
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 01/10/2017

CARGO:
CONTADOR LEGISLATIVO

(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 16; Conhecimentos Gerais: Questões 17 a 20;

Língua Portuguesa: Questões 21 a 26; Matemática: Questões 27 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

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

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica 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 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

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 fiscal da prova.

13 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.

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

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Em relação aos Princípios de Contabilidade, 
considere:

I - O Princípio da competência determina quando 
as alterações no ativo ou no passivo resultam 
em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, 
estabelecendo diretrizes para classificação das 
mutações patrimoniais, resultantes da observância 
do Princípio da oportunidade.
II - O Princípio da prudência impõe a escolha da 
hipótese de que resulte menor patrimônio líquido, 
quando se apresentarem opções igualmente 
aceitáveis diante dos demais Princípios 
Fundamentais de Contabilidade.
III - A observância do Princípio da continuidade é 
indispensável à correta aplicação do Princípio da 
competência, por efeito de se relacionar diretamente 
à quantificação dos componentes patrimoniais 
e à formação do resultado, e de constituir dado 
importante para aferir a capacidade futura de 
geração de resultado.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

02. De acordo com a  Lei nº 4.320/1964, referente ao 
exercício financeiro, assinale a alternativa correta.
a) O exercício financeiro não coincidirá com o ano 
civil.
b) Pertencem ao exercício financeiro as receitas 
nele previstas e as despesas nele fixadas.
c) Consideram-se Restos a Pagar as despesas não 
empenhadas até o dia 31 de dezembro.
d) Os empenhos que sorvem a conta de créditos 
com vigência plurienal, que não tenham sido 
liquidados, só serão computados como Restos a 
Pagar no último ano de vigência do crédito.
________________________________________
03. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
organizada na forma de sistema de informações, 
cujos subsistemas, conquanto possam oferecer 
produtos diferentes em razão da respectiva 
especificidade, convergem para o produto final, 
que é a informação sobre o patrimônio público. De 
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade  
NBC – T 16, o sistema contábil está estruturado nos 
seguintes subsistemas de informações:
a) Orçamentário, Patrimonial, Custos e 
Compensação.
b) Orçamentário, Patrimonial, Custos e Financeiro.
c) Misto, Patrimonial, Custos e Compensação.
d) Orçamentário, Patrimonial, Caixa e Financeiro.

04. De acordo com a  Lei nº 8.666/93, marque a 
alternativa correta.
a) É inexigível a licitação quando a União tiver que 
intervir no domínio econômico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento.
b) São modalidades de licitação: concorrência, 
tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão.
c) É dispensável a licitação para a contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.
d) A alienação de bens imóveis da Administração 
Pública deve ser precedida de licitação em qualquer 
de suas modalidades.
________________________________________

05. Determinado órgão público adquiriu um imóvel, já 
em utilização pelo órgão, no valor de R$ 500.000,00 
que será pago em 60 parcelas iguais. Sob o aspecto 
orçamentário, refere-se a classificação no grupo de 
natureza da despesa:
a) Despesas de Custeio.
b) Transferências Correntes.
c) Investimentos.
d) Inversões Financeiras.
________________________________________

06. Analise as afirmativas abaixo, relativas ao Plano 
Plurianual, à Lei das Diretrizes Orçamentárias e à 
Lei Orçamentária Anual.

I - O projeto de lei orçamentária será acompanhado 
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre 
as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia.
II - O Poder Executivo publicará, até noventa dias 
após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária.
III - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, 
não se incluindo na proibição a autorização para 
abertura de créditos suplementares e contratação 
de operações de crédito, ainda que por antecipação 
de receita, nos termos da lei.
IV – É permitido o início de programas ou projetos 
não incluídos na lei orçamentária anual.

Está correto o que consta APENAS em: 
a) I e III.
b) II e IV.
c) II e III.
d) III e IV.

