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CONCURSO PÚBLICO 001/2015 
CAMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE  - SC 

 

CARGO: CONTADOR 
 

PROVA - 01 
 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas. 

Caso necessário solicite a presença de um fiscal. 

Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas e 

marque a prova correspondente. Em caso de divergência, notifique ao fiscal. 

A prova é composta por 40 (Quarenta) questões objetivas, de múltipla escolha, 

com 05 (cinco) alternativas de resposta - A, B, C, D, E - das quais, somente 01 (uma) 

deverá ser assinalada como correta. 

Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções 

utilizando caneta esferográfica com tinta azul ou preta.  

Somente será permitida a devolução do material e sua retirada da sala após 

uma hora do início da prova que terá, no máximo, quatro horas de duração. Os três 

últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e 

possam sair juntos, após conferir e assinar todo material e malote no lacre. 

Você será eliminado do concurso público se for surpreendido, durante a realização 

das provas, em comunicação com outros candidatos; for descortês para com qualquer 

dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; não devolver o 

caderno de questões; estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer 

tipo de equipamento eletrônico, como calculadora, celular e similares. 

 Também não é permitido o porte de qualquer arma, uso de óculos escuros, 

protetor auricular, carteiras, bolsas, bonés, chapéus e similares, livros, revistas, 

apostilas, resumos, dicionários, cadernos, etc. Todo material deve ficar guardado.  

Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal. 

 

Nome do(a) candidato (a)          

 

 

Esta parte serve para você copiar suas respostas e poderá ser destacado somente no 
ato da entrega do material pelo fiscal. 
 

....................................................................................................................................... 
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 CONHECIMENTOS GERAIS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) Julia Maria estava estudando as regras 

de pontuação para o concurso público. 

Após entendê-las, ela tentou resolver uma 

lista de exercícios disponibilizados pelo 

material escolhido. Em um dos exercícios 

ela precisava assinalar a alternativa em que 

a pontuação estava CORRETAMENTE 

empregada, de acordo com a norma 

padrão da Língua Portuguesa. 

Considerando estas informações, Julia 

Maria assinalou: 

A) Diante da testemunha, o homem abriu a 

bolsa e, embora experimentasse a 

sensação de violar uma intimidade, 

procurou a esmo entre as coisinhas, 

tentando encontrar algo que pudesse 

ajudar a revelar quem era a sua dona. 

B) Assim que o código é digitado, familiares 

cadastrados, recebem automaticamente, 

uma mensagem dizendo que a criança foi 

encontrada. 

C) O padrão culto do idioma além de ser 

uma espécie de marca de identidade, 

constitui recurso imprescindível, para uma 

boa argumentação. Ou seja: em situações 

em que a norma culta se impõe, 

transgressões podem desqualificar o 

conteúdo exposto e até mesmo 

desacreditar o autor. 

D) A eventualidade do retalhamento do 

estado, para a formação de novos estados 

emerge apenas episodicamente. Quando 

surge, é tratada como urgência e 

emergência. Uma vez cessado o risco de 

mudança, a letargia devolve, o tema, quase 

à estaca zero, ao ponto de partida.  

E) Existe um elemento-chave no vínculo 

entre o estresse e a doença, que ainda não 

é conhecido em todos os seus detalhes, 

mas que foi verificado por numerosos 

estudos, é o fato de que o estresse 

prolongado anula o sistema imunológico 

do corpo e suas defesas naturais contra 

infecções e outras doenças. 

 

2) Sandra sabe que as figuras de 

linguagem são recursos que tornam mais 

expressivas as mensagens, e elas se 

subdividem em figuras de som, figuras de 

construção, figuras de pensamento e 

figuras de palavras. Quanto ao assunto em 

questão, Sandra precisa relacionar 

corretamente a primeira coluna com a 

segunda: 

(1) Prosopopeia 

(2) Gradação 

(3) Ironia 

(4) Pleonasmo 

(5) Anáfora 

(6) Polissíndeto 

(7) Metonímia 

 

(  ) E rir meu riso e derramar meu pranto. 

