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CARGO:
CONTADOR
(NÍVEL SUPERIOR)

Conhecimentos Específi cos: 1 a 15; Conhecimentos Gerais: 16 a 20;
Matemática: 21 a 25; Língua Portuguesa: 26 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 3 (Três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento



QUESTÕES DE 1 A 15 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Receita pública é o dinheiro que o governo 
dispõe para manter sua estrutura e oferecer bens e 
serviços à sociedade, como hospitais, escolas, ilumi-
nação, saneamento. Para poder fazer isso, o governo 
precisa arrecadar dinheiro e faz isso de diversas ma-
neiras. Essa arrecadação vem de impostos, de alugu-
éis e venda de bens, prestação de alguns serviços, 
venda de títulos do tesouro nacional, recebimento de 
indenizações. Conforme preconizado no Direito Finan-
ceiro, a verificação da procedência da receita pública, 
a identificação do contribuinte, a definição da data de 
pagamento e do valor a receber são operações per-
tencentes ao seguinte estágio da receita pública.

a) Arrecadação
b) Fixação
c) Lançamento
d) Previsão
_______________________________________

2. Despesa pública é a aplicação do dinheiro ar-
recadado por meio de impostos ou outras fontes para 
custear os serviços públicos prestados à sociedade ou 
para a realização de investimentos. De acordo com 
a classificação programática da despesa pública, as 
despesas que não contribuem para a manutenção das 
ações governamentais, das quais não resulta um pro-
duto, não geram contraprestação direta sob forma de 
bens ou serviços, trata-se de:

a)Operação Especial
b)Projeto
c) Programa 
d) Função
___________________________________________

3. Os Gestores públicos querem controles sobre a Ad-
ministração pública, buscando eficiência com econo-
micidade e assegurar melhor acompanhamento dos 
atos ali praticados, para terem meios que possam fa-
zer comparativos do que foi proposto com o que está 
sendo realizado. Nesse sentido entendemos que os 
balanços e os anexos de prestação de contas podem 
ser excelentes ferramentas à disposição da Gestão 
Pública. Ao balanço que demonstrará a receita e a 
despesa orçamentárias, bem como os recebimentos 
e os pagamentos de natureza extraorçamentária, con-
jugados com os saldos em espécie provenientes do 
exercício anterior, e os que se transferem para o exer-
cício seguinte, dá-se o nome de:

a)Balanço Orçamentário
b)Balanço Patrimonial
c)Balanço Social
d)Balanço Financeiro
___________________________________________

4. Licitação é o processo por meio do qual a Admi-
nistração Pública contrata obras, serviços, compras 
e alienações. Em outras palavras, licitação é a forma 
como a Administração Pública pode comprar e vender. 
Já o contrato é o ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que há um 
acordo para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas. Conforme a Lei 8.666/93, são 
modalidades de licitação:

a)Concorrência, tomada de preços, convite, pregão e 
leilão.
b)Concorrência, tomada de preços, convite, concurso 
e leilão.
c)Habilitação, análise de preços, convite, concurso e 
leilão.
d)Habilitação, tomada de preços, convite, concurso e 
leilão.
___________________________________________

5. No Balanço Patrimonial, as contas serão classifica-
das segundo os elementos do patrimônio que regis-
trem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento 
e a análise da situação financeira da companhia. De 
acordo com a Lei 6404/76, no ativo, as contas serão 
dispostas em ordem:

a)As contas serão dispostas em ordem decrescente de 
grau de liquidez dos elementos nelas registrados.
b) As contas serão dispostas em ordem crescente de 
grau de liquidez dos elementos nelas registrados.
c) As contas serão dispostas em ordem crescente de 
grau de liquidez dos Fluxos de Caixa e Equivalentes 
de Caixa.
d) As contas serão dispostas em ordem decrescente 
de grau de liquidez dos maiores para os menores valo-
res nelas registrados.
___________________________________________

6. Quando corresponder à perda do valor do capital 
aplicado na aquisição de direitos da propriedade indus-
trial ou comercial e quaisquer outros com existência ou 
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 
limitado, denomina-se:

a)Depreciação
b)Exaustão
c) Provisão
d) Amortização
___________________________________________
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7. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um mecanismo 
legal que disciplina a utilização dos recursos públicos. 
Ela faz com que os estados, os municípios e a União 
controlem seus gastos, respeitando a capacidade de 
arrecadação por meio dos tributos. A receita corrente 
líquida, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, é parâmetro para o cálculo do limite:

a)Das despesas com saúde.
b)Dos gastos com educação.
c)Da despesa com pessoal.
d)Da dívida flutuante.
___________________________________________

