ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPIVARI DE BAIXO
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2013

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: TÉCNICO CONTÁBIL

Nº de Inscrição Nome do Candidato
JULHO DE 2013.
INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.
I - Para fazer a prova você usará:
a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a
“e”), sendo:
Questões de nº 01 a 05 – Língua Portuguesa
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão,
com caneta esferográfica azul ou preta.
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena
de desclassificação do Concurso. O candidato deverá preencher no CARTÃO RESPOSTA seu número
de inscrição no espaço destinado para esta finalidade.
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente
com o CARTÃO RESPOSTA.
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos. A
fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.
Boa prova!
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

01. Observando as palavras abaixo, em qual alternativa elas obedecem à seguinte ordem: ditongo
crescente oral, ditongo crescente nasal, ditongo decrescente oral e ditongo decrescente nasal.
a)
b)
c)
d)
e)

Sertão, refeição, freqüente, notícia.
Caixa, cãibra, água, pingüim.
Aparência, quando, noite, homem.
Quanto, ausência, lei, muito.
Férreo, falam, paixão, história.

02. A palavra pode ser dividida em partes menores e num desses elementos mórficos que a dividem
está a base do significado, ou seja, o radical. Desta forma, ao analisarmos os radicais gregos, em
específico – crono – identifique qual das palavras abaixo corresponde ao significado “através do
tempo”:
a)
b)
c)
d)
e)

Sincrônico.
Diacrônico.
Cronologia.
Anacrônico.
Cronômetro.

03. De acordo com as novas regras ortográficas, qual conjunto de palavras não segue a nova ortografia
brasileira:
a)
b)
c)
d)
e)

Arguir, colmeia, zoo, minissaia.
Corréu, reedição, odisséia.
Joia, abençoo, cauila, pera.
Micro-ondas, autoescola, claraboia, semirreta.
Eloqüente, tramóia, baiúca, enjôo.

04. As frases seguintes foram pontuadas de formas diferentes. Qual delas está pontuada de forma
correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Querido amigo aceite este belo presente!
Querido, amigo, aceite este belo presente!
Querido amigo aceite, este belo presente!
Querido amigo, aceite este belo presente!
Querido amigo aceite este belo, presente!
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05. Observe as três tiras abaixo e responda em qual delas o personagem transmite a idéia de algo
incerto, de possibilidade:
“ Eu gostaria de repartir as bolachas que trouxe para o lanche...
...com o menino que tem chicletes...
...desde que ele também reparta comigo!”
a)
b)
c)
d)
e)

Na segunda tira.
Na terceira tira.
Nas três tiras.
Nas duas últimas tiras.
Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. Baseado na história de Capivari de Baixo, em 1985 foi apresentado um projeto para que o então
bairro fosse distrito. Em qual ano Capivari de Baixo foi oficialmente instalado distrito e em qual ano
se tornou município, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

1986 - 1993
1985 - 1991
1987 - 1992
1987 - 2001
1983 - 1995

07. Capivari de Baixo faz limitações com alguns municípios. Em ordem de localização e limites, qual
alternativa traz corretamente a posição do município:
a)
b)
c)
d)
e)

Norte (Gravatal), Sul (Tubarão e Laguna), Oeste (Laguna), Leste (Pescaria Brava).
Norte (Gravatal), Sul (Laguna e Pescaria Brava), Oeste (Tubarão), Leste (Laguna).
Norte (Gravatal), Sul (Tubarão e Laguna), Oeste (Tubarão), Leste (Pescaria Brava e Laguna).
Norte (Laguna), Sul (Tubarão), Oeste (Gravatal), Leste (Pescaria Brava e Laguna).
Norte (Laguna), Sul (Tubarão e Gravatal), Oeste (Gravatal), Leste (Pescaria Brava e Laguna).

08. A cidade de Capivari de Baixo é muita conhecida por abrigar uma das maiores usinas da América
Latina. Qual alternatina corresponde a usina encontrada no município.
a)
b)
c)
d)
e)

Usina Hidrelétrica.
Usina Eólica.
Usina Solar.
Usina d Biomassa.
Usina Termelétrica.
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09. O aquecimento global é o nome dado ao aumento da temperatura dos oceanos e da superfície da
Terra. O aumento da temperatura global está acarretando no aumento do volume do mar, mudanças
climáticas e precipitações naturais. Isso gera enchente e secas. A partir destas informações, pode-se
dizer que algumas das principais causas do aquecimento global são:
a)
b)
c)
d)
e)

Poluição e criação de muitos lixões para recicláveis.
Diminuição da emissão dos gases do efeito estufa e desmatamento.
Redução do uso de combustíveis fósseis.
Poluição e desmatamento.
Aumento das geleiras e poluição.

10. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2014 e está será a vigésima edição
do evento. Para a escolha de um país para sede da Copa existe uma política de rodízio de continentes.
Contando com a de 2014, quantas vezes a América do Sul recebeu a Copa do mundo?
a)
b)
c)
d)
e)

02 vezes.
03 vezes.
04 vezes.
05 vezes.
06 vezes.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Quanto aos deveres do profissional de contabilidade, assinale a alternativa incorreta:
a) Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a
legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade, e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da
dignidade e independência profissionais.
b) Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional ilícito, inclusive no âmbito
do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade.
c) Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo.
d) Auxiliar a fiscalização do exercício profissional.
e) Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso.

12. Quanto ao Código de Ética Profissional do Contabilista, ao que trata o artigo 13, no que se refere
as questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de Ética, originariamente o julgamento
de tais transgressões imcumbe:
a)
b)
c)
d)
e)

Ao Supremo Tribunal Federal.
À Justiça Federal.
À Justiça do Trabalho.
Aos Conselhos Regionais de Contabilidade.
Ao Senado Federal.
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13. De acordo com a Lei Complementar 101/2000, a receita corrente líquida será apurada somando-se
as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluindo:
a)
b)
c)
d)
e)

Duplicidades.
Receita agropecuárias.
Receitas tributarias.
Receitas patrimoniais.
Receitas industriais.

14. A lei de diretrizes orçamentárias além de atender ao disposto no § 2o do art. 165 da Constituição,
deve dispor sobre:
a) Equilíbrio entre receitas e despesas.
b) Critérios e forma de limitação de desempenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b
do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31.
c) Normas relativas a desempenho e avaliação de pessoal.
d) Normas relativas a contratação de pessoal.
e) Critérios de avaliação do servidor público.

15. É correto afirmar que o projeto de lei orçamentária anual conterá:
a)
b)
c)
d)
e)

Reserva de contingência.
Reserva de reavaliação.
Reserva legal.
Reserva de capital.
Reserva patrimonial.

16. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados:
a)
b)
c)
d)
e)

União 50%, Estados 50% e Municípios 50%.
União 60%, Estado 60% e Municípios 60%.
União 50%, Estado 60% e Municípios 60%.
União 60%, Estado 50% e Municípios 50%.
União 60%, Estado 60% e Municípios 50%.

17. De acordo com a Lei 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente, da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
a)
b)
c)
d)
e)

A empresa que apresentou proposta e saiu perdedora no processo licitatório.
A empresa que não participou do processo licitatório.
A empresa que adquire matéria prima importada de paises membros do Mercosul.
A empresa que participou na execução do projeto da obra, básico ou executivo.
A empresa que já possui obra contratada em andamento no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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18. Quanto às modalidades de Licitação, analise as afirmações a seguir.
I- Concurso é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
II- Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.
III- Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao
valor da avaliação.
IV- Tomada de preços é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para qualquer que seja
o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis.
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

I - II - III
II - III
I - II - IV
III - IV
I - IV

19. São princípios orçamentários:
a) Unidade, Universalidade, Anualidade ou Periodicidade, Exclusividade, Equilíbrio, Legalidade,
Publicidade, Especificação ou Especialização, Não-Afetação da Receita.
b) Unidade, Universalidade, Anualidade ou Periodicidade, Exclusividade, Equilíbrio, Legalidade,
Publicidade, Impessoalidade, Não-Afetação da Receita.
c) Unidade, Universalidade, Exclusividade, Equilíbrio, Legalidade, Publicidade, Especificação ou
Especialização, Não-Afetação da Receita.
d) Unidade, Universalidade, Anualidade ou Periodicidade, Eficiência, Equilíbrio, Legalidade,
Publicidade, Especificação ou Especialização, Não-Afetação da Receita.
e) Unidade, Universalidade, Anualidade ou Periodicidade, Exclusividade, Eficácia, Legalidade,
Publicidade, Especificação ou Especialização, Não-Afetação da Receita.

