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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 30 
 
01)Auxílios para Obras Públicas, classificamos como 
sendo: 

a) Inversões Financeiras. 
b) Transferências Correntes. 
c) Despesas de Custeio. 
d) Transferências de Capital. 

 
02)Representa o somatório dos valores dos estoques, 
títulos e valores, materiais em transito e demais em 
circulação. Estamos falando de qual subgrupo de contas 
do Ativo Circulante? 

a) Disponível. 
b) Bens e Valores em Circulação. 
c) Investimento dos Regimes Próprios de 

Previdência. 
d) Créditos em Circulação. 

 
03)A execução do PPA que registra a execução do Plano 
Plurianual, pertence ao grupo: 

a) Execução do Planejamento. 
b) Execução do Orçamento. 
c) Execução de Restos a Pagar. 
d) Atos potenciais. 

 
04)É o principal sistema da administração orçamentária e 
financeira da União, por oferecer suporte aos órgãos 
centrais, setoriais e executores da gestão pública, além de 
informações de todos os órgãos da Administração Direta, 
Autarquias, Sociedade de Economia Mista, Fundações, 
proporcionando um sistema de informações seguro para a 
Contabilidade da União. Estamos nos referindo: 

a) Ao SIDOR. 
b) Ao SIDAFI. 
c) Ao SIAFI. 
d) Ao SIADOR. 

 
05)Encargos Diversos, classificamos como sendo: 

a) Inversões Financeiras. 
b) Transferências Correntes. 
c) Transferências de Capital. 
d) Despesas de Custeio. 

 
06)Valores de Terceiros e Obrigações em Circulação, são 
pertencentes ao grupo: 

a) Passivo Circulante. 
b) Passivo Não Circulante. 
c) Patrimônio Líquido. 
d) Ativo não Circulante. 

 
07)São as unidades contábeis que representam a soma 
ou a agregação de elementos patrimoniais de duas ou 
mais unidades de natureza contábil. Trata-se de: 

a) Consolidadas. 
b) Descentralizadas. 
c) Originárias. 
d) Unificadas. 

 
08)Considera-se obrigatória de caráter continuado a 
despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a 
obrigação legal de sua execução por um período superior 
a: 

a) Um exercício. 
b) Dois exercícios. 
c) Três exercícios. 
d) Quatro exercícios. 

 
09)Analise a afirmações abaixo: 
I. O patrimônio aparece expresso por meio de um valor 

monetário sintético; 
II. Os bens que formam o patrimônio devem ser 

avaliados com a mesma unidade de medida, no caso 
a moeda vigente do país, a fim de que possam ser 
reduzidos a uma única expressão numérica. 

Essas afirmações estão: 
a) Ambas corretas. 
b) Ambas incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação I está incorreta. 

 
10)Em conformidade com o Art.7º da Lei 8.666/93, as 
licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão algumas etapas em ordem 
sequencial. 
I. Projeto básico. 
II. Projeto de viabilidade funcional. 
III. Projeto executivo. 
IV. Execução das obras e serviços. 
Sobre estas etapas, fazem parte: 

a) Apenas I, II e III. 
b) Somente II e III. 
c) Estão inclusos os itens II, III e IV. 
d) Em especifico I, III e IV. 

 
11)Umas das funções principais da Contabilidade é a 
informação gerencial que é prestada aos seus usuários, 
ao final de cada período, através de um instrumento 
denominado de demonstrações contábeis. As três 
demonstrações mais importantes são: 

a) Balanço Patrimonial, DRE – Demonstração do 
Resultado do Exercício e Demonstração de 
Fluxo de Caixas. 

b) Balanço Patrimonial, Diário de Caixa e 
Balancete Mensal. 

c) DRE – Demonstração do Resultado do 
Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixas e 
Relatório de Administração. 

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, Balanço Patrimonial e Diário de Caixa. 