8. Quanto à classificação econômica, assinale a alter-
nativa que apresenta apenas grupos de despesa de 
capital.

a)Investimentos e Juros da Dívida Pública
b)Pessoa Civil e Subvenções Sociais
c)Obras Públicas e Subvenções Econômicas
d)Inversões financeiras e amortização da dívida públi-
ca.
___________________________________________

9. A lei de diretrizes orçamentárias está prevista na 
Constituição da República Federativa do Brasil, e foi 
regulamentada por meio da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Nesse senti-
do, no que se refere à lei de diretrizes orçamentárias, 
considere:

I. A lei de diretrizes orçamentárias, de duração de qua-
tro anos, define as metas e prioridades do governo 
para o ano seguinte, orienta a elaboração da lei orça-
mentária anual, dispõe sobre alterações na legislação 
tributária e estabelece a política das agências de de-
senvolvimento.
II. A lei de diretrizes orçamentárias é de iniciativa do 
Poder Executivo.
III. A Lei de Responsabilidade Fiscal remeteu à lei de 
diretrizes orçamentárias diversos outros temas, como 
política fiscal, contingenciamento dos gastos, transfe-
rências de recursos para entidades públicas e priva-
das e política monetária.
IV. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício 
financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a or-
ganização da lei de diretrizes orçamentárias.

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

10. Determinado Município previu em seu orçamento 
R$1.500,00 para a compra de um computador. Du-
rante a execução orçamentária, houve o empenho de 
R$1.500,00 e a compra foi realizada neste mesmo va-
lor. Como o fornecedor informou que o produto já havia 
sido enviado e entregue à transportadora, o servidor 
Jão Feliz dos Santos efetuou a liquidação antes do 
computador chegar na Prefeitura. Quando o computa-
dor chegou, foi conferido que o produto e os dados da 
nota fiscal estavam corretos, e foi realizado o paga-
mento. Esse procedimento teve uma falha na fase da 
despesa denominada:

a) Empenho
b) Liquidação
c) Pagamento
d) Fixação
___________________________________________

11. Em relação aos Princípios orçamentários, assinale 
a alternativa que representa o princípio que determi-
na que as receitas e as despesas  devem aparecer de 
forma discriminada, de tal forma que se possa saber, 
pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua 
aplicação, e que a Lei nº 4.320/64 incorpora esse prin-
cípio no seu art. 5º: 

“A Lei de Orçamento não consignará dotações globais 
para atender indiferentemente as despesas.’’

trata-se do principio:

a)Orçamento Bruto.
b)Clareza ou Objetividade.
c)Não Vinculação ou Não Afetação das Receitas.
d)Especificação, Especialização ou Discriminação.
___________________________________________

12. O Código Tributário Nacional dispõe sobre o Siste-
ma Tributário Nacional e institui normas gerais de direi-
to tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. A 
respeito destes temas, analise as afirmativas a seguir.

I. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e co-
brada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada.
II. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria.
III. A natureza jurídica específica do tributo é determi-
nada pelo fato gerador da respectiva obrigação.
IV. Constitui delegação de competência o cometimen-
to, a pessoas de direito privado, do encargo ou da fun-
ção de arrecadar tributos.

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________ 2



13. Assinale a alternativa CORRETA a respeito dos 
bens municipais, exclusivamente conforme a Lei Or-
gânica do Município de Cambira.

a) A cessão de imóvel público municipal para funda-
ções da administração direta, por qualquer espaço de 
tempo, dependerá de autorização legislativa.
b) A cessão de uso de bens públicos entre órgãos da 
administração pública municipal depende de autoriza-
ção legislativa, podendo ser feita mediante termo ca-
dastral.
c) São bens públicos municipais todas as coisas, ex-
ceto as incorpóreas, sejam móveis, imóveis, semoven-
tes, créditos, débitos, valores, direitos, ações e outros, 
que pertençam, a qualquer título, ao Município.
d) O Município, preferentemente à venda ou doação 
de bens imóveis, outorgará concessão de direito real 
de uso, mediante autorização legislativa e licitação, 
quando se tratar de concessionária de serviço público, 
entidades assistenciais.
___________________________________________

14. Sobre o regime disciplinar a que se submete o ser-
vidor público municipal, conforme o estatuto do servi-
dor de Cambira, é INCORRETO afirmar que:

a)Verificada em processo administrativo a acumulação 
proibida e provada a boa fé, o funcionário optará por 
um dos cargos; se não o fizer dentro de 15 (quinze) 
dias, será exonerado de qualquer deles, a critério do 
Prefeito Municipal.
b)A responsabilidade civil do servidor resulta de atos 
ou omissões que contravenham o regular cumprimen-
to dos deveres, atribuições e responsabilidades que 
as leis e os regulamentos cometam ao funcionário.
c) São penas disciplinares na ordem crescente de gra-
vidade: I - advertência verbal; II - repreensão; III - mul-
ta; IV - suspensão; V - demissão; VI - cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade.
d) A pena de suspensão, que não excederá 60 (ses-
senta) dias, será aplicada nos casos de falta grave ou 
de reincidência.
___________________________________________