(  ) O jardim olhava as crianças sem dizer 

nada. 

(  ) Minha alma é uma estrada de terra que 

leva a lugar algum. 

(  )  Amor é um fogo que arde sem se ver;  
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      É ferida que dói e não se sente; 

      É um contentamento descontente; 

      É dor que desatina sem doer. 

(  ) Um coração chagado de desejos 

      Latejando, batendo, restringindo. 

(  ) E sob as ondas ritmadas 

      e sob as nuvens e os ventos 

      e sob as pontes e sob o sarcasmo 

      e sob a gosma e sob o vômito (...). 

(  ) A excelente Dona Inácia era mestra na 

arte de judiar de crianças. 

 

Para assinalar a alternativa cuja sequência 

de cima para baixo é CORRETA, Sandra 

deverá marcar: 

A) 1 – 3 – 6 – 5 – 2 – 4 – 3. 

B) 3 – 2 – 6 – 7 – 4 – 1 – 5. 

C) 4 – 1 – 7 – 5 – 2 – 6 – 3. 

D) 6 – 4 –  2 – 1 – 5 – 3 – 7.  

E) 3 – 6 – 2 – 5 – 7 – 1 – 4. 

 

 

3) Considerando as regras de Concordância 

verbal assinale a alternativa CORRETA: 

A) Não se imputem aos adolescentes de 

hoje a exclusiva responsabilidade pelo fato, 

lastimável, de aspirarem a tão pouco. 

B) Precisam-se de professores. 

C) Fazem 10 anos que me formei. 

D) Ninguém, amigos, primos, 

irmãos veio visitá-lo. 

E) Devem-se concluir da frequência e da 

quantidade de mensagens emitidas por 

celular que os jovens americanos estão 

escrevendo como nunca. 

 

4) Observe a grafia das palavras, e assinale 

a alternativa em que todas estão escritas 

de forma CORRETA: 

A) Tangerina, genipapo, retensão, 

obsessão, ojeriza, camondongo, deslisar, 

excedente. 

B) Contorsão, ressucitar, ascenção, 

esvaziar, compusesse, recauchutagem, 

anarquisar. 

C) Tijela, canjica, impecilho, micigenação, 

requisito, pechincha, marqueza, previlégio. 

D) Viagem, beringela, gerimum, jaboti, 

lagartixa, recisão, gazeificar, repercussão.  

E) Gengiva, traje, exceção, cessão, 

empecilho, chafariz, baronesa, viajem, 

exsudar.  

 

5) Tendo como referência as normas de 

acentuação gráfica trazidas pelo novo 

Acordo Ortográfico, leia com atenção as 

alternativas a seguir: 

01) Quanto ao uso do hífen estão corretas 

as palavras: intermunicipal, anajá-mirim, 

minissaia, super-homem, guarda-chuva e 

mal-humorado.  

02) Palavras como álea, esquálido, míope e 

tétrico, são acentuadas por serem 

proparoxítonas.  
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04) Pelo Novo ortográfico, mantém-se o 

acento diferencial para os verbos pôr, ter, 

vir e poder.  

08) A forma verbal “é” se distingue da 

conjunção “e” através do acento 

diferencial estabelecendo desta forma uma 

diferença morfológica, gráfica e fonética, 

tal como ocorre com “pôde” e “pode”. 

16) Pelo Novo Acordo Ortográfico as 

palavras jiboia, geleia, estoico não são mais 

acentuadas, pois o mesmo aboliu a maioria 

dos ditongos abertos éi e ói das palavras 

paroxítonas, enquanto nas palavras papéis, 

herói, heróis o acento continua a ser 

utilizado, por serem oxítonas.  

32) As palavras tendência e família são 

acentuadas por serem paroxítonas 

terminadas em ditongo crescente, sendo 

também acentuadas pela mesma regra as 

palavras câmbio, série e funcionário.  

