
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

CONTADOR 

CADASTRO RESERVA 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais-que-perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- De acordo com o Plano de Contas da 

Administração Pública Federal é correto afirmar que 

o Resultado Orçamentário aumentativo 

compreende: 

A) As interferências passivas e as mutações 

patrimoniais ativas independentes da execução 

orçamentária 

B) As receitas orçamentárias e as mutações 

patrimoniais ativas resultantes da execução 

orçamentária 

C) As receitas orçamentárias e as interferências ativas 

independentes da execução orçamentária 

D) As despesas orçamentárias, bem como as 

interferências ativas e as mutações passivas 

resultantes da execução orçamentária 

 

22- Assinale a opção correta acerca da receita e 

despesa pública: 

A) O pagamento da despesa será efetuado 

regularmente por tesouraria ou pagadoria instituída, 

por estabelecimentos bancários, por adiantamento, e 

somente após a compra do bem ou contratação da 

prestação do serviço 

B) Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, sendo facultada a designação de pessoas 

nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais 

abertos para esse fim 

C) A liquidação da despesa consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor tendo por base todos os 

documentos comprobatórios do respectivo crédito. O 

objetivo da liquidação é apurar a origem e o objeto 

do que se deve pagar, o exato valor a se pagar e a 

quem se deve pagar a importância, para extinguir a 

obrigação 

D) A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas  
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a turnos especiais far-se-á através de dotação 

consignada na Lei de Orçamento, sendo vedada a 

utilização de créditos adicionais 

 

23- Assinale a alternativa que não constitui uma 

variação patrimonial independente de execução 

orçamentária: 

A) Doação de veículo 

B) Cobrança da dívida ativa 

C) Inscrição da dívida ativa 

D) Cancelamento da dívida ativa 

 

24- Analise as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa incorreta em relação à modalidade de 

licitação denominada pregão, instituída pela Lei n.° 

10.520/02: 

A) Qualquer licitante poderá manifestar imediata 

e motivadamente a intenção de recorrer, logo após 

ter sido declarado o vencedor, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentação 

das razões do recurso 

B) Autoridade competente designará, dentre os 

servidores do órgão ou entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 

cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento 

das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a 

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao 

licitante vencedor 

C) Prazo fixado para a apresentação das propostas, 

contado a partir da publicação do aviso, não será 

inferior a 8 (oito) dias úteis 

D) É facultada a exigência de garantia de proposta na 

modalidade de licitação denominada Pregão. O prazo 

de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, 

se outro não estiver fixado no edital 

 

25- Em conformidade com o que determina o 

Código Tributário Nacional, assinale a alternativa 

que possui uma afirmação INCORRETA quanto ao 

“CRÉDITO TRIBUTÁRIO”: 

A) O lançamento pode ser revisto de ofício, mesmo 

se efetuado em qualquer modalidade 

B) A propositura (oferta) de embargos à execução 

fiscal, mediante penhora regular, suspende a 

exigibilidade do tributo 

C) O lançamento reporta-se à data da ocorrência do 

fato gerador e se rege pela lei vigente à época dessa 

ocorrência 

D) Em processo da falência, o produto da alienação 

judicial de empresa, filial ou unidade produtiva 

isolada permanecerá em conta de depósito à 

disposição do juízo de falência pelo prazo de 01 (um) 

ano, contado da data de alienação, somente 

podendo ser utilizado para o pagamento de créditos 

extra concursais ou de créditos que preferem ao 

tributário 

 

26- Em relação à repartição das receitas públicas, é 

correto afirmar:  

A) A arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) é dividida entre a União 

e o Estado da Federação onde o veículo foi 

emplacado, cabendo ao Estado 20% do total 

B) O Imposto Territorial Rural (ITR) de competência 

dos Estados tem sua arrecadação dividida entre os 

Estados e os Municípios, de acordo com a área da 

propriedade rural considerada improdutiva 

C) A União entregará 10% do produto da arrecadação 

do Imposto sobre Produtos Industrializados, aos 

Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 

valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados 

D) A União não transfere recursos para os 

Municípios, apenas para os Estados 

 

27- A Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, dispõe 

sobre as punições aplicáveis aos agentes públicos 

nos casos de atos de improbidade administrativa 

que causam prejuízo ao erário, atos de improbidade 

administrativa que importam enriquecimento ilícito 

e atos de improbidade administrativa que atentam 

contra os princípios da administração pública. 

Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o 

que citada esta Lei: 

A) Está o responsável pelo ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública, sujeito a pena de  
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ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda 

da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até 

duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

cinco anos 

B) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito 

caberá a autoridade administrativa responsável pelo 

inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado 

C) Frustrar a licitude de concurso público constitui 

ato de improbidade administrativa que atenta contra 

os princípios da administração pública 

D) Permitir ou facilitar a aquisição permuta ou 

locação de bem ou serviço por preço superior ao de 

mercado constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário 

 

28- Dívida Pública pode ser definida como sendo 

compromissos contraídos pelo governo com o 

objetivo de financiar gastos não cobertos com a 

arrecadação de impostos. Em conformidade com a 

Lei nº 4.320/64, avalie as afirmações abaixo e 

assinale a alternativa correta quanto à dívida 

flutuante: 

A) A dívida flutuante compreende: I - os restos a 

pagar, depósitos e serviços da dívida 

B) A dívida flutuante são compromissos com 

exigibilidade superior a doze meses 

C) A dívida flutuante compreende: IV - Os débitos de 

tesouraria 

D) A dívida flutuante são compromissos contraídos 

para atender a desequilíbrio orçamentário ou a 

financiamento de obras e serviços públicos 

 

29- De acordo com o Art. 40 do Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Rio do Sul, a 
demissão consiste na perda do cargo pelo servidor 
estável, em razão de: 
Assinale a alternativa que esteja em desacordo com 

os incisos deste artigo: 

A) Penalidade de caráter disciplinar, aplicável 

mediante processo administrativo disciplinar em que 

lhe seja assegurada ampla defesa e o contraditório 

B) A pedido do servidor 

C) Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa 

D) Sentença judicial transitada em julgado 

 

30- De acordo com o Art. 27 do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Rio do Sul, o  

servidor público estável só perderá o cargo. Assinale 

a alternativa incorreta: 

A) Em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado 

B) Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurado ampla defesa e contraditório 

C) Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de Lei Complementar, 

assegurada ampla defesa 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

31- Como contador da Prefeitura Municipal de Rio 

do Sul demonstre em qual modalidade de aplicação 

deve-se registrar a despesa com encargos patronais 

do exercício, pagos pelo Município ao INSS (Instituto 

Nacional de Seguridade Social). Assinale a 

alternativa que responda corretamente a questão: 

A) 3.1.90.13 (Obrigações Patronais) 

B) 3.1.91.13 (Contribuições Patronais) 

C) 3.3.90.13 (Obrigações Patronais) 

D) 3.3.90.47 (Obrigações Tributárias e de 

Contribuições) 

 

32- Em que modalidade de aplicação deverá ser 

classificada as transferências financeiras efetuadas 

pelo município de Rio do Sul, participante do 

consórcio público intermunicipal destinado a coleta 

e destino final do lixo? Assinale a alternativa que 

responda corretamente a questão: 

A) 70 – Transferências a Instituições 

Multigovernamentais 

B) 91 – Aplicação Direta entre entes consorciados 
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C) 71 – Transferências a Consórcios Públicos 

D) 72 – Execução Orçamentária Delegada a 

Consórcios Públicos 

 

33- Segundo o art. 104 da Lei 4.320/64, a 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 

exercício. Avalie as afirmações abaixo e assinale a 

alternativa que contém uma “Despesa por Mutação 

Patrimonial Passiva”. 

A) Aquisição de bens móveis 

B) Cobrança da dívida ativa 

C) Concessão de um empréstimo 

D) Amortização de um empréstimo anteriormente 

concedido 

 

34- A Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo 

do controle da execução orçamentária, disciplinou a 

elaboração do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária. Qualquer que seja o período a que se 

refira, esse relatório tem como característica: 

A) Publicação até trinta dias após o encerramento de 

cada semestre 

B) Não inclusão das receitas e despesas 

previdenciárias 

C) Mensuração da variação patrimonial, evidenciando 

a alienação de ativos e a aplicação os recursos dela 

decorrentes 

D) Ser acompanhado de demonstrativo do cálculo 

dos resultados nominal e primário 

 

35- De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, o 
Balanço Patrimonial demonstrará Ativo Financeiro, 
Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo 
Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de 

Compensação. Tanto o Ativo como o Passivo 
Financeiro são realizados independentemente de 
autorização orçamentária, enquanto que Ativo e 
Passivo Permanentes exigem autorização legislativa 
para sua realização. Nas contas de compensação são 
registrados os bens, direitos e obrigações não 
compreendidos nos itens anteriores e que, mediata 
ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.  