 
12)É uma informação que apresenta a contribuição da 
empresa para a sociedade em termos de geração de 
empregos, benefícios concedidos a movimentos sociais, 
políticas de defesa dos direitos das parcelas menos 
valorizadas pela sociedade, entre outros aspectos. 
Existem alguns modelos, mas não existe uma estrutura 
rígida. Por suas características, é um interessante 
instrumento de marketing para certas empresas. Estamos 
falando de: 

a) Balanço Patrimonial 
b) Balanço Social 
c) Relatório de Auditoria  
d) Notas Explicativas 

 
13)A observância dos Princípios de Contabilidade é 
obrigatória no exercício da profissão contábil e constitui 
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condição de legitimidade das Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC), a Resolução CFC nº 1.282/2010, 
revogou artigos da Resolução nº 750/1993 que trata dos 
Princípios da Contabilidade, excluindo um dos princípios 
contábeis, assinale abaixo qual deles foi revogado pela 
Resolução 1.282/2010: 

a) da CONTINUIDADE 
b) da OPORTUNIDADE 
c) da COMPETÊNCIA 
d) da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 
14)É o campo de atuação da Contabilidade, e representa 
o conjunto de Bens, Direitos (valores a receber) e 
Obrigações (valores a pagar) de propriedade de uma 
pessoa física ou jurídica, estamos falando de: 

a) Capital Social 
b) Patrimônio Líquido 
c) Patrimônio 
d) Balanço Social  

 
15)A Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 
2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências. Em seu Art. 18. diz que o somatório 
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os 
inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 
membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas 
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, 
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência, entende-por: 

a) Despesas Total com Saúde 
b) Despesas Total com Pessoal 
c) Despesas Total com Outros Serviços de 

Terceiros 
d) Despesas Total de Caráter Continuado 

 
16)A Lei 4.320/1964, de 17 de março de 1964, que Estatui 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos “e balanços da União, dos 
Estados”, dos Municípios e do Distrito Federal. Em seu 
artigo 11, define que a receita classificar-se-á nas 
seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e 
Receitas de Capital, são tipos de receitas correntes: 

a) Receita Tributária, de Contribuições e 
Patrimonial. 

b) Receita de Alienação de Bens, Amortização de 
Empréstimos e Outras Receitas de Capital. 

c) Transferências Correntes, Transferências de 
Capital e Operações de Crédito. 

d) Alienação de Bens, Transferências de Capital e 
Outras Receitas de Capital. 

 
17)Um dos princípios da contabilidade é o da 
Continuidade, na Administração Pública, este princípio fica 
evidente através da elaboração de instrumento de 
planejamento governamental de médio prazo, previsto no 
artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo 
Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece 
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 

para um período de 4 anos, organizando as ações do 
governo em programas que resultem em bens e serviços 
para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo 
vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o 
final do primeiro ano do mandato seguinte. Nele constam, 
detalhadamente, os atributos das políticas públicas 
executadas, tais como metas físicas e financeiras, público-
alvos, produtos a serem entregues à sociedade, estamos 
falando de: 

a) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
b) LOA – Lei Orçamentária Anual 
c) PPA – Plano Plurianual  
d) RCL – Receita Corrente Líquida Anual 

 
18)O Art. 43 da Lei nº 4.320/1964 de 17 de março de 
1964, prevê que a abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificativa, consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: 
I. o superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício atual;  
II. os provenientes de arrecadação; 
III. os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em lei; 

IV. o produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las. 

É correto afirmar que: 
a) I, II e III estão corretas 
b) III e IV estão corretas 
c) II e IV estão corretas 
d) Nenhumas opções acima estão corretas. 

 
19)A liquidação da despesa consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa 
verificação tem por fim apurar: I - a origem e o objeto do 
que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a 
quem se deve pagar a importância, para extinguir a 
obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos 
feitos ou serviços prestados, terá por base: 

a) O contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota 
de empenho e os comprovantes da entrega de 
material ou da prestação efetiva do serviço. 

b) Ordem de pagamento e contrato de prestação 
de serviços. 

c) O credor e valor a ser pago. 
d) O saldo bancário para efetuar o pagamento. 