64) Conforme as novas regras, é facultativo 

o uso do acento diferencial nos seguintes 

casos: fôrma (molde), pôde (pretérito 

perfeito do indicativo), amámos (pretérito 

perfeito do indicativo), dêmos (no presente 

do subjuntivo) e cantámos (pretérito 

perfeito do indicativo).   

 

Assinale a alternativa que contenha o 

somatório das opções INCORRETAS: 

A) 35 

B) 88 

C) 29 

D) 64 

E) 39 

 

6) Lúcia sempre quis prestar concurso 

público. Para atingir seu objetivo, iniciou 

seus estudos visando ter um bom 

desempenho e conseguir uma vaga no 

serviço publico. No dia da prova, Lúcia se 

deparou com uma atividade em que 

precisava fazer a classificação sintática dos 

verbos em destaque quanto a sua 

predicação. Ajude Lúcia a fazer a relação 

correta entre a primeira e a segunda 

coluna: 

I - Verbo intransitivo 

II - Verbo transitivo direto 

III - Verbo transitivo indireto 

IV - Verbo transitivo direto e indireto 

V - Verbo de ligação 

 

(      ) Três contos bastavam, insistiu ele. 

(     ) Nem nos sonhos cheguei a aspirar a 

tal emprego.  

(      ) As matrículas acham-se abertas. 

(    ) O século XX familiarizou o homem com 

a máquina. 

(   ) Então, solenemente Maria acendia a 

lâmpada de sábado. 

(     ) A pobreza e a preguiça andam sempre 

em companhia. 

(      ) Minha proposta saiu vitoriosa. 

(  ) Quem ouvir, pensará que estou 

atirando aos nhambus, claro. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, 

encontra-se na alternativa: 

A) III, I, V, II, II, I, V, IV. 

B) II, V, IV, III, II, V, I, III. 
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C) IV, II, II, V, I, IV, III, II. 

D) III, V, I, II, IV, V, III, I. 

E) I, III, V, IV, II, I, V, III. 

 

7) Muitas conjunções não têm classificação 

única, imutável, devendo, portanto, ser 

classificada de acordo com o sentido que 

apresentam no contexto. É isso que 

acontece com a conjunção “que”. Marque 

a alternativa que apresenta a palavra “que” 

como conjunção causal:  

A) Chegados que fomos, dirigimo-nos ao 

hotel. 

B) Velho que sou, apenas conheço as flores 

do meu tempo. 

C) Alguns minutos que fossem, ainda assim 

seria muito tempo. 

D) Não vão a uma festa que não voltem 

cansados. 

E) Estudou tanto durante a 

noite que dormiu na hora do exame. 

 

8) Todas as frases a seguir apresentam o 

verbo empregado no modo subjuntivo, 

EXCETO:  

A) Que se trouxessem, com presteza, esses 

braços para o Brasil. 

B) Espera-se que o aproveitamento da 

energia solar aumente. 

C) Ainda assim, não andei tão depressa que 

amarrotasse as calças. 

D) Mal clareia o dia, os homens partem 

para o trabalho. 

E) Se eles partirem no primeiro voo da 

manhã, talvez consigam chegar ao destino 

ainda hoje. 

 

9) Priscila é aluna do 9º ano do Ensino 

Fundamental. Pelo menos uma vez por 

semana, era de costume cantar o hino 

nacional em sua escola. Enquanto cantava 

o hino nacional, Priscila começou a pensar 

na letra da canção. Ajude Priscila a 

identificar o significado correto das 

palavras sublinhadas nas frases do hino 

nacional brasileiro: 

 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico o brado retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

 

Ó pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do cruzeiro resplandece. 

 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
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Pátria amada, 

Brasil! 

 

II 

 

Deitado eternamente em berço 

esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do novo mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais 

flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais amores". 

 

Ó pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

- Paz no futuro e glória no passado. 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria 

morte. 

 

Terra adorada 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó pátria amada! 

 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 

 

 

O significado CORRETO das palavras 

sublinhadas, são, respectivamente: 

A) Sérias, forte, brilhantes, grandes feitos, 

sobressair-se com brilho, elegante, belas 

flores.  

