MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015
25 DE JULHO DE 2015

CARGO:
CONTADOR
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de
sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente
com Nome, Concurso (CP Planalto Alegre-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e
Assinatura.
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo:
Nº Inscrição: 00036 (exemplo de nº de inscrição)

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após
transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do
Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os
Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 27 de julho de 2015, no site
www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do e-mail
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 28 e 29 de julho de 2015.

Língua Portuguesa

Disponível em: www.plus.google.com Acesso:06/07/2015

01) Assinale a proposição correta conforme leitura da
tirinha proposta:
a) A tirinha nos faz refletir sobre a vulnerabilidade dos
relacionamentos modernos.
b) O escritor se refere ao advogado como alguém
imperito e irônico.
c) A autor da tira critica o casamento nos tempos
modernos de forma obtusa.
d) O descontentamento amoroso é patente.
e) O discurso machista do autor da tirinha nos remete a
falta de amor nos tempos modernos.

Disponível em: www.guimauve-rose.blogspot.com Acesso:
03/07/2015.

04) Observa-se que há na expressão “batido as botas”
uma figura de linguagem denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

02) Das palavras retiradas da tira, marque a assertiva
em que há erro na classificação da palavra grifada:
a)
b)
c)
d)
e)

vez - substantivo
em - preposição
sonham - verbo
paradisíaco - adjetivo
gargalha - advérbio

metonímia
pleonasmo
catacrese
anacoluto
eufemismo

05) “...ter batido as botas, mas eu não.” A conjunção
utilizada no fragmento anterior estabelece ideia de:
a)
b)
c)
d)
e)

03) “Toda vez que dois jovens...” Os vocábulos VEZ e
VÊS são com frequência confundidos na escrita por
apresentarem o mesmo som, porém tanto a grafia
quanto o significado são diferentes. Complete as frases
com as palavras correspondentes ao contexto:

adversidade
causa
finalidade
alternância
consequência

06) “Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu
não.” Os pronomes sublinhados são classificados
respectivamente como:

1. A ............... foi deixada no zoológico.
2. O professor estava ..................... para não se atrasar
para o curso.
3. Na ..................... já estavam mais quatro
presidiários perigosos.
4. Duvidava de tudo, era um homem .........................

a)
b)
c)
d)
e)

de tratamento - pessoal do caso reto
pessoal do caso reto - pessoal do caso reto
relativo - pessoal do caso oblíquo
de tratamento - pessoal do caso oblíquo
relativo -de tratamento

Respeitando a ordem em que as sentenças aparecem,
temos:

07) A alternativa em que a locução adjetiva não
corresponde ao adjetivo dado é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

serva – apressado – cela - céptico
serva- apreçado – sela - sétpico
cerva – apreçado – sela - céptico
cerva – apressado – cela - céptico
serva- apressado – cela - séptico

Filatélico – de selos
Cunicular – de cobre
Vulpino – de raposa
Columbino – de pombo
Insular – de ilha

08) Marque a assertiva que sublinha um substantivo
sobrecomum:
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a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

A amazona se destacou na competição.
Minha comadre veio me visitar.
O zangão cuidava da colmeia.
A cobra estava enrolada no galho.
O cônjuge estava realizado com o casamento.

14) Numa PG (Progressão Geométrica), o primeiro
termo é 0,04 e o terceiro termo é 4, então qual é o
sexto termo dessa PG?

09) Assinale a alternativa em que a flexão do
substantivo composto está erroneamente empregada:
a)
b)
c)
d)
e)

100
90
75
92
94

sempre-vivas
tico-ticos
arrozes-doces
mulas-sem-cabeças
bem- te- vis

a)
b)
c)
d)
e)

1000
400
2000
40000
4000

10) Analise as orações:
15) Um cilindro possui altura de 8dm, e o seu diâmetro
da base é a metade da altura, então o volume desse
cilindro em dm3 é de? (adote ! = ).

1. Quer eu durma quer eu fique acordado, ficarei no
quarto.
2. Conclui o meu projeto, logo posso descansar.
3. Só passei na prova porque me esforcei por muito
tempo.

a)
b)
c)
d)
e)

a) 1, 2 e 3 são orações subordinadas adjetivas.
b) 1 é oração coordenada sindética e 3 é oração
subordinada substantiva.
c) Somente 3 é oração subordinada adverbial.
d) Somente 1 é oração coordenada assindética.
e) 1, 2 e 3 são orações coordenadas sindéticas.