 
20)O Paragrafo 4º do Art. 9º da Lei nº 101/2000 – LRF, 
prevê que até o final dos meses de _________, 
___________ e ___________, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão 
referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente 
nas Casas Legislativas estaduais e municipais, assinale 
abaixo os meses que completam a legislação acima: 

a) Março, julho e outubro. 
b) Abril, agosto e dezembro. 
c) Maio, setembro e março. 
d) Maio, setembro e fevereiro. 
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21)Segundo o Art. 62. da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas 
de competência de outros entes da Federação se houver: 

a) Autorização do Senado Federal e da Câmara 
de Deputados Federais. 

b) Autorização do Governo Estadual. 
c) Autorização na Plano de Desenvolvimento do 

Município e Lei Autorizativa. 
d) Autorização na lei de diretrizes orçamentárias e 

na lei orçamentária anual e convênio, acordo, 
ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

 
22)Segundo o Art. 12. A despesa será classificada nas 
seguintes categorias econômicas: DESPESAS 
CORRENTES e DESPESAS DE CAPITAL, é correto 
afirmar que as Despesas de Capital são: 

a) Investimentos, Inversões Financeiras e 
Transferências de Capital. 

b) Despesas de Longo Prazo e Aplicações 
Financeiras. 

c) Transferências Correntes e Despesas de 
Custeio. 

d) Despesas de Curto e Longo Prazo. 
 
23)Tem como objetivo principal apresentar de forma 
vertical resumida o resultado apurado em relação ao 
conjunto de operações realizadas num determinado 
período, normalmente, de doze meses, por uma empresa, 
discriminando: a receita bruta das vendas e serviços, as 
deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; a 
receita líquida das vendas e serviços, o custo das 
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; as 
despesas com as vendas, as despesas financeiras, 
deduzidas das receitas, as despesas gerais e 
administrativas, e outras despesas operacionais; o lucro 
ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras 
despesas, dentre outros. Estamos falando de: 

a) BPA - Balanço Patrimonial Anual. 
b) DMPL – Demonstração da Mutação do 

Patrimônio Líquido. 
c) DRE - Demonstração do Resultado do 

Exercício. 
d) DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados. 
 
24)Conforme o Artigo 36 da Lei 4.320/64, consideram-se 
Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas 
das não processadas. É correto afirmar que os Restos a 
Pagar Processados são: 

a) Aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, 
que por sua vez já forneceu o material, prestou 
o serviço ou  executou a obra, e a despesa foi 
considerada liquidada, estando apta ao 
pagamento. Nesta fase a despesa processou-
se até a liquidação e em termos orçamentários 
foi considerada realizada, faltando apenas à 
entrega dos recursos através do pagamento. 

b) Aqueles que dependem de autorização do 
contador da unidade para posterior pagamento 
dependendo de saldo financeiro em 31 de 
dezembro do exercício corrente. 

c) Aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, 
mas depende ainda da fase de liquidação, isto 

é, o empenho fora emitido, porém o objeto 
adquirido ainda não foi entregue e depende de 
algum fator para sua regular liquidação; do 
ponto de vista do Sistema Orçamentário de 
escrituração contábil, a despesa não está 
devidamente processada. 

d) Aqueles cujo empenho somente ocorrem em 31 
de dezembro e obrigatoriamente devem ser 
pagos no exercício subsequente mediante 
autorização da Câmara de Vereadores. 

 
25)Os estágios de PREVISÃO, LANÇAMENTO, 
ARRECADAÇÃO e de RECOLHIMENTO estão 
diretamente ligados a: 

a) Despesa Pública. 
b) Receita Pública. 
c) Gasto Público. 
d) Saldo Financeiro Positivo. 

 
26)Sobre a “criação de distritos”, de acordo com a Lei 
Orgânica Municipal é correto afirmar: 

a) São requisitos para a criação de distritos 
população, eleitorado e arrecadação não 
inferior à sexta parte exigida para a criação do 
Município. 

b) A criação, a organização e a supressão de 
Distritos dependerá de Lei Municipal, aprovada 
por dois terços dos membros do Poder 
Legislativo, observada a Lei Estadual 

c) A criação, a organização, a fusão e a supressão 
de Distritos é de competência do Município, 
observada a Legislação Federal e Estadual e 
dependerá sempre de consulta prévia a 
população interessada, mediante plebiscito. 

d) Os distritos serão criados, organizados, 
suprimidos ou fundados por lei de iniciativa do 
poder municipal, com aprovação de 25% da 
população, mais aprovação de 25% mais um do 
Poder Legislativo observada a legislação 
Estadual. 

