições que encontramos são sempre de “super-homens”, que 
nunca têm estresse, não se cansam, são capazes de infinitas adaptações, nunca brigam com a família... Ou seja, não é 
descrição de gente. 
 Em segundo lugar, o conjunto dessas fórmulas é francamente contraditório. O que uns dizem que é bom outros acham 
que não. É como se cada autor, cada consultor, cada articulista pegasse uma idéia, transformasse em regra e quisesse aplicá-
la a todos os seres humanos, de qualquer sexo e de qualquer cultura. Não é preciso muita sociologia para perceber que esse 
emaranhado todo, ao pretender indicar o bom caminho para o profissional, desenha uma espécie de “tipo ideal” de trabalhador 
para as necessidades do mercado. E como o próprio mercado é todo cheio de ambigüidades e necessidades que são 
contrárias umas às outras, o que sobra para nós é uma grande perplexidade. 
 Então que tal parar um pouco de pensar no mercado e pensar em você mesmo? Qual é o “algo a mais” que você, com sua 
personalidade, suas aptidões, seu jeito de ser, qual é esse “algo” que você pode desenvolver? É preciso saber que formação é 
a mais adequada para você, não a formação mais adequada para o mercado. 
 As diferentes cartilhas, as diversas teorias, as fórmulas mágicas servem apenas para tentar conduzir todo mundo para o 
mesmo lugar. O desafio é sair desse lugar e se tornar alguém incomum, de acordo com seus desejos e interesses. Então, não 
será apenas uma questão de “empregabilidade”, como dizem, mas de vida. 
 Pode até não parecer, mas nós somos seres humanos, com dignidade. No mercado, há obviamente mercadorias, 
simplesmente com preço. E fazer o melhor por si mesmo, e não pelo mercado, é algo que não tem preço. 
 

( In: FOLHA DE SÃO PAULO - Especial: Empregos, 22 de abril de 2001 – p.10 – texto adaptado) 

 
 
16. Sobre os argumentos do texto podemos inferir que: 
 
I – O primeiro e segundo parágrafos mantêm uma relação de enumeração. 
II – O terceiro parágrafo reitera os argumentos anteriores. 
III – O texto responde positivamente à pergunta do título. 
 
a) Apenas I está correta 
b) Apenas II está correta 

c) I e III estão corretas 
d) I e II estão corretas 

e) Apenas III está correta 

 
17. Em “As diferentes cartilhas, as diversas teorias, as fórmulas mágicas servem apenas para tentar conduzir todo mundo 

para o mesmo lugar.” A palavra destacada: 
 
I – modifica a ação verbal, pressupondo que só há uma utilidade para as diferentes cartilhas, as diversas teorias e as fórmulas 
mágicas. 
II – aponta para um juízo de valor do autor do texto. 
III – poderia ser modificada para “exclusivamente” sem alteração do sentido. 
 
a) I e II estão corretas 
b) II e III estão corretas 

c) I e III estão corretas 
d) Todas estão corretas 

e) Apenas I está correta. 

 
18. Segundo as novas regras ortográficas, o hífen, utilizado na palavra “super-homem”: 
 
I – permanece no lugar onde está. 
II – desaparece, deixando a palavra com a grafia superhomem 
III – permanece, assim como em “anti-higiênico” 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas I b) I e II c) I e III d) Todas e) Apenas II 
 
19. “...não será apenas uma questão de “empregabilidade”, como dizem, mas de vida.” Temos nesse trecho dois conectivos 

destacados. Sobre eles é correto afirmar: 
 
a) O primeiro indica uma relação de comparação, assim como em “agiu como uma criança”. 
b) O primeiro indica uma concessão. 
c) O segundo aponta uma conclusão em relação à empregabilidade; 
d) O primeiro revela uma causa e o segundo uma concessão. 
e) O primeiro revela uma relação de conformidade. 
 