Espaço para cálculo:

Matemática
11) Resolvendo-se a equação exponencial (
encontramos para x:

)

=

√

a)
b)
c)
d)
e)

-3
0,25
3,75
-7,5
8

12) Sendo que
pode ser:

=

e

= , então

90
48
108
96
204

, ,

a)
b) 3 + 2 − 1
c) 3 − 2 − 2
d) 4 − 3
e)
13) Em uma PA (Progressão Aritmética) o décimo termo
é 130, o décimo nono termo é 220, então o sétimo
termo dessa PA é?
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I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvenciona-los, embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público.
II. Recusar fé aos documentos públicos.
III. Criar distinções entre estrangeiros ou preferências
entre pessoas políticas.

Legislação
16) (Lei Orgânica do Município) De acordo com o art. 6º
da Lei Orgânica do Município de Planalto Alegre (SC),
todo Poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos, ou diretamente. A soberania
popular será exercida diretamente, nos termos da lei,
em especial, mediante:

a)
b)
c)
d)
e)

I. Iniciativa popular.
II. Referendo.
III. Plebiscito.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.

20) (Lei Orgânica do Município) De acordo com o art. 14
da Lei Orgânica do Município de Planalto Alegre (SC),
são Poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si:

17) (Lei Orgânica do Município) Conforme art. 8º da Lei
Orgânica do Município de Planalto Alegre (SC), são
símbolos do Município de Planalto Alegre: o brasão, a
bandeira, o hino e outros, estabelecidos em lei
municipal aprovada por:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e III estão corretos.
Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Nenhum está correto.
Todos estão corretos.

I. O Legislativo.
II. O Executivo.
III. O Judiciário.
a)
b)
c)
d)
e)

Dois terços dos Vereadores.
Três quartos dos Vereadores.
Três quintos dos Vereadores.
Dois quintos dos Vereadores.
Quatro sétimos dos Vereadores.

Somente I e III estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Somente I e II estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.
Conteúdos Específicos

18) (Lei Orgânica do Município) De acordo com o art. 9º
da Lei Orgânica do Município de Planalto Alegre (SC),
compete ao Município, no exercício de sua autonomia,
a organização, o governo, a administração e a
legislação próprios, mediante a:

21) A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal. No que se refere à
Despesa Pública, assinale a opção CORRETA:

I. Edição da Lei Orgânica.
II. Eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
III. Organização e Execução dos serviços públicos
locais.
IV. Edição das normas relativas às matérias de sua
competência.
a)
b)
c)
d)
e)

a) A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de declaração do ordenador da
despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária
anual e compatibilidade com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias.
b) A despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder os seguintes percentuais da receita corrente
líquida: União: 60% (sessenta por cento); Estados:
70% (setenta por cento) e; Municípios: 40%
(quarenta por cento).
c) Considera-se obrigatória e de caráter provisório 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 dois exercícios.
d) É de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda o limite legal de

Somente I, II e IV estão corretos.
Somente I e II estão corretos.
Somente III e IV estão corretos.
Nenhum está correto.
Todos estão corretos.

19) (Lei Orgânica do Município) Segundo prescreve o
art. 13 da Lei Orgânica do Município de Planalto Alegre
(SC), ao Município é vedado:
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e) Na fase externa do pregão, a convocação dos
interessados será efetuada por meio de publicação
de aviso em diário oficial do respectivo ente federado
ou, não existindo, em jornal de circulação local, e
facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o
vulto da licitação, em jornal de grande circulação.

comprometimento aplicado às despesas com pessoal
inativo.
e) Os benefícios ou serviços relativos à seguridade
social poderão ser criados, majorados ou estendidos
sem a indicação da fonte de custeio total.
22) A Lei n° 8.666/93 institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública, no qual descreve,
que nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para seu pagamento. Dessa forma, com
relação às compras, julgue os itens abaixo como
VERDADEIRO ou FALSO e assinale a opção CORRETA:

24) De acordo com a Lei nº 116/2003 que dispõe sobre
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal,
assinale a opção CORRETA:
a) O ISS incide sobre as exportações de serviços para o
exterior do País.
b) O contribuinte é o tomador do serviço.
c) O ISS não incide sobre o serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado
no exterior do País.
d) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços, ainda
que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
e) As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza são demais serviços, 10% (dez por
cento).

a) As compras deverão atender ao princípio da
padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas.
b) As compras deverão ser processadas através de
sistema de registro de preços.
c) A existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência em igualdade de condições.
d) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar
preço constante do quadro geral em razão de
incompatibilidade desses com o preço vigente no
mercado.
e) Nas compras deverá ser observada, a especificação
completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca.

