PROCESSO SELETIVO Nº 004/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC
CONTADOR
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões esta assim constituído:
DISCIPLINAS
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Informática
Atualidades
Total de questões

Nº QUESTOES
15
07
03
05
30

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):









Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.
Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, totalmente coberto.
Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.

Destaque aqui:
----------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO – SC: CONTADOR

Marque aqui as suas respostas:
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d) Regime de caixa.

Conhecimentos Específicos

1. Preencha a lacuna: Na----------------------------------o mais relevante é o balanço de resultados, que
trata da despesa e da receita, ou seja , de que
forma foi arrecadado o dinheiro e como foi
aplicado.

6. Lançamentos contábeis é o registro do fato
contábil. Referente ao lançamento de terceira
fórmula assinale a alternativa correta.
a)É o registro do fato contábil que envolve uma
conta devedora e outra conta credora.
b)É o registro do fato contábil que envolve uma
conta devedora e mais de uma conta credora.
c)É o registro do fato contábil que envolve mais
de uma conta devedora e apenas uma conta
credora.
d)É o registro do fato contábil que envolve mais
de uma conta devedora e mais de uma conta
credora.

a) Contabilidade societária.
b)Contabilidade pública.
c)Contabilidade aplicada.
d)Contabilidade empresarial.
2. A contabilidade societária rege-se pela lei:
a)Lei das Finanças Públicas.
b)Lei da Responsabilidade Fiscal.
c)Lei das Sociedades Anônimas.
d)Lei das Sociedades por Ações.

7. Em relação aos sistemas de contas da
Contabilidade Pública, referente ao sistema
financeiro a alternativa correta é:

3. O campo de aplicação da contabilidade abrange
entidades
econômico-administrativas
que
podem ser: EXCETO.

a)São registrados todos os ingressos e
dispêndios, a arrecadação da receita e o
pagamento da despesa orçamentária e extra
orçamentária.
b)É demonstrada a despesa fixa e a executada e
comparada com a receita prevista e arrecada.
c)É registrado o resultado econômico do
exercício.
d)Estão compreendidas apenas as contas com
função específica de controle, não relacionadas
a fatos que correspondam ao patrimônio, mas
que possam vir afetá-lo.

a)Entidades com fins de informações.
b)Entidades com fins econômicos.
c)Entidades com fins socioeconômicos.
d)Entidades com fins sociais.
4. 4) A contabilidade como função administrativa
tem por finalidade :
a)Apuração do objeto.
b) Controle do patrimônio.
c)Registro de fatos.
d)Empresa física.

8. Com enfoque nos Princípios de Contabilidade, o
princípio que refere-se ao processo
de
mensuração e apresentação dos componentes
patrimoniais para produzir informações íntegras
e tempestivas. Assinale o correto:

5. São consideradas receitas e despesas do
exercício, tudo o que recebe ou que paga
durante o ano financeiro, mesmo sendo de
exercícios anteriores. Trata-se de:

a)Princípio da continuidade.
b)Princípio da entidade.
c)Princípio da competência.
d)Princípio da oportunidade.

a)Regime misto.
b) Regime de competência.
c)Regime financeiro.
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9. Os bens públicos são classificados em: Assinale a
alternativa incorreta.

a)Apenas o item I.
b)Apenas o item II ,III.
c)Apenas o item II, III e IV.
d)Todos os itens estão corretos.

a)Bens Dominicais.
b)Bens de Uso Especial.
c)Bens de Uso Interno.
d)Bens de Uso Comum do Povo.

14. As
características
qualitativas
demonstrações contábeis são:

10. A unidade contábil classificada como unificada
representa:

das

a)Compreensibilidade-relevância-confiabilidadecomparabilidade.
b)Conformidade-prontidão-materialidadefiscalidade.
c)originalidade-contabilidade-desempenhoprimazia.
d)mensuração-neutralidade-prudênciaintegralidade.

a)Parcela do patrimônio de Unidade Contábil
Originária.
b)O patrimônio das entidades do setor público
na condição de pessoas jurídicas.
c)A soma ou a agregação do patrimônio de duas
ou mais Unidades Contábeis Descentralizadas.
d)A soma ou a agregação do patrimônio de duas
ou mais Unidades Contábeis Originárias.

15. É a demonstração contábil destinada a
evidenciar, qualitativa e quantitativamente,
numa determinada data, a posição patrimonial e
financeira da entidade.

11. De acordo com a lei complementar nº101/2000,
ART.1º estabelece normas e finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na :

a)Balanço financeiro.
b)Balanço orçamentário.
c)Balanço de planejamento.
d) Balanço patrimonial.

a)Gestão pública.
b)Gestão fiscal.
c)Gestão orçamentária.
d)Gestão contábil.