20. No segundo parágrafo, em “aplicá-la” temos, no termo destacado: 

 
a) Um elemento de coesão referencial que retoma a palavra aplicar. 
b) Um elemento de coesão que retoma a palavra todos. 
c) Uma especificidade dos verbos terminados em r, s e z, que perdem essa letra e acrescenta-se ao pronome a letra l. 
d) Uma contração do pronome oblíquo mais um artigo no feminino que se refere à palavra regra. 
e) Uma preposição que poderia ser dispensada da oração sem alteração do sentido. 
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21. Ainda utilizando o mesmo trecho da questão anterior, temos na palavra “contraditório”: 
 
a) Um objeto direto que faz referência ao sujeito 
b) Um adjunto adnominal que não se refere ao termo conjunto. 
c) Um equívoco de concordância, pois deveria ser “contraditórias” para combinar com “dessas fórmulas”. 
d) Um predicativo do sujeito, cujo núcleo é “conjunto” 
e) Um complemento nominal que se refere a “conjunto” 
 
22. No texto, a expressão “algo que não tem preço” deixa implícita a informação de que é algo: 
 
a) caro e valioso 
b) impossível de mensurar 
c) impossível de comprar 

d) de valor altíssimo 
e) apenas para quem possui muitos recursos 

 
23. No trecho: “...são capazes de infinitas adaptações...” o termo destacado tem a função sintática de: 

 
a) adjunto adnominal 
b) predicativo 

c) complemento nominal 
d) adjunto adverbial 

e) objeto indireto 

 
24. Segundo a nova ortografia a palavra “idéia” perde o acento agudo. Isso acontece com as palavras abaixo, exceto com: 
 
a) colmeia 
b) assembleia 

c) boia 
d) heroi  

e) heroico 

 
25. “Quem se dedicar hoje a ler todos os livros...” sobre esse trecho é incorreto afirmar: 
 
I – Deveria haver uma crase antes da palavra “ler” 
II – O verbo dedicar exige uma preposição, que, nesse caso, é o “a”. 
III – “Hoje” é objeto indireto e “todos os livros” é objeto direto. 
 
a) Apenas I 
b) Apenas II 

c) Apenas III 
d) I e III 

e) I e II 

 

26. Uma loja de eletroeletrônico tem um lucro de 5% nos primeiros R$ 1.000,00 reais de venda diária, e 6% em todas que 
excedem R$ 1.000,00 reais, nesse mesmo dia. Qual deve ser o lucro da loja num dia em que registra no dia R$ 6.000,00 
reais? 
 
a) R$ 350,00 
b) R$ 410,00 

c) R$ 380,00 
d) R$ 450,00 

e) R$ 430,00 

 
27. Num determinado país, quando um veículo é rebocado por estacionar em local proibido, o proprietário paga uma multa, 
equivalente a nossa moeda, de R$ 150,00 acrescido de R$ 78,60 (taxa do reboque) mais R$ 1,25 por hora de permanência no 
estacionamento da policia. Se uma pessoa paga um valor de R$ 246,10 o total de horas que o seu automóvel permaneceu na 
delegacia será de?  
 
a) 10 horas 
b) 11 horas 

c) 12 horas 
d) 13 horas 

e) 14 horas 

 
28. Um ambulante comprou, com a sua camisa e a do filho, um total de 114 camisas do Clube Regatas Flamengo por R$ 
2.109,00. Querendo lucrar R$ 1.475,00 com a venda dessas camisas, ele deverá vender cada unidade por: 
 
a) R$ 32,00 
b) R$ 28,50 

c) R$ 26,75 
d) R$ 36,80 

e) R$ 31,40 

 
29. Num mercadinho, uma dúzia de ovos e 5 kg de tomate tinham o mesmo preço. Na semana seguinte, o preço dos ovos caiu 
2% e o do tomate subiu 10%. Quanto se gastará a mais nesta situação? 
 
a) 2% 
b) 4% 

c) 10% 
d) 12% 

e) 12,2% 

 
30. Uma construtora com 10 trabalhadores constrói uma casa em 90 dias. Quantos dias seriam necessários para 15 
trabalhadores, no mesmo ritmo de trabalho, construir a mesma casa? 
 
a) 135 dias 
b) 120 dias 

c) 80 dias 
d) 60 dias 

e) 45 dias 

 
 

 