(Nota Técnica nº 1.171 /2005/GENOC/CCONT – STN) 

Desta forma assinale a alternativa que responda 

corretamente a questão. Compõem o Ativo 

Compensado: 

A) Valores Nominais Emitidos e Valores em Poder de 

Terceiros 

B) Dívida Flutuante e Valores em Poder de Terceiros 

C) Dívida Ativa e Contrapartida de Valores Nominais 

Emitidos 

D) Valores Nominais Emitidos e Bens de Uso Comum 

do Povo 

 

36- De acordo com o artigo 5º da  Lei 10.028/00, 

constitui infração administrativa contra as leis de 

finanças públicas. Assinale a alternativa que esteja 

em desacordo com os incisos deste artigo: 

A) Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder 

Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de 

gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidos 

em lei 

B) Propor orçamento anual que não contenha as 

metas fiscais na forma da lei 

C) Deixar de expedir ato determinando limitação de 

empenho e movimentação financeira, nos casos e 

condições estabelecidos em lei 

D) Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos 

prazos da lei, a execução de medida para a redução 

do montante da despesa total com pessoal que 

houver excedido a repartição por Poder do limite 

máximo 

 

37- Sobre o Crédito Tributário, em conformidade 

com o Código Tributário Nacional, é INCORRETO 

afirmar: 

A) Quando a legislação tributária não dispuser a 

respeito, o pagamento é efetuado na repartição 

competente do domicílio do sujeito passivo 

B) Quando a legislação tributária não fixar o tempo 

do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 

(trinta) dias depois da data em que se considera o 

sujeito passivo notificado do lançamento 

C) Extingue o crédito tributário o pagamento, a 

remissão e a decadência 

D) Existindo simultaneamente dois ou mais débitos  
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vencidos do mesmo contribuinte para com a 

Prefeitura, relativos ao mesmo ou a diferentes 

tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou 

juros de mora, a autoridade administrativa 

competente para receber o pagamento determinará 

a respectiva imputação, obedecidas as seguintes 

regras, na ordem em que enumeradas: 

I - primeiramente, os impostos, depois às 

contribuições de melhoria e por fim as taxas, 

respeitando a ordem crescente dos montantes e a 

ordem decrescente dos prazos de prescrição 

 

38- Segundo Hely Lopes Meirelles, “ato 

administrativo é toda manifestação unilateral de 

vontade da Administração Pública que, agindo nessa 

qualidade, tenha por fim imediato 

______________________________.” Assinale a 

alternativa que complete corretamente a lacuna: 

A) Adquirir 

B) Transferir 

C) Impor obrigação aos administrados ou a si própria 

D) Todas as alternativas estão incorretas 

 

39- De acordo com o Art. 35 do Código Tributário 

Nacional, o imposto, de competência dos Estados, 

sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a 

eles relativos tem como fato gerador. Assinale a 

alternativa cujo teor esteja em desacordo com os 

incisos deste artigo: 

A) A transmissão, a qualquer título, da propriedade 

ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou 

por acessão física, como definidos na lei civil 

B) A transmissão, a qualquer título, de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia 

C) Quando efetuada para sua incorporação ao 

patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de 

capital nela subscrito 

D) A cessão de direitos relativos às transmissões 

referidas nos incisos I e II 

 

40- De acordo com o artigo 76 da Lei Orgânica do 
Município de Rio do Sul, a remuneração dos 
servidores públicos municipais, entre outros, 
observará os seguintes preceitos. Assinale a 

alternativa cujo teor esteja em desacordo com os 

incisos deste artigo: 

A) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de 

cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional e os 

proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 

percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 

vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, 

não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, 

do Prefeito Municipal, podendo a lei estabelecer a 

relação entre a maior e a menor remuneração dos 

servidores públicos; (Redação dada pela Emenda à 

Lei Orgânica nº 010/02) 

B) A remuneração ou o subsídio dos servidores 

públicos somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em 

cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices; (Redação 

dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/02) 

C) O subsídio, e os vencimentos e salários dos 

ocupantes de cargos e empregos públicos são 

irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos I e VII; 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

010/02) 

D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 

não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 

Executivo 

 


