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INSTRUÇÕES: 

1. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo a 

leitura das instruções. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrido 30 

minutos do início das provas. 

2. Com o início das provas, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o 

entendimento das questões é parte integrante da prova. 

2.1 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe da aplicação da prova e/ou autoridades presentes informações sobre o 

conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 

3. Durante a realização das provas é proibido: 

3.1 A comunicação entre os candidatos; 

3.2 A utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 

cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação; 

3.3 O porte mesmo que desligado, de quaisquer aparelhos eletro-eletrônicos tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie; 

3.4 O uso de óculos escuros, salvo se prescrito em receita médica, ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

3.5 O porte de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; 

3.6 O porte de qualquer tipo de armamento; 

3.7 A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

3.8 Ausentar-se da sala desacompanhado de pelo menos um fiscal; 

3.9 Entregar a prova antes de decorridos 30(trinta) minutos do seu início. 

4. O cartão resposta será o único documento para correção da prova, o candidato 

não poderá se identificar no caderno de provas e nem no cartão resposta, usando 

apenas um número que será dado aleatoriamente. O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE 

IDENTIFICAR NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

5. Será usado somente o cartão resposta para correção das provas. 

6. A simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local d aprova, corredor e banheiros, constitui-se 

desobediência às normas do presente processo seletivo e implicará na exclusão do 

candidato do processo seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

7. Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de provas 

simultaneamente. 
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CONTADOR 
 
01. Consideram-se recursos disponíveis, para fins de abertura de créditos 
suplementares e especiais, desde que não comprometidos, exceto: 
 

a) Os resultantes de anulação unicamente total de créditos adicionais, 
autorizados em lei. 

b) O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente 
possibilite o Poder Executivo realizá-las. 

c) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
d) Os provenientes de excesso de arrecadação. 

 
02. Defina “Despesa Extra-orçamentária”: 

 

a) É aquela cuja realização depende de autorização legislativa e que não pode 
efetivar-se sem crédito orçamentário correspondente. Em outras palavras, é a 
que integra o orçamento, isto é, a despesa discriminada e fixada no orçamento 
público. 

b) Constituem os pagamentos que não dependem de autorização legislativa; 
aqueles que não estão vinculados ao orçamento público; não integram o 
orçamento. Correspondem à restituição ou à entrega de valores 
arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária. 

c) São aquelas que não têm um caráter econômico reprodutivo e são necessárias à 
execução dos serviços públicos e à vida do Estado, sendo assim, verdadeiras 
despesas operacionais. 

d) Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer face ao 
compromisso assumido. 

 
03. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das 
contas públicas observará as seguintes: 
 

I - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em 
demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. 

II - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 
recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada. 

III - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao 
destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. 
 
Estão corretos os itens: 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 
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04. São créditos que incorporam ao orçamento, adicionando-se a importância 
autorizada à dotação orçamentária a que se destinaram reforçar: 
 

a) Créditos estraordinários. 
b) Créditos especiais e extraordinários. 
c) Créditos suplementares. 
d) Créditos especiais. 

 
05. De acordo com a ONU podemos conceitua Orçamento-Programa como: 
 

a) Um sistema em que não se presta atenção às coisas que um governo adquire, e 
nem às coisas que realiza. 

b) Um sistema em que se presta particular atenção às coisas que um governo 
realiza mais do que às coisas que adquire. 

c) Um sistema em que se presta atenção igualmente nas coisas que um governo 
adquire, e nas coisas que realiza. 

d) Um sistema em que se presta particular atenção às coisas que um governo 
adquire mais do que às coisas que realiza. 

 
06. “Esse princípio reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a 
autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no 
universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, 
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio 
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade 
ou instituição”. Estamos falando de qual principio da Contabilidade? 
 

a) O da prudência. 
b) O da competência. 
c) O da oportunidade. 
d) O da entidade. 

 
07. As informações das Demonstrações Financeiras devem ser analisadas, iniciando-se 
pela leitura de: 
 

a) Relatório da Administração. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Demonstração do Resultado. 
d) Notas explicativas. 

 
08. São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade, não incluindo: 
 

a) Elaboração de cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias 
ou probabilísticas. 

b) Elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento por contas ou 
grupos de contas, de forma analítica ou sintética. 
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c) Avaliação dos fundos de comércio. 
d) Abertura e encerramento de escritas contábeis. 