 
27)São os que não provocam alterações no valor do 
patrimônio líquido (PL) ou situação líquida (SL), mas 
podem modificar a composição dos demais elementos 
patrimoniais. 

a) Fatos Administrativos. 
b) Fatos Mistos. 
c) Fatos modificativos. 
d) Fatos permutativos. 

 
28)Segundo a Lei Orgânica Municipal a Câmara Municipal 
de Vereadores  terá Comissões Legislativas 
_________________ e  _________________, constituídas 
na forma e com as atribuições previstas no Regimento 
Interno. 

a) permanentes – especiais. 
b) temáticas – especiais. 
c) permanentes – temporárias. 
d) especiais – excepcionais. 

 
29)Sobre a Lei Orgânica Municipal é correto afirmar: 

a) Qualquer cidadão maior de 21 anos será parte 
legítima para pleitear a declaração de nulidade 
dos atos lesivos ao Patrimônio Municipal. 
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b) É lícito a qualquer cidadão obter informações e 
certidões sobre assuntos referentes à 
administração municipal. 

c) O Município em casos excepcionais previstos 
na legislação municipal poderá dar nome de 
pessoas vivas a bens e serviços públicos 
independente da natureza. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 
 
30)A presente Lei Orgânica Municipal aprovada e 
assinada pelos integrantes da Câmara Municipal de 
Luzerna, sancionada no ano de 1997, na ocasião assinada  
pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal o Sr: 

a) Edson Luiz Mooshamer. 
b) Raimundo Antonio Pascotto. 
c) Bruno José Arenhart 
d) José Carlos Jung 

 
CONHECIMENTOS PORTUGUÊS - 10 

 
31) Assinale a alternativa em que a expressão destacada 
não pode ser substituída pelo pronome lhe: 

a) A carta foi destinada a Cecília. 
b) Eu recomendei ao aluno que ficasse quieto. 
c) Ele obedece ao mestre. 
d) Cecília viu o obstáculo. 

 
32)Assinale a alternativa correta de acordo com a norma 
culta: 

a) A nota fiscal segue anexo. 
b) Conserta-se bicicletas. 
c) Em anexo, segue a nota fiscal. 
d) Ele visa o cargo de diretor da empresa. 

 
33)Analise as frases abaixo: 
I. O administrador interveio na discussão. 
II. Se ele depor favoravelmente, o réu será absolvido. 
III. Quando ele reouver o dinheiro, pagará a dívida. 
IV. Quando você vir o meu novo apartamento, ficará 

extasiado. 
Estão gramaticalmente corretas: 

a) as frases I e II. 
b) as frases I e III. 
c) as frases I, III e IV. 
d) todas as frases. 

 
34)Nas seguintes orações: “Pede-se calma”, “Roubaram a 
bolsa daquela mulher”, “Fazia um calor infernal”, o sujeito 
se classifica respectivamente como: 

a) indeterminado, indeterminado, inexistente. 
b) simples, indeterminado, inexistente. 
c) inexistente, indeterminado, indeterminado. 
d) oculto, oculto, indeterminado. 

 
35)Dadas as frases: 

- “Como posso fazer a Paula concordar comigo?” 
- “Cheguei a sua casa ontem.” 
- “Creio que a conhecemos melhor do que ninguém.” 

 
As três ocorrências do “a” são, respectivamente: 

a) artigo, preposição, pronome pessoal oblíquo. 
b) preposição, artigo, pronome pessoal reto. 
c) artigo, preposição, preposição. 
d) pronome pessoal oblíquo, artigo, preposição. 

36)Selecione a alternativa que completa corretamente a 
lacuna: 
“Eles presenciaram as reuniões ........................................” 

a) políticas-partidárias. 
b) políticos-partidárias. 
c) política-partidárias. 
d) político-partidárias. 

 
37)Nos trechos: 
“Se eu conversasse com ele, poderia explicar o caso.” 
“Ouviam-se as batidas do martelo.” 
“Precisa-se de vendedor.” 
“A criança machucou-se.” 
 