Língua Portuguesa

16. Assinale a alternativa correta em relação ao
texto não-verbal.

12. Conforme a lei nº 4.320/64, ART. 11. A receita
classifica-se
nas
seguintes
categorias
econômicas:
a) Receitas Correntes e Receitas de Capital.
b)Receitas de Custeio e Receitas Fiscal.
c)Receitas de Bens e Receitas de Orçamento.
d)Receitas Públicas e Receitas contábil.

a)É usado pelos falantes de uma língua em uma
situação discursiva, com sentido e função
interativa.
b)Também é dependente do contexto e da
formação sócio- cultural do indivíduo.
c)Pode ser falada ou escrita.
d)É exclusivamente dependente do contexto do
ambiente da comunicação e da formação sóciocultural
daqueles
que
estabelecem
comunicação.

13. No ART.92 da lei nº 4.320/64: A divida flutuante
compreende:
I os restos a pagar, incluído os serviços da dívida;
II os serviços da dívida a pagar:
III os depósitos;
IV os débitos da tesouraria;
Está(ão) Correto (s):
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17. Nas frases abaixo, qual das alternativas o verbo
sublinhado está no pretérito imperfeito do
subjuntivo.

c)Conjunção coordenativa conclusiva.
d)Conjunção subordinativa consecutiva.
22. Das frases abaixo qual está escrita corretamente
em relação ao (EX):

a)Maria gostaria que ele cantasse no baile de
debutantes.
b)Quando ele for na apresentação poderia
cantar.
c)João cantaria no baile se não tivesse doente.
d)Claudia cantará no coral da igreja domingo.

a)Foi concedido lhe o pedido de excusa,
podendo retomar o trabalho.
b)Ele foi expontâneo em responder a pergunta.
c)Surgiu um objeto extranho no parque.
d)O menino conseguiu expelir a moeda que
havia engolido.

18. Referente às alternativas abaixo, assinale a que
apresenta
palavras
com
derivação
parassintética.

Informática

23. Para transformar as letras de uma palavra em
maiúscula ou minúscula ou vice versa, selecione
a palavra desejada e tecle:

a)Lealdade-jornaleiro- folhagem.
b)Recontar- reabilitar- imprudente.
c)Empobrecer- pernoitar-esfarelar.
d)Inutilizar- deslealmente- incapacidade.

a)Shift+F3.
b) Crtl+F3.
c)Shift+F6.
d)Crtl+F6.

19. Na frase: Na superfície do rio a água permanece
calma. De acordo com acentuação gráfica
assinale a alternativa correta:

24. Os protocolos de serviço da internet
responsáveis pelo envio e recepção de
mensagens eletrônicas, e-mail são:

a)Oxítonas terminadas em a ,e ,o seguidas ou
não de s.
b)Paroxítonas terminadas em ditongo oral.
c)Proparoxítonas sem exceção.
d)Oxítonas com ditongos abertos.

a)RFC-TCP.
b)HTTPS-HTML.
c)SMTP-POP.
d)WEB-SSL.

20. Nas frases abaixo; uma apresenta função
referencial: Assinale a correta.

25. É um sistema utilizado na transferência de
arquivos entre dois computadores conectados à
internet.

a)A senhora foi ao mercado comprou frutas,
verduras, refrigerantes e produtos de limpeza.
b)Você está me entendendo?
c)Ah! Finalmente uma boa notícia.
d)Pegue o caderno.

a)SSL.
b)SET.
c)FTP.
d)WEB.

21. De acordo com as conjunções classifique a
seguinte frase: O estudante se preparou,
portanto se sairá bem no vestibular.

Atualidades

a)Conjunção coordenativa aditiva.
b) Conjunção subordinativa concessiva.
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26. Em relação ao desenvolvimento urbano
brasileiro, os índios passaram a viver nas
grandes cidades principalmente em:

30. Nas últimas décadas a expectativa de vida do
brasileiro subiu para:
a)65 anos.
b)74,9 anos.
c)65,9anos.
d)75 anos.

a)São Paulo- Manaus – Boa Vista – Rio de
Janeiro.
b)Cuiabá – Campo- Grande – Curitiba- Porto
Velho.
c)São Paulo-Rio de Janeiro- Cuiabá – Goiânia.
d)Cuiabá- Belém- Boa Vista-Palmas.
27. O maior projeto criado no Brasil para
recuperação de patrimônio histórico recebeu o
nome de:
a)Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
b)Ministério da Cultura.
c)Programa Monumenta.
d) PAC das Cidades Históricas.
28. Com relação às olimpíadas 2016 é correto
afirmar:
a) O Brasil conquistou o direito de sediar as
olimpíadas depois de tentar duas vezes a
candidatura.
b)A decisão da votação ficou entre Paris e Rio de
Janeiro.
c)O Brasil é o segundo país sul- americano a
sediar uma olimpíada.
d)A cidade do Rio de Janeiro venceu a votação
de 66 votos a 32 no dia 2 de outubro de 2009.
29. O espaço urbano com continuidade territorial
que em razão de sua população e relevância
política socioeconômica, tem influência nacional
ou sobre uma região. Assinale a correta:
a)Cidade Polo.
b)Grande Metrópole.
c)Capitais dos Estados.
d)Metrópole.
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