15. Com base no plano de cargos e salários da Câma-
ra Municipal de Cambira, assinale a alternativa COR-
RETA.

a) As funções gratificadas destinam-se aos servidores 
comissionados.
b) Os cargos comissionados serão ocupados exclusi-
vamente por não ocupantes de cargo efetivo.
c) A apresentação de diploma de conclusão de curso 
de mestrado ou doutorado acarreta a progressão por 
merecimento na carreira, mediante o avanço de um e 
dois níveis, respectivamente.
d) Os cargos de assistente legislativo serão extintos à 
medida que vagarem.
_______________________________________

QUESTÕES DE 16 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

16. Desde que Jair Bolsonaro assumiu a Presidên-
cia da República, foram editadas pelo governo federal 
diversas medidas provisórias, algumas das quais fo-
ram transformadas em leis. Marque a alternativa que 
NÃO indica uma dessas medidas.

a) Criação de novas modalidades de saque do FGTS.
b) Criação de regras para coibir fraudes nos benefícios 
do INSS.
c) Proibição para a venda de bens apreendidos de tra-
ficantes de drogas.
d) Desburocratização e simplificação de processos 
para empresas e empreendedores.
___________________________________________

17. No início deste ano, a Organização Mundial da 
Saúde atribuiu o nome COVID-19 a uma doença pro-
vocada por um novo coronavírus. A respeito desse as-
sunto, marque a afirmativa INCORRETA.

a) Os sintomas da doença incluem febre, tosse, falta de 
ar e cansaço, podendo evoluir para pneumonia grave.
b) O vírus foi identificado pela primeira vez em huma-
nos no final do ano passado, na cidade chinesa de 
Wuhan.
c) O nome atribuído à doença provém das palavras 
“corona”, “vírus” e “doença”, com indicação do ano em 
que surgiu.
d) Infecções por coronavírus estão associadas princi-
palmente ao sistema digestivo, podendo ser semelhan-
tes a uma úlcera comum.
___________________________________________

18. Na última edição do Oscar, concorreu na categoria 
de Melhor Documentário o longa-metragem brasileiro 
“Democracia em Vertigem”, dirigido pela cineasta Petra 
Costa. A este respeito, marque a alternativa que NÃO 
indica um filme brasileiro indicado ao Oscar em edi-
ções anteriores.

a) “O Quatrilho”, na categoria de Melhor Filme Estran-
geiro.
b) “Cidade de Deus”, na categoria de Melhor Roteiro 
Adaptado.
c) “Lula, o Filho do Brasil”, na categoria Melhor Docu-
mentário.
d) “O Que é Isso, Companheiro?”, na categoria de Me-
lhor Filme Estrangeiro.
___________________________________________
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22. Uma empresa vende um serviço a R$40,00 e pos-
sui um gasto operacional fixo de R$800,00 por mês. 
Sendo assim, qual a função que representa o lucro L 
dessa empresa em função da quantidade x de serviços 
vendidos por mês?

a) L (x) = 40,00 . x - 800,00
b) L (x) = 800,00 . x + 800,00
c) L (x) = 40,00 . x + 800,00 
d) L (x) = 800,00 . x - 40,00
___________________________________________

23. Quantos gramas equivalem a uma tonelada e meia?

a) 15000 g.
b) 1500000 g.
c) 150000000 g.
d) 15000000000 g.
___________________________________________

      Sabendo que sen 30°= cos 60° = 0,5 , que sen 60° 
= cos 30° = 0,87 e que tg 60° =            = √3, qual o valor 
de x no triângulo abaixo?

a)8,5 cm.
b)10 cm.
c)15 cm.
d)17 cm.

___________________________________________

25. Em quanto tempo uma dívida, se aplicada um juro 
simples de 4% ao dia, dobra de valor?

a)12 meses.
b)20 meses.
c)25 meses.
d)40 meses.
_______________________________________

QUESTÕES DE 26 A 30 - 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Considere o trecho a seguir, extraído de uma represen-
tação escrita por José Bonifácio à Assembleia Consti-
tuinte do Império, em 1823, para responder às próxi-
mas questões.