25) O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializado,
sendo de competência da União. No que se refere ao
IPI analise os itens abaixo e indique a opção
INCORRETA:
a) O IPI é um imposto cumulativo, conforme dispõe a
Lei 5.172/1996.
b) O IPI tem como fato gerador o seu desembaraço
aduaneiro, quando de procedência estrangeira.
c) O IPI é um imposto seletivo em função da
essencialidade dos produtos.
d) Os produtos sujeitos ao IPI, quando remetidos de um
para outro Estado, ou do ou para o Distrito Federal,
serão acompanhados de nota fiscal de modelo
especial, emitida em séries próprias e contendo, além
dos elementos necessários ao controle fiscal, os
dados indispensáveis à elaboração da estatística do
comércio por cabotagem e demais vias internas.
e) Contribuinte do IPI é o importador ou quem a lei a
ele equiparar; o industrial ou quem a lei a ele
equiparar; o comerciante de produtos sujeitos ao
imposto, e o arrematante de produtos apreendidos
ou abandonados, levados a leilão.

Indique a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V, F, F.
V, V, F, F, F.
F, F, V, F, F.
V, V, V, V, V.
F, V, F, V, V.

23) No que se refere a Modalidade de Licitação
denominada Pregão, instituída pela Lei nº 10.520/2002
é INCORRETO afirmar que:
a) O prazo de validade das propostas será de 80
(oitenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.
b) É vedada a exigência de garantia de proposta.
c) Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser
adotada a licitação na modalidade de pregão.
d) Os atos essenciais do pregão, inclusive os
decorrentes
de
meios
eletrônicos,
serão
documentados no processo respectivo, com vistas à
aferição de sua regularidade pelos agentes de
controle.

26) No que se refere as taxas que são cobradas pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, Indique a opção INCORRETA:
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a) As taxas têm como fato gerador o exercício regular
do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
b) Para efeito de instituição e cobrança de taxas,
consideram-se compreendidas no âmbito das
atribuições da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a
Constituição Federal, as Constituições dos Estados,
as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos
Municípios e a legislação com elas compatível,
competem a cada uma dessas pessoas de direito
público.
c) A Taxa pode ter a base de cálculo ou fato gerador
idênticos aos que correspondam aos impostos e ser
calculada em função do capital das empresas.
d) Considera-se poder de polícia atividade da
administração
pública
que,
limitando
ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou
autorização do Poder Público.
e) Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V, V.
V, F, F, V, V.
V, F, V, F, V.
F, F, V, V, F.
F, V, V, F, V.

28) Receita Pública são os recursos financeiros
arrecadados, com a finalidade de custear as despesas e
os investimentos destinados a atender às necessidades
da sociedade. Dessa forma, no que se refere à Receita
Pública, Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a
opção CORRETA:
I. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de
Capital.
II. São Receitas Correntes as receitas tributária, de
contribuições,
patrimonial,
agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de
outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes.
III. São Receitas de Capital as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas; da conversão, em espécie,
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, destinado a
atender despesas classificáveis em Despesas de
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento
Corrente.
IV. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria são
exemplos de Receitas Patrimoniais.
V. Todas as receitas constarão da Lei de Orçamento
pelos seus totais, diminuída das devidas
deduções.

27) De acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, quanto as
suas definições e aplicações, julgue os itens a abaixo
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida
assinale a opção CORRETA:
a) O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público abrange todas as entidades do setor
público.
b) Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens,
tangíveis ou intangíveis, onerados ou não,
adquiridos, formados, produzidos, recebidos,
mantidos ou utilizados pelas entidades do setor
público e também do setor privado.
c) Unidade Contábil é classificada em Originária,
Descentralizada, Unificada e Consolidada.
d) Recursos Públicos controlados são os ativos em que
a entidade tem direito de propriedade e também
detém o controle, os riscos e os benefícios deles
decorrentes.
e) A função social da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público deve refletir, sistematicamente, o ciclo da
administração pública para evidenciar informações
necessárias à tomada de decisões, à prestação de
contas e à instrumentalização do controle social.

Estão CORRETOS os itens:
a)
b)
c)
d)
e)

I, IV, V apenas.
I, II, III, V apenas.
IV, V apenas.
II, III, IV, V apenas.
I, II, III apenas.

29) Indique a opção que NÃO CORRESPONDE aos
Estágios da Despesas Pública:
a)
b)
c)
d)
e)

Indique a opção CORRETA:
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Liquidação
Recolhimento
Pagamento
Empenho
Empenho Ordinário

30) Indique a opção CORRETA que se refere a
Demonstração Contábil que evidencia 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.
a)
b)
c)
d)
e)

Balanço financeiro.
Balanço orçamentário.
Balanço patrimonial.
Demonstração das variações patrimoniais.
Demonstração dos fluxos de caixa.
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