A partícula “se” é, respectivamente: 

a) conjunção subordinativa condicional, partícula 
apassivadora, índice de indeterminação do 
sujeito, pronome reflexivo. 

b) conjunção subordinativa integrante, índice de 
indeterminação do sujeito, partícula 
apassivadora, partícula expletiva. 

c) partícula expletiva, índice de indeterminação do 
sujeito, partícula apassivadora, pronome 
reflexivo. 

d) partícula expletiva, conjunção subordinativa 
integrante, partícula apassivadora, índice de 
indeterminação do sujeito. 

 
38)Assinale a frase incorreta quanto ao uso do acento 
denotativo da crase: 

a) Assisti à peça que está em cartaz. 
b) Você deve se vestir à caráter. 
c) Não me refiro àquilo que aconteceu ontem. 
d) Quero uma pizza à moda portuguesa. 

 
39)Assinale a alternativa que apresenta predicado verbo-
nominal: 

a) Os alunos chegaram cedo. 
b) Compareceram todos. 
c) Compareceram todos cansados à reunião. 
d) Ele estava irritado com a discussão. 

 
40)Assinale a alternativa que completa, respectivamente, 
as lacunas: 
 ............. três anos que não ............. vejo e só daqui 

............. uma semana poderei ............. 
 

a) Fazem, a, a, lhe encontrar. 
b) Faz, a, a, encontrá-la. 
c) Fazem, lhe, há, encontrá-la. 
d) Faz, lhe, há, lhe encontrar. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - 05 

 
41)O município de Luzerna após emancipado por Lei, teve 
sua primeira eleição para a escolha do prefeito municipal 
no ano de: 

a) 1993. 
b) 1996. 
c) 1995. 
d) 1994. 

 
42)A Bandeira do Estado de Santa Catarina foi criada em 
15 de agosto de 1895, no então governo do Sr.: 
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a) Hercílio Luz. 
b) Lauro Müller. 
c) Francisco de Sales Brasil. 
d) Eugênio Luís Müller. 

 
43)Em relação as unidades federativas do Brasil, 
correlacione as colunas conforme suas afinidades: 
I. Unidade Federativa mais meridional 
II. Unidade Federativa mais ocidental 
III. Unidade Federativa mais setentrional 
IV. Unidade Federativa mais oriental 
 
(       )- Acre  
(       )- Roraima  
(       )- Rio Grande do Sul.  
(       )- Paraíba  
A sequencia que preenche de forma correta os espaços 
acima é: 

a) II – III – I – IV. 
b) III – I – IV – II. 
c) I – IV – IIII – II. 
d) IV – II – I – III. 

 
44)Na historia do Brasil encontramos varias frases ditas, 
por pessoas famosas na política que pretendiam marcar 
suas passagens pela história da política brasileira. Indique 
a alternativa que expressa corretamente a frase e seu 
autor. 

a) “Diga ao povo que fico” – Getúlio Vargas. 
b) “Saio da vida para entrar na história” – Ademar 

de Barros. 
c) “Com muito respeito renuncio ao mandato de 

presidente da república” – Deodoro da 
Fonseca. 

d) “Nunca antes na história deste país...” – Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

 
45)Cidade catarinense que foi aclamada a República 
Juliana ou República Catarinense: 

a) Florianópolis. 
b) Laguna. 
c) Imbituba. 
d) Irani. 

 
CONHECIMENTOS MATEMÁTICA - 05 

 

46)A equação √3� + 5 = � − 3 admite duas soluções s1 e 
s2. A soma de s1+s2 vale: 

a) 9 
b) -4 
c) 5 
d) -7 

 
47)A soma dos 25 primeiros termos de uma progressão 
aritmética vale 6825. Se o primeiro termo desta 
progressão aritmética vale 117, qual a razão desta P.A? 

a) 7 
b) 13 
c) 15 
d) 18 

 
48)Qual o menor ângulo formado entre o ponteiro das 
horas e dos minutos quando o relógio indica 2 horas e 30 
minutos? 

a) 100º 
b) 120º 
c) 105º 
d) 115º 

 
49)Num triângulo retângulo o cateto menor vale 8cm 
enquanto o maior vale 15 cm. Qual o perímetro deste 
triângulo? 

a) 32 cm 
b) 28 cm 
c) 51 cm 
d) 40 cm 

50)Qual o valor do determinante da matriz �1 5 4
3 −2 2
3 1 1

�: 
a) 47 
b) 32 
c) -21 
d) 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