07. De acordo com o disposto na Lei n.º 4.320/1964 
acerca do controle interno e externo, julgue os itens 
a seguir.



2

I - Compete aos serviços de contabilidade ou 
órgãos equivalentes verificar a exata observância 
dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada 
unidade orçamentária, dentro do sistema que for 
instituído para esse fim.
II - O controle da execução orçamentária, pelo Poder 
Judiciário, terá por objetivo verificar a probidade 
da administração, a guarda e legal emprego dos 
dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de 
Orçamento.
III - O Poder Executivo, anualmente, prestará 
contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido 
nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos 
Municípios.
IV - Quando, no Município não houver Tribunal 
de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de 
Vereadores poderá designar peritos contadores 
para verificarem as contas do prefeito e sobre elas 
emitirem parecer.

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

08. Determinado órgão público apresentou os 
valores contábeis constantes da tabela abaixo, ao 
final do exercício de 2016, no balanço financeiro.

Contas  Valor
Receitas Correntes  R$   110.000,00
Receitas de Capital R$     90.000,00
Despesas Correntes R$     70.000,00
Despesas de Capital R$     45.000,00
Restos a Pagar Inscritos R$     40.000,00
Restos a Pagar Pagos  R$     32.000,00
Saldo do Exercício Anterior  R$     22.000,00

De acordo com a Lei nº 4.320/64, a receita extra-
orçamentária demonstrada apresenta, em reais, o 
valor de:
a) R$ 200.000,00.
b) R$ 32.000,00.
c) R$ 40.000,00.
d) R$ 22.000,00.
________________________________________

09. Considere os seguintes dados em reais a 
seguir, que foram extraídos do balanço financeiro 
de determinada entidade governamental, encerrado 
em determinado exercício financeiro.

Contas  Valor
Receita Orçamentária R$     38.000,00
Receita Extra-orçamentária R$     36.200,00
Saldo do Exercício Anterior R$     73.600,00
Despesa Orçamentária R$     42.000,00
Despesa Extra-orçamentária R$     39.800,00
Saldo para o exercício seguinte R$     66.000,00

Com base nestas informações, é correto afirmar 
que:
a) O resultado financeiro do exercício foi 
superavitário em R$ 10.400,00.
b) O resultado financeiro do exercício foi 
superavitário em R$ 600,00.
c) O resultado financeiro do exercício foi deficitário 
em R$ 7.600,00.
d) O resultado financeiro do exercício foi deficitário 
em R$ 66.000,00.
________________________________________
10. Com base na Norma Brasileira de Contabilidade 
NBC T 16.10, que trata da avaliação e mensuração 
de ativos e passivos em entidades do setor público, 
considere:
I - As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas 
pelo valor original, feita a conversão, quando em 
moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na 
data do fato contábil, sem atualização posterior.
II - O ativo imobilizado, incluindo os gastos 
adicionais ou complementares, é mensurado ou 
avaliado com base no valor de aquisição, produção 
ou construção.
III - O método para mensuração e avaliação das 
saídas do almoxarifado é o custo de aquisição.
IV - A entidade que adotar as normas aplicadas 
ao setor público deve reconhecer inicialmente os 
estoques, imobilizados e intangíveis pelo custo ou 
valor justo.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
11. As disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal se aplicam à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios. Nas referências a esses 
entes da Federação, de acordo com a Lei, estão 
compreendidos:
I - O Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 
abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público.
II - Empresas estatais dependentes.
III - Fundações e empresas estatais independentes.
IV - As respectivas administrações diretas, fundos, 
e autarquias.
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a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II, III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
________________________________________

12. Determinado órgão Público recebeu de um 
fornecedor, em 15/02/2017, material de limpeza 
no valor de R$ 10.000,00 referente à despesa 
empenhada em janeiro de 2017. Em 15/02/2017, a 
verificação do material de limpeza recebido, tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios é 
realizada no estágio da despesa de:
a) Fixação.
b) Ordem de Pagamento.
c) Liquidação.
d) Lançamento.
________________________________________