B) Serenas, altissonante, resplandecentes, 

destemido, brilhas, exuberante, pendão.  

C) Sábias, que provoca eco, grandes feitos, 

pólipo, reluz, sem beleza natural, símbolo. 

D) Suaves, soberano, misantropos, 

luminoso, se apresentar com elegância, 

pedra preciosa, estandarte. 

E) Fagueiras, que não ribomba, 

insignificantes, herói, fulges, amada, 

pavilhão.    

 

 

10) Considerando as informações a seguir, 

faça a correspondência CORRETA: 

1) Oração sem sujeito 

2) Oração com sujeito indeterminado 

3) Oração com sujeito culto 

 

(  ) Atropelaram uma senhora na esquina. 

(  ) Choveu na Argentina e fez sol no Brasil.  

(  ) Um soldado saltou para a calçada e 

aproximou-se. 

(  ) Saía-se do coração da brenha só para se 

ver o barco. 

(  ) De qualquer modo, foi uma judiação 

matarem a moça. 

(  ) Que as bênçãos de Deus chovam sobre 

vocês sem limites! 
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(  ) Estamos sempre alertas para com os 

aumentos abusivos de preços. 

 

Assinale a alternativa que registra, de baixo 

para cima, a sequência CORRETA: 

A) 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2. 

B) 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2. 

C) 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3. 

D) 3, 3, 1, 1, 2, 3, 2. 

E) 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

MATEMÁTICA 

 

11) Um cidadão aplicou R$ 100.000,00 e 

resgatou R$ 120.500,00 após 600 dias. A 

taxa de juros compostos mensal é 

aproximadamente de:   

A) i = 1,12% a.m 

B) i = 112% a.m 

C) i = 11,2% a.m 

D) i = 3,43% a.m 

E) i = 5,32% a.m 

 

12) De um baralho com 52 cartas retira-se 

4 cartas sem reposição. A probabilidade de 

serem todas as cartas de copas 

corresponde a: 

A) 2,29% 

B) 1,42% 

C) 2,98% 

D) 3,12% 

E) 0,32%  

 

13) Dada a função 

1x3x2
3

x
)x(f 2

3

 .          

Os intervalos onde a função é crescente é: 

A) ( - ∞; 1) ∩ (3; + ∞) 

B) ( ∞; 1) U (3; - 2 ∞) 

C) ( - ∞; 3) U (1; + ∞) 

D) ( - ∞; 1) U (3; + ∞)  

E) ( - ∞; 1) ∩ (3; + ∞) 

 

14) O conjunto solução da inequação        

(x2  – 6 x) ( x2 - 4x + 3 ) > 0, está conjunto 

dos Números Reais – R. A solução da 

mesma corresponde a: 

A) S = { x   R / x < 0 ou 0 > x < 3 ou x < 6 

B) S = { x   R / x < 1 ou 0 < x < 3 ou x < 6 

C) S = { x   R / x < 0 ou -1 < x < 3 ou x > - 6 

D) S = { x   R / x < 0 ou 1 < x < 3 ou x > 6  

E) S = { x   R / x > 0 ou 0 < x < 3 ou x < - 6 

 

15) Se Q é diferente de zero, e se Q/F = 8 , 

então a razão de 3Q – F para Q, em termos 

percentuais, é igual a:  

A) 225%. 
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B) 287,5%.  

C) 174%.  

D) 105%.  

E) 400%. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

INFORMATICA 

 

16) Analise as questões a seguir: 

I- IP significa "Internet Pragmática" e 

é um número que identifica um dispositivo 

em uma rede. Estes dispositivos são parte 

de uma rede e são identificados por um 

número de IP único na rede. 

II-  O IP significa "Internet Protocol" é 

o principal protocolo de comunicação da 

Internet. O mesmo é o responsável por 

endereçar e encaminhar os pacotes que 

trafegam pela rede mundial de 

computadores.  

III- Endereço IP é uma identificação de 

um dispositivo em uma rede local ou 

pública. Cada computador na internet 

possui um IP único, que é o meio em que 

as máquinas usam para se comunicarem na 

Internet. 