“Quando verdadeiros cristãos e filantropos levantaram 
a voz pela primeira vez em Inglaterra contra o tráfico 
de escravos africanos, houve muita gente interesseira 
ou preocupada, que gritou ser impossível ou impolítica 
semelhante abolição porque as colônias britânicas não 
podiam escusar um tal comércio sem uma total des-
truição; todavia, passou o ato governamental, e não se    

19. Considere a matéria jornalística a seguir, a respei-
to de uma situação recente nas relações internacio-
nais, e marque a alternativa que indica o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Após dezoito anos no _________, o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, negocia a retirada das 
tropas americanas do país. A ofensiva militar começou 
logo após os atentados do 11 de setembro de 2011, 
para caçar a Al-Qaeda e tirar os talibãs do poder e 
custou aos Estados Unidos mais de dois mil homens e 
três trilhões de dólares. Apesar dos valores, a missão 
teve poucos resultados além da eliminação de Osa-
ma Bin Laden. Donald Trump exige, antes de deixar o 
país, o aumento do poder do presidente, Ashraf Ghani. 
Mas os talibãs recusam, porque o consideram corrup-
to e ilegítimo”. 

(Portal RFI, 27/12/19, com adaptações).

a) Irã.
b) Egito.
c) Líbano.
d) Afeganistão.
___________________________________________

20. Com base no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, marque a alternativa INCORRETA em relação 
à adoção.

a) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito 
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes.
b) A adoção será deferida independentemente de 
apresentar ou não reais vantagens para o adotando, 
ou de fundar-se ou não em motivos legítimos.
c) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa.
d) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com 
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, 
salvo os impedimentos matrimoniais.
_______________________________________

QUESTÕES DE 21 A 25 - 
MATEMÁTICA

21. Em uma sala de aula, foram distribuídos três selos 
para cada menina e dois selos para cada menino. Sa-
bendo que foram distribuídos 54 selos e que, ao todo, 
a sala 21 possui estudantes, quantos são os meninos 
dessa sala?

a) 2.
b) 7.
c) 9.
d) 12.
___________________________________________
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arruinaram as colônias. E por que os brasileiros so-
mente continuarão a ser surdos aos gritos da razão, e 
da religião cristã, e direi mais, da honra e brio nacional? 
Pois somos a única nação de sangue europeu que ain-
da comercia clara e publicamente escravos africanos. 
Graças aos Céus, e à nossa posição geográfica, já so-
mos um povo livre e independente. Mas, como pode-
rá haver uma Constituição liberal e duradoura em um 
país continuamente habitado por uma multidão imensa 
de escravos brutais e inimigos? É tempo, pois, e mais 
que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro 
e carniceiro; é tempo também que vamos acabando 
gradualmente até os últimos vestígios da escravidão 
entre nós, para que venhamos a formar em poucas ge-
rações uma nação homogênea, sem o que nunca se-
remos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes”.

 (Trecho com adaptações)

26.Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que o seu autor:

a) assegura que a escravidão africana nunca trouxe 
benefícios a ninguém, nem no Brasil, e nem fora dele.
b) conclama o Brasil a ser um pioneiro, entre os países 
de “sangue europeu”, na abolição da escravatura.
c) enfatiza a contradição que haveria no Brasil se co-
existissem liberalismo político e escravidão africana.
d) relembra que o fim do comércio de escravos foi um 
dos responsáveis pelo colapso do Império britânico.
___________________________________________

27. Em seu representação, José Bonifácio afirma que 
“passou o ato governamental, e não se arruinaram as 
colônias”. Em relação a esse trecho, pode-se afirmar 
que é composto por:

a) duas orações, ambas com sujeitos compostos.
b) uma só oração, formada por um sujeito simples.
c) duas orações, cada uma delas com um sujeito sim-
ples.
d) uma só oração, caracterizada por um sujeito com-
posto.
___________________________________________

28. Em sua argumentação, o autor do texto alerta que 
os brasileiros corriam o risco de continuarem a ser sur-
dos “aos gritos da razão”. Nesse trecho, o autor empre-
ga uma figura de linguagem, que é:

a) a ironia .
b) a gradação.
c) o eufemismo.
d) a personificação.
___________________________________________

29. Em uma referência à Independência do Brasil, 
José Bonifácio afirma que ela terá ocorrido “graças aos 
Céus, e à nossa posição geográfica”. Em relação ao 
uso da inicial maiúscula na grafia do termo “Céus”, po-
de-se afirmar que estaria:

a) em desacordo com o Novo Acordo Ortográfico, que 
prevê normas inflexíveis sobre o assunto.
b) de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, pois se 
trata de um antropônimo, ainda que fictício.
c) em desacordo com o Novo Acordo Ortográfico, pois 
este uso é privativo para antropônimos e topônimos.
d) de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, que pre-
vê o uso opcional de maiúscula inicial em palavras usa-
das reverencialmente.
___________________________________________

30. Em sua representação à Assembleia Constituinte, 
José Bonifácio argumentava que a extinção total da es-
cravidão no Brasil deveria ocorrer:

a) imediatamente.
b) paulatinamente.
c) apressadamente.
d)instantaneamente.
___________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar 02 (Dois) dias úteis após a aplicação da prova. 5