 
09.  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: 
 

a) De no mínimo um exercício. 
b) Superior a dois exercícios. 
c) Superior a três exercícios. 
d) De no mínimo três exercícios. 

 
10. Em qual prazo após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso 
Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, 
creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os 
resultados demonstrados nos balanços? 
 

a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 60 dias. 
d) 90 dias. 

 
11. As operações de crédito para cobertura de déficit orçamentário, que podem ser 
utilizadas para abertura de crédito adicional, desde que não-consignada dentre as 
receitas previstas na LAO, pois estas já estão comprometidas com as despesas fixas. 
Apresentam as seguintes características, não incluindo: 
 

a) É um recurso destinado a financiar programas de governo relativos a despesas 
de capital (inversões financeiras, amortização da dívida fundada e investimento). 

b) Precisa da autorização legislativa para ser realizada, podendo ser na própria 
LOA (exceção ao principio da exclusividade). 

c) Não é receita orçamentária, trata-se de receita extra-orçamentária. 
d) Gera uma Dívida Fundada (passivo permanente). 

 
12. No balanço financeiro, a receita orçamentária é demonstrada por:  
 

a) Categoria econômica. 
b) Função de governo. 
c) Programa de governo. 
d) Modalidade de aplicação. 

 
13. Na análise dos quocientes do balanço orçamentário, temos o Quociente do 
Resultado Orçamentário que é: 
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a) Resultante da relação entre a Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da 
Despesa, indicando se há equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA. 

b) Resultante da relação entre a Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, 
indicando a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração 
dos indicadores fiscais. 

c) Resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o 
quanto a receita orçamentária arrecadada representa em relação à despesa 
orçamentária paga. 

d) Resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, 
indicando a existência de superávit ou déficit.  

 
14. São os estágios da receita: 
 

a) Arrecadação / recolhimento / lançamento / liquidação. 
b) Recolhimento / pagamento / lançamento.  
c) Empenho / liquidação / pagamento. 
d) Lançamento / arrecadação / recolhimento. 

 
15. Um bem que está sendo depreciado à taxa de 12,5% ao ano, teve sua vida útil 
estimada em: 
 

a) 4 anos  
b) 8 anos 
c) 5 anos 
d) 16 anos 

 
16. De acordo com a Lei Complementar 101/2000. Se a dívida consolidada de um ente 
da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um: 
 

a) Bimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 20% no primeiro. 

b) Trimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos dois subsequentes, 
reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. 

c) Quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três 
subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. 

d) Semestre, deverá ser a ele reconduzida até o término do subsequente, reduzindo 
o excedente em pelo menos 20% no primeiro. 

 
17. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Pertencem ao exercício financeiro: 
 

I- as despesas nele legalmente empenhadas. 
II- as receitas nele arrecadadas. 

 
Esses itens estão: 
 

a) Ambos corretos. 
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b) Ambos incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 

 
18. “Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus 
valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. A regra pretende impedir a inclusão, no 
orçamento, de importâncias líquidas, isto é, a inclusão apenas do saldo positivo ou 
negativo resultante do confronto entre as receitas e as despesas de determinado 
serviço público”. 
 
Trata-se de qual princípio orçamentário? 
 

a) Princípio da Unidade. 
b) Princípio do Orçamento Bruto. 
c) Princípio da Periodicidade. 
d) Princípio da Universalidade. 

 
19. A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender 
indiferentemente às despesas. 
 

I- De material; 
II- De pessoal; 
III- De transferências ou quaisquer outras. 

 
Estão corretos os itens: 
 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 

 
20. Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo 
resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA). Trata-se de qual definição 
do Patrimônio Liquido do Balanço Patrimonial? 
 

a) Resultados Acumulados. 
b) Reservas de Lucros. 
c) Reservas de Capital. 
d) Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital. 

 
21. No Brasil, as empresas são obrigadas a elaborar, as seguintes demonstrações 
contábeis, não incluindo: 
 

a) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
b) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
c) Balanço Patrimonial. 
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d) Demonstração do Valor Abatido. 
 
22. A despesa com “Obras Públicas” enquadra-se na seguinte categoria: 
 

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

 
23. Enquadram-se em “Receitas Correntes”, exceto: 
 

a) Receitas imobiliárias e Participações e Dividendos. 
b) Amortização de Empréstimos Concedidos e Alienação de Bens Móveis e 

Imóveis. 
c) Contribuições e Cobrança da Dívida Ativa. 
d) Receita de Serviços Industriais e Impostos. 