A(s) alternativa(s) errada(s) é/são:   

A) I e III 

B) I, II e III 

C) II e III 

D) Apenas a I  

E) Apenas a II 

 

17) Camila trabalha no laboratório de 

informática da Escola Joaquim Nabuco e foi 

encarregada de organizar em uma planilha 

o pagamento das mensalidades dos alunos. 

Para isso, deverão relacionar todos os 

alunos que já efetuaram o pagamento da 

mensalidade, os que ainda não efetuaram 

o pagamento, e os que estão em atraso. 

Haverá nesta planilha, cálculos e algumas 

representações gráficas.  Quais dos 

softwares relacionados abaixo são 

adequados para Camila realizar esta 

tarefa? 

A) BrOffice Calc e Microsoft Word 

B) Microsoft Excel e BrOffice Writer 

C) BrOffice Calc e Microsoft Excel 

D) Microsoft Excel e BrOffice Basic 

E) Nenhuma das alternativas 

 

18)  Analise as questões a seguir: 

I- Softwares são todos os elementos 

que fazem parte da programação e que 

funcionam dentro da estrutura física do 

computador. 

II- Software é a manipulação, 

instrução de execução, redirecionamento e 

execução das atividades lógicas das 

máquinas e a parte física do computador. 

III- Hardware é a parte física do 

computador, ou seja, o conjunto de 

aparatos eletrônicos, peças e 

equipamentos que fazem o computador 

funcionar. 

IV- Toda interação dos usuários de 

computadores modernos é realizada 

através do software, que é a camada 

colocada sobre o hardware que transforma 

o computador em algo útil para o ser 

humano. 

A(s) alternativa(s) correta(s) são/é: 

A) I e IV 
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B) I, II e III 

C) I e III 

D) I, III e IV 

E) Apenas a alternativa I 

 

 

19)  O sistema operacional Windows, 

além de ser pago e cobrar por fornecer 

seus produtos, é um sistema 

completamente codificado para que 

nenhuma pessoa possa editá-lo. Devido a 

grande utilização do Windows, existem 

muitos mais softwares disponíveis, além de 

jogos, drives e outras ferramentas. Possui 

maior compatibilidade de softwares, e ao 

mesmo tempo é mais vulnerável a vírus. 

Requer atualizações constantes e necessita 

que o computador seja reiniciado com 

frequência. Sobre o sistema operacional 

Linux, é correto afirmar que:  

 

A) Por ser um sistema operacional aberto, 

o Linux, comparativamente aos demais 

sistemas operacionais, proporciona maior 

facilidade de armazenamento de dados em 

nuvem.  

B) Por ser um sistema operacional aberto, 

o BrOffice somente é possível de ser           

instalado em ambientes Linux. 

C) Em termo de disponibilidade de 

softwares, o Linux possui infinitos 

programas  disponíveis, ganhando do 

sistema operacional Windows. 

D) Alem de possuir acesso ao código fonte, 

no sistema operacional Linux, você é livre 

para modificar, lançar novamente e até 

vender os aplicativos. 

E) Apesar de ser mais difícil de usar, o Linux 

é altamente personalizável, mas todos os 

programas não são organizados por 

categoria. 

 

 

20)  Sobre vírus de computador, é 

incorreto afirmar que: 

A) Um vírus de computador é um software 

malicioso que vem sendo desenvolvido por 

programadores no intuito de infectar o 

sistema e fazer cópias de si mesmo para 

tentar se espalhar para outros 

computadores. 

B) Um antivírus instalado no computador 

assegura que nenhuma contaminação por 

vírus ocorreu, pois qualquer antivírus faz a 

detecção e a remoção de qualquer tipo de 

vírus. 

C) Quando um antivírus detecta uma 

ameaça, porém a remoção do mesmo não 

foi possível, a melhor possibilidade é 

excluir o programa infectado e reinstalar 

uma versão limpa  e segura. 