20. Quanto a despesa orçamentária, podemos afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

É aquela paga à margem da lei orçamentária.
Independe de autorização legislativa.
Despesas de custeio são despesas de capital.
Investimentos classifica-se como Despesa Corrente
Não pode se realizar sem crédito orçamentário correspondente.
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21. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:
( ) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as
realizadas
( ) O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos
e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie
provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.
( ) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar
sua inclusão na despesa orçamentária.
( ) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no orçamento,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado orçamentário do
exercício.
Assinale a alternativa com a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-V-F.
V-V-V-V.
F-F-F-F.
V-F-V-F.
F-V-V-F.

22. Analise as afirmativas abaixo:
Quanto a proposta orçamentária que o poder executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos
estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, deverá conter:
I- Projeto de Lei do Orçamento.
II- Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em têrmos de
metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar,
acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa.
III- Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira,
documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos
a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política
econômica-financeira do Govêrno; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao
orçamento de capital.
Das afirmativas acima, estão corretos:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
Apenas a I.
II e III.
I, II e III
Todas as alternativas estão incorretas.

23. Em relação aos impostos e contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, assinale a
alternativa incorreta:
a)
b)
c)
d)
e)

INSS.
Imposto de Renda.
Contribuição para o Salário Educação.
Contribuição ao Incra.
Contribuição de melhoria.
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24. São Princípios de Contabilidade:
IIIIIIIVVVIVIIVIII-

Entidade.
Continuidade.
Oportunidade.
Registro pelo valor original.
Atualização monetária.
Competência.
Prudência.
Avaliação patrimonial.

Assinale a alternativa que corresponde aos itens acima corretos:
a)
b)
c)
d)
e)

I - II - III - IV - VII - VIII.
I - II - III - IV - VI -VII.
I - II - III - IV - VI - VII - VIII.
I - II - IV - V - VI - VII - VIII.
II - III - IV - V - VI - VII - VIII.

25. Analise o orçamento abaixo e assinale a alternativa que contém corretamente itens de receita ou
despesa do orçamento público: (essa questão continua até a página 11)

a)
RECEITAS PREVISTAS

DESPESAS FIXADAS

Correntes

Correntes

Tributárias

Pessoal Civil

Impostos
Taxas
Transf. correntes

Juros e encargos da
divida
Outras Despesas
1.000,00
correntes
4.000,00

500,00
2.700,00

3.000,00 Capital

Capital

Alienação de Bens

Investimentos

500,00

Operações de crédito

200,00

Total

2.500,00

8.700,00 Total

3.000,00

8.700,00
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b)
RECEITAS PREVISTAS

DESPESAS FIXADAS

Correntes

Correntes

Tributárias

Pessoal Civil
Juros e encargos da
divida
Outras Despesas
1.000,00
correntes

Impostos

4.000,00

Taxas
Pessoal Civil

500,00
2.700,00

3.000,00 Capital

Capital

Investimentos

Alienação de Bens

500,00

Operações de crédito

200,00

Total

2.500,00

8.700,00 Total

3.000,00

8.700,00

c)
RECEITAS PREVISTAS

DESPESAS FIXADAS

Correntes

Correntes

Tributárias

Pessoal Civil
Juros e encargos da
divida
Outras Despesas
1.000,00
correntes

Impostos

4.000,00

Taxas
Transf. correntes

500,00
2.700,00

3.000,00 Capital

Capital

Investimentos

Alienação de Bens

500,00

Operações de crédito

200,00

Total

2.500,00

8.700,00 Total

3.000,00

8.700,00

d)
RECEITAS PREVISTAS

DESPESAS FIXADAS

Correntes

Correntes

Tributárias

Impostos

Impostos
Taxas
Pessoal Civil

Juros e encargos da
divida
Outras Despesas
1.000,00
correntes
4.000,00

500,00
2.700,00

3.000,00 Capital

Capital

Investimentos

Alienação de Bens

500,00

Operações de crédito

200,00

Total

2.500,00

8.700,00 Total

3.000,00

8.700,00
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e)
RECEITAS PREVISTAS

DESPESAS FIXADAS

Correntes

Correntes

Tributárias

Pessoal Civil

Impostos
Taxas
Transf. correntes

Juros e encargos da
divida
Outras Despesas
1.000,00
correntes
4.000,00

500,00
2.700,00

3.000,00 Capital

Capital

Impostos

Outros investimentos

500,00

Operações de crédito

200,00

Total

2.500,00

8.700,00 Total

3.000,00

8.700,00
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