 
24. No levantamento do Balanço Patrimonial, compreende o valor dos bens adquiridos, 
produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou 
utilização própria no curso normal das atividades. Trata-se de: 
 

a) Valores a Curto Prazo. 
b) Estoques. 
c) Investimentos. 
d) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente. 

 
25. Ativos de Longo Prazo consistem em fontes abstratas de recursos tais como direitos 
autorais, patentes e também títulos e ações que a empresa pretende manter: 
 

a) Por menos de um ano. 
b) Por mais de um ano. 
c) Por mais de quatro anos. 
d) Por mais de três anos. 
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PORTUGUÊS SUPERIOR 

 
26. Não é um dos significados possíveis da palavra frajola: 

a) Faceiro; 

b) Janota; 

c) Garrido; 

d) Deselegante. 

 
27. Está incorreto quanto à regência: 

a) Custou-me aceitar esta decisão; 

b) Uma boa faculdade era aspirada por todas; 

c) Custou ao aluno entender o fato; 

d) Sua atitude implicará demissão sumária. 

  
28. São pronomes invariáveis: 

 

a) Ninguém – Alguém; 

b) Algum – Nenhum; 

c) Muito – Pouco; 

d) Outro – Todo. 

 
29. É classificado como numeral cardinal: 

a) Triplo; 

b) Terço; 

c) Três; 

d) Terceiro. 

 
30. Corria __ boca pequena que ela iria por __ mostra toda __ sua exuberância. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 
 

a) À – À – A; 

b) A – A – À; 

c) A – A – A; 

d) A – À – À. 
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MATEMÁTICA SUPERIOR 
 
31. Qual o domínio da função abaixo: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

32. Qual a derivada da função: 

 
a) 3x 

b) 2x2 

c) 3x2 

d) 2x3 

 

33. Qual o volume de meia esfera que esta que esta dentro de um cubo de 8m³? 

(considerar que os limites da esfera são os limites do cubo 

 

a) 4,2m³ 

b) 2,1m³ 

c) 6,3m³ 

d) 8,4m³ 

 

34. Julia comprou um tablete de seu amigo em 2 parcelas com juros compostos de 5% 

por parcela. Quanto ela pagou se o preço a vista era de R$ 300,00? 

 

a) R$ 330,00 

b) R$ 330,25 

c) R$ 330,50 

d) R$ 330,75 

 

35. Qual a integral da função: 

 

a)    

b)  

c)  

d)  
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CONHECIMENTOS GERAIS  SUPERIOR 
   

36. Assinale a alternativa que apresenta os municípios de Santa Catarina do mais 

populoso ao menos populoso: 

 
a) Anitápolis - Apiúna – Araranguá; 

b) Anitápolis – Araranguá – Apiúna; 

c) Araranguá – Apiúna – Anitápolis; 

d) Apiúna – Anitápolis – Araranguá. 

 
37. É incorreto afirmar sobre Santa Catarina: 

 
a) É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial; 

b) É o décimo primeiro estado mais populoso; 

c) As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 736,165 km², sendo maior 

do que Portugal ou a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo com o Distrito Federal; 

d) Limita-se com os estados do Paraná (ao nordeste) e Rio Grande do Sul (ao 

sudeste), além do oceano Pacífico (a leste) e da Argentina (ao norte). 

 
38. Não é pertence à mesorregião do Vale do Itajaí: 

 
a) Trombudo Central; 

b) Canoinhas; 

c) Vidal Ramos; 

d) São João do Itaperiú. 

 
39. O poema do Hino Nacional Brasileiro é de autoria de: 

 
a) Joaquim Osório Duque Estrada; 

b) Francisco Manoel da Silva; 

c) Evaristo da Veiga; 

d)  D. Pedro I. 

 
40. Kátia Abreu e José Eduardo Cardoso são respectivamente ministros: 

 
a) Do Abastecimento e da Fazenda; 

b) Da Agricultura e da Justiça; 

c) Das Ciências e Tecnologia e da Saúde; 

d) Dos Esportes e dos Direitos Humanos. 
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RASCUNHO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE AQUI SEU GABARITO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 