D) Na maioria das vezes as contaminações 

ocorrem pela ação do usuário, que 

executam um arquivo infectado recebido 

como um anexo de um e-mail. A 

contaminação também pode ocorrer por 

meio de arquivos infectados como 

PenDrives, CDs e outros. 

E) Outra causa de contaminação é devido o 

Sistema Operacional estar desatualizado,  

que poderiam corrigir vulnerabilidades 

conhecidas dos sistemas operacionais ou 

aplicativos, podendo causar o recebimento 

e execução do vírus. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

 

21) O objeto da Contabilidade Pública é 

 

A) a administração das receitas e despesas. 

B) o equilíbrio fiscal. 

C) o patrimônio público. 

D) a gestão qualitativa e quantitativa dos 

recursos públicos. 

E) o controle interno das finanças públicas. 

 

22) Segundo normas do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) e do Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público 

(MCASP, 6ª ed.), a Contabilidade Pública 

está assentada nos seguintes princípios: 

Princípio da Entidade, Princípio da 

Continuidade, Princípio da Oportunidade, 

Princípio do Registro pelo Valor Original, 

Princípio da Atualização Monetária, 

Princípio da Competência e Princípio da 

Prudência.  

O Princípio ____________________ 

determina que os efeitos das transações e 

outros eventos sejam reconhecidos nos 

períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou 

pagamento. Este princípio pressupõe a 

simultaneidade da confrontação de 

receitas e de despesas correlatas. 

Assinale a alternativa que identifica 

corretamente o princípio acima transcrito. 

A) da Prudência. 

B) da Continuidade. 

C) da Oportunidade. 

D) do Registro pelo Valor Original. 

E) da Competência. 

 

23) As disposições do art. 35, da Lei Federal 

nº 4.320, de 17 de março de 1964, no 

entendimento de muitos estudiosos, só fez 

confirmar o regime misto para a gestão 

financeira no Brasil, no âmbito da 

Contabilidade Pública. Referido artigo 

determina que pertencem ao mesmo 

exercício financeiro as receitas nele 

arrecadas e as despesas nele 

A) legalmente empenhadas. 

B) legalmente liquidadas. 

C) legalmente pagas. 

D) legalmente orçadas. 

E) legalmente fiscalizadas. 

 

24)  __________________________ 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, que seja portador e represente um 

fluxo de benefícios, presente ou futuro, 

inerente à prestação de serviços públicos 

ou à exploração econômica por entidades 

do setor público e suas obrigações. 

Com base no Manual de Contabilidade 

aplicada ao Setor Público (MCASP, 6ª ed.), 

assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do anunciado 

acima. 
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A) Contabilidade geral 

B) Contabilidade pública 

C) Contabilidade patrimonial 

D) Patrimônio público 

E) Interesse público 

 

25)  Avalie o enunciado seguinte e depois 

assinale a alternativa errada. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública e disporá também 

sobre: 

A) equilíbrio entre receitas e despesas. 

B) critérios para a limitação de vagas e de 

gastos com a remuneração dos agentes 

públicos. 

C) critérios e forma de limitação de 

empenho. 

D) normas relativas ao controle de custos e 

à avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos. 

E) demais condições e exigências para 

transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas. 

 

26) Nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964, o Balanço 

Patrimonial demonstrará, exceto: 

A) o Ativo Financeiro. 

B) o Ativo Permanente. 

C) o Passivo Financeiro. 

D) o Passivo Permanente. 

E) o Lucro e as Perdas. 

 

27) Depois do enunciado seguinte assinale 

a alternativa errada. 

A Demonstração das Mutações no 

Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a 

evolução do patrimônio líquido da 

entidade. Dentre os itens demonstrados, 

podemos citar: 

A) Os ajustes de exercícios anteriores. 

B) As transações de capital. 

C) O superávit ou déficit patrimonial. 

D) A destinação do resultado. 

E) O lucro ou prejuízo da gestão 

patrimonial. 