13. Sobre a regulamentação pela Lei Orgânica 
do Município de Manfrinópolis acerca dos bens 
públicos, assinale a alternativa correta.
a) Consideram-se bens de uso comum do povo os 
bens do patrimônio administrativo, destinados a 
administração, tais como os edifícios das repartições 
públicas, os terrenos e equipamentos destinados 
ao serviço público, veículos, matadouros, mercados 
e outras serventias da mesma espécie.
b) Consideram-se bens de uso comum do povo, tais 
como estradas municipais, ruas, pontes, parques, 
praças, logradouros públicos e outros da mesma 
espécie.
c) A alienação onerosa de bens móveis e imóveis 
municipais poderá ser realizada mediante portaria 
do prefeito municipal apenas, exigindo-se apenas 
avaliação prévia.
d) Consideram-se bens de uso comum do povo 
aqueles sobre os quais o município exerce os 
direitos de proprietário, e são considerados como 
bens patrimoniais disponíveis.
________________________________________

14. Sobre as sessões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara de Vereadores, analise as assertivas 
abaixo.

I - As Sessões serão abertas com a presença de, 
no mínimo, um terço dos membros da Câmara 
Municipal.
II - Considerar-se-á presente à Sessão o Vereador 
que assinar o livro de presença até o final da sessão, 
participando ou não das votações.
III - O Plenário da Câmara somente poderá deliberar 
com a presença de um terço dos membros da 
Câmara Municipal.

De acordo com o regimento interno da Câmara de 
Manfrinópolis, assinale alternativa correta.

a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

15. De acordo com o regimento interno da Câmara 
de Vereadores de Manfrinópolis, a Câmara Municipal 
poderá ser convocada extraordinariamente para 
tratar de matéria urgente, ou de interesse público 
relevante:
I - Pelo Prefeito Municipal;
II - Pelo Presidente da Câmara;
III - Pela maioria absoluta dos Vereadores
 
a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
16. Analise as alternativas abaixo e indique a única 
que NÃO é uma das formas de provimento de cargo 
público expressamente previstos no art. 8º da Lei nº 
157/2002.
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Voto.
d) Readaptação.

QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. Leia a seguinte notícia jornalística, veiculada 
em agosto deste ano, e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna:

“Uma van atropelou várias pessoas em um 
calçadão turístico de __________, conhecido como 
La Rambla, na tarde desta quinta-feira. Segundo 
depoimentos, um motorista subiu pela via, fechada 
apenas para pedestre, atropelando as pessoas que 
estavam no local. Ao menos treze pessoas morreram 
e mais de oitenta ficaram feridas. As autoridades 
tratam o atropelamento como um atentado terrorista 
e a agência de notícias utilizada pelo grupo AMAQ, 
ligado ao Estado Islâmico, assumiu a autoria”. 

(Jornal El País, 17/08/2017, com adaptações).
a) Barcelona.
b) Lisboa.
c) Paris.
d) Londres.
________________________________________

18. Em julho deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi condenado, em primeira instância, 
por corrupção e lavagem de dinheiro, em processo 
que envolve o  chamado “triplex no Guarujá”. Neste 
caso, o ex-presidente foi condenado a quantos 
anos de prisão?
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a) 9 anos e meio.
b) 19 anos e meio.
c) 29 anos e meio.
d) 39 anos e meio.
________________________________________

19. Considere a seguinte notícia sobre a atual 
situação política de um país latino-americano 
e assinale a alternativa que preenche a lacuna 
corretamente:

“As forças de segurança da _________ praticaram 
‘maus-tratos’ e ‘torturaram’, de forma ‘generalizada 
e sistemática’, pelo menos cinco mil manifestantes 
e detidos, conforme relatório da Organização 
das Nações Unidas. Segundo o documento, fica 
evidente que, desde que a onda de manifestações 
começou no mês de abril, o governo aplicou um 
‘padrão claro’ de uso excessivo de força contra os 
manifestantes opositores”. 

(Agência de Notícias EFE, 08/08/17, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
________________________________________

20. Diversas ferramentas tecnológicas da atualidade 
utilizam como base um sistema mundialmente 
conhecido pela sigla GPS. Analise as opções a 
seguir e assinale a que apresenta a melhor definição 
para esse sistema.
a) Complexo sistema de satélites e outros 
dispositivos que servem para prestar informações 
precisas sobre o posicionamento individual no 
globo terrestre.
b) Pessoa que se dedica, com intensidade incomum, 
a conhecer e modificar os aspectos internos de 
dispositivos, programas e computadores.
c) Rede de computadores dispersos por todo o 
planeta, que trocam dados e mensagens entre si.
d) Trata-se de um aplicativo malicioso, desenvolvido 
por programadores geralmente inescrupulosos.

QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as questões de 
21 à 26.

 Finalmente, meu caminho dependeria do 
meu esforço e dedicação, de decisões minhas e 
não de terceiros, e eu me sentia suficientemente 
capaz de solucionar todos os problemas que 
surgissem, de encontrar saídas para os apuros em 
que porventura me metesse.
 Se estava com medo? Mais que a espuma 
das ondas, estava branco, completamente branco 
de medo. Mas, ao me encontrar afinal só, só e 

independente, senti uma súbita calma. Era preciso 
começar a trabalhar rápido, deixar a África para 
trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. 
Era preciso vencer o medo; e o grande medo, meu 
maior medo na viagem, eu venci ali, naquele mesmo 
instante, em meio à desordem dos elementos e à 
bagunça daquela situação. Era o medo de nunca 
partir. Sem dúvida, este foi o maior risco que corri: 
não partir.

(KLINK, Amyr. Cem dias entre céu e mar. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2014.)

21. No trecho anterior, o autor relata estar:
a) com medo por estar sozinho e com problemas.
b) tranquilo por ter vencido um grande medo.
c) feliz por poder contar com a ajuda de outras 
pessoas.
d) em apuros por não saber o que enfrentaria.
________________________________________

22. Assinale a alternativa em que a palavra indicada 
NÃO é um adjunto adverbial na oração em que ela 
está empregada. 
a) Suficientemente, em: “eu me sentia 
suficientemente capaz”.
b) Rápido, em: “Era preciso começar a trabalhar 
rápido”.
c) Nunca, em: “Era o medo de nunca partir”.
d) Calma, em: “senti uma súbita calma”.
________________________________________
23. Assinale a alternativa em que o verbo exige 
uma preposição antes do seu complemento, do seu 
objeto.
a) “meu caminho dependeria do meu esforço”.
b) “eu me sentia suficientemente capaz”.
c) “este foi o maior risco”.
d) “eu venci ali”.
________________________________________

24. As palavras: finalmente, suficientemente, 
exatamente, são formadas por:
a) Derivação prefixal.
b) Derivação sufixal.
c) Justaposição.
d) Aglutinação.
________________________________________

25. Assinale a alternativa em que a palavra é 
acentuada pela mesma regra que a palavra “dúvida”.
a) Análise.
b) Fácil.
c) História.
d) Trégua.
________________________________________
26. A palavra “porventura” é classificada como:
a) Conjunção.
b) Substantivo.
c) Advérbio.
d) Verbo.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/10/2017.

QUESTÕES 27 A 30 - MATEMÁTICA

27. A função quadrática  f(x) = x2 - 8x + c, tem sua 
concavidade voltada para cima e apresenta valor 
mínimo igual a 10. O valor de c é igual a:
a) 18. 
b) 26.  
c) 30.  
d) 31.
________________________________________

28. Carlos aplica a  quantia de R$ 4.000,00 a juros 
simples de 2% ao mês, durante dois anos. O valor 
do montante obtido ao final desse período é igual a:
a) R$ 1.920,00.
b) R$ 4.300,00.
c) R$ 4.500,00.
d) R$ 5.920,00.
________________________________________

29. As esferas possuem enorme importância no 
nosso cotidiano. No futebol de campo, o formato 
esférico é representado pela bola, que tem um 
diâmetro igual a 22 cm.  A razão entre o volume e a 
área  dessa bola é igual a:
a)  11 .
      3
b)  9 .
     5
c)  1 .
     3
d)  7 .
     2

30. Numa mistura de 5 kg de arroz e feijão, 30% do 
peso é de feijão. Se acrescentarmos mais 1 kg de 
feijão, a sua nova porcentagem na mistura será de 
aproximadamente:
a) 25%.
b) 33%.
c) 42%.
d) 48%.