 

28) O total da despesa do Poder Legislativo 

do Município de São Miguel do Oeste, 

incluídos os subsídios dos Vereadores e 

excluídos os gastos com inativos, não 

poderá ultrapassar o percentual de 

_________________________, relativo ao 

somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5o do art. 153 

e nos arts. 158 e 159, da Constituição 

federal, efetivamente realizado no 

exercício anterior. 

Assinale a alternativa que está de açodo 

com o limite estabelecido pela Constituição 

Federal. 

A) 10% (dez por cento) 

B) 9% (nove por cento) 



 

 12 de 15 

 

C) 8% (oito por cento) 

D) 7% (sete por cento) 

E) 6% (seis por cento) 

 

29) A Câmara Municipal não gastará mais 

de ___________ por cento de sua receita 

com folha de pagamento, incluído o gasto 

com o subsídio de seus Vereadores. 

Assinale a alternativa que, nos termos da 

Constituição Federal, preenche 

corretamente a lacuna do enunciado 

acima. 

A) seis 

B) cinquenta 

C) sessenta 

D) setenta 

E) oitenta 

 

30) Segundo a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a 

despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração, no caso dos 

Municípios, não poderá exceder o limite de 

60% (sessenta por cento) da receita 

corrente líquida. Este limite é repartido 

entre os Poderes Municipais em: 

A) 55% (cinquenta e cinco por cento) para 

o Poder Executivo e 5% (cinco por cento) 

para o Poder Legislativo.  

B) 54% (cinquenta e quatro por cento) para 

o Poder Executivo e 6% (seis por cento) 

para o Poder Legislativo. 

C) 53% (cinquenta e três por cento) para o 

Poder Executivo e 7% (sete por cento) para 

o Poder Legislativo.  

D) 52% (cinquenta e dois por cento) para o 

Poder Executivo e 8% (oito por cento) para 

o Poder Legislativo. 

E) 50% (cinquenta por cento) para o Poder 

Executivo e 10% (dez por cento) para o 

Poder Legislativo. 

 

31) Pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000) é nulo de 

pleno direito o ato de que resulte aumento 

da despesa com pessoal expedido nos 

____________________ dias anteriores ao 

final do mandato do Presidente do Poder 

Legislativo Municipal. 

A) cento e oitenta 

B) cento e vinte 

C) noventa 

D) sessenta 

E) trinta 

 

32) Ainda, nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/2000) é vedada a aplicação da 

receita de capital derivada da alienação de 

bens e direitos que integram o patrimônio 

público para o financiamento de despesa 

corrente, salvo se destinada por lei 

A) ao pagamento da folha de pagamento 

dos servidores públicos. 

B) ao pagamento de proventos 

previdenciários ao pessoal inativo. 
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C) aos regimes de previdência social, geral 

e próprio dos servidores públicos. 

D) aos juros da dívida contratada. 

E) ao pagamento de restos a pagar. 

 

33) A classificação funcional da despesa 

orçamentária segrega as dotações em 

funções e subfunções, buscando responder 

basicamente à indagação “em que” área de 

ação governamental a despesa será 

realizada. Em relação à classificação 

funcional da despesa orçamentária avalie 

as opções seguintes e assinale a alternativa 

errada. 

A) A classificação funcional é representada 

por cinco dígitos. 

B) Os dois primeiros referem-se à função, 

enquanto que os três últimos dígitos 

representam a subfunção. 

C) A função Legislativa é designada pelos 

dígitos “01”. 

D) As funções e subfunções servem como 

agregador dos gastos públicos por área de 

ação governamental nas três esferas de 

Governo. 

E) A função “032 – Defesa da Ordem 

Jurídica” está diretamente ligada às 

competências da Câmara de Vereadores. 

 

34) Em relação à classificação da despesa 

orçamentária por sua natureza, julgue as 

possibilidades seguintes e assinale a 

alternativa correta. 

A) A despesa orçamentária tem duas 

categorias econômicas: “1 - Despesa de 

Capital” e “2 - Despesa Corrente”. 

B) As Despesas de Capital são aquelas 

destinadas ao pagamento de encargos 

financeiros e juros da dívida. 

C) As Despesas Correntes são as que 

contribuem, diretamente, para a formação 

ou aquisição de um bem de capital. 

D) O Grupo de Natureza da Despesa é 

constituído por: 1 - Pessoal e Encargos 

Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - 

Outras Despesas Correntes; 4 - 

Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; e 

6 - Amortização da Dívida. 

E) As despesas orçamentárias com a 

aquisição de imóveis ou bens de capital já 

em utilização são classificadas em “4 – 

Investimentos". 

 

35) O Elemento de Despesa tem por 

finalidade identificar os objetos de gasto, 

tais como vencimentos e vantagens fixas, 

juros, diárias, material de consumo, 

serviços de terceiros prestados sob 

qualquer forma, subvenções sociais, obras 

e instalações, equipamentos e material 

permanente, auxílios, amortização e outros 

que a administração pública utiliza para a 

consecução de seus fins.  

Acerca do nível de classificação da despesa 

assinale a alternativa em que a 

correspondência entre o numeral 

identificador do elemento de despesa e 

sua descrição está errada. 

A) 11 - Vencimentos e Vantagens fixas - 

Pessoal civil. 

B)   14 - Material de Consumo. 
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C) 33 - Passagens e Despesas com 

Locomoção. 

D) 39 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica. 

E) 52 - Equipamentos e Material 

Permanente. 

 

36) São créditos adicionais, as autorizações 

de despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de 

Orçamento. Imaginemos que no mês de 

setembro de 2015 o(a) Contador(a) da 

Câmara de Vereadores de São Miguel do 

Oeste/SC, verifica a insuficiência de saldo 

orçamentário para o empenhamento da 

folha de pagamento dos Servidores 

Públicos do Poder Legislativo Municipal. 

Ante essa ocorrência a solução é 

encontrada mediante a abertura de crédito 

adicional: 

A) suplementar. 

B) extraordinário. 

C) especial. 

D) orçamentário. 

E) de pessoal. 

 

37) Sobre as vedações orçamentárias, 

consoante prevê a Lei Orgânica do 

Município de São Miguel do Oeste/SC, 

julgue as alternativas seguintes e assinale a 

opção errada. 

A) É vedado o início de programas ou 

projetos não incluídos na lei orçamentária 

anual 

B) É vedada a realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou 

adicionais. 

C) É vedada a abertura de crédito 

suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem indicação dos 

recursos correspondentes. 

D) É vedada a transposição, 

remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de programação 

para outra ou de um órgão para outro, sem 

prévia autorização legislativa. 

E) É vedada a inclusão de nova previsão de 

receita não prevista na Lei orçamentária 

anual, sem prévia autorização legislativa. 

 

38) No âmbito dos Municípios do Estado de 

Santa Catarina o Controle Externo é 

exercido pela Câmara de Vereadores com o 

auxílio 

A) do Ministério Publico Estadual. 

B) do Tribunal de Contas dos Municípios. 

C) do Tribunal de Contas do Estado. 

D) da Corregedoria Geral da União. 

E) do Tribunal de Contas da União. 

 

39) O Presidente de Câmara de Vereadores 

que administre recursos orçamentários e 

financeiros e assume a condição de 

ordenador de despesa, terá suas contas 

julgadas __________________________. 

A) pela Comissão de Finanças e Orçamento 

da Câmara de Vereadores. 
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B) pelo Sistema de Controle Interno do 

Poder Legislativo. 

C) pela Comissão de Justiça e Constituição 

da Câmara de Vereadores. 

D) Pelo Plenário da Câmara de Vereadores. 

E) pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

40) Depois do enunciado seguinte assinale 

a alternativa errada. 

A Câmara de Vereadores de São Miguel do 

Oeste/SC pretende alienar um automóvel, 

que pelo seu tempo de uso e seu estado 

operacional é considerado inservível às 

suas finalidades. Depois de avaliado o bem 

a modalidade de licitação que deve ser 

adotada é o(a) 

A) Convite. 

B) Pregão. 

C) Tomada de Preços. 

D) Leilão. 

E) Concorrência. 

 




