ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRAS GRANDES
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2019
CADERNO DE PROVA

CARGO: CONTADOR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

A duração da prova será de 2:00 horas, compreendidas
entre às 9:00hs até 11:00hs.
1. Para fazer a prova você usará:
 Este caderno de prova (que pode ser utilizado como
rascunho).
 Rascunho de Gabarito (para o candidato conferir suas
respostas com o gabarito).
 Uma caneta esferográfica transparente azul ou preta.
 Um cartão-resposta.
2. O caderno de prova conterá 20 questões de múltipla
escolha com cinco alternativas (“a” a “e”), sendo:




Questões de nº 01 a 05 - Língua Portuguesa
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 15 - Matemática e Raciocínio
Lógico
Questões de nº 16 a 20 - Conhecimentos Específicos

4.
Ao concluir a prova, o candidato deve entregar
ao fiscal o CADERNO DE PROVA completo,
juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA.
5.
Destaque o Rascunho do Gabarito pois este o
será o espaço destinado para o candidato anotar apenas
suas repostas para sua própria conferência.
Durante a prova, não se admite que o candidato se
comunique com outros candidatos, efetue empréstimos
ou pratique atos contra as normas ou a disciplina.
Não será permitido o uso de calculadoras ou quaisquer
outros aparelhos eletrônicos. A fraude, indisciplina, e o
desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o
candidato.
É de inteira responsabilidade do candidato cumprir com
o Edital e com as orientações dos fiscais.
Boa prova!

3. NO CARTÃO RESPOSTA VOCÊ DEVE:
 Assinalar apenas uma alternativa por questão,
conforme o exemplo abaixo:
QUESTÃO

A

B

ALTERNATIVA
C
D

E

XX
 Não deixar questões em branco, sem assinalar.
 Não assinalar mais de uma alternativa por questão.
 No cartão-resposta o candidato deve assinar seu nome e
inscrição no campo específico.
 Um fiscal irá colher sua impressão digital após o
término de sua prova.
 O CARTÃO RESPOSTA é insubstituível, não poderá
ser rasurado, amassado, dobrado, ou manchado, sob
pena de desclassificação do Certame.
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QUESTÕES – Língua Portuguesa
Questão 1. Assinale a alterativa que se refere a uma frase com
classe gramatical numeral:
a) Júlio está lindo hoje.
b) Maria é a aluna mais inteligente da sala.
c) Duas pizzas, por favor!
d) Entreguei a encomenda a ele.
e) Irei dançar conforme o ritmo.
Questão 2.
em:

Todas as palavras estão grafadas corretamente

a) iperhumano, interresistência, contrarreforma
b) panamerricano, contratacante, contra-espionagem
c) auto-imagem, auto-ipnose, auto-reflexão
d) auto-suficiente, autooscilação, auto-escola
e) ultrassom, super-herói, infraestrutura
Questão 3.
Assinale a alternativa que corresponde ao
sinônimo da palavra dificuldade:
a) Simplicidade
b) Facilidade
c) Naturalidade
d) Contratempo
e) Moleza
Questão 4.
Refere-se a uma frase com adjetivo a
alternativa:
a) Paguei doze reais por cada unidade.
b) O principal protagonista do filme é um menino.
c) Faltou muitos alunos no dia da prova.
d) O sino suou várias vezes durante a missa.
e) Entregue flores para aquela mulher amável.
Questão 5.
Em todas as frases abaixo, há uso correto de
crase, exceto em:

QUESTÕES – Conhecimentos Gerais
Questão 6.
Dentre
as
características
históricas,
geográficas, políticas, administrativas e econômicas do
município de Pedras Grandes, assinale a alternativa
incorreta:
a) A bandeira do município de Pedras Grandes é caracterizada
pelas cores vermelho e amarelo.
b) O seu hino diz que é uma pequena e humilde cidade, sua
história,
no
entanto,
consagra
de teu povo o trabalho e o amor.
c) Localizada no vale do Rio Tubarão, Pedras Grandes já foi
ponto de parada dos tropeiros que faziam a ligação
comercial entre os campos de Lages e Tubarão. Fundada em
28 de abril de 1877, a cidade viveu um período de extremo
desenvolvimento depois da descoberta das minas de carvão
em Lauro Müller e da construção da Estrada-de-Ferro Dona
Thereza Christina, quando foi erguida no município uma
estação ferroviária – depois transformada em Museu da
Cultura Italiana.
d) O Poder Legislativo é exercido por nove vereadores,
presidido por Laércio Savi Felippe.
e) No município de Pedras Grandes a agricultura é a atividade
que mais se destaca, sendo esta uma das mais importantes
fontes de renda. Os principais produtos agrícolas do
município são a batata inglesa, o feijão, o fumo, o milho e a
mandioca.
Questão 7.
A Selic é a taxa básica de juros da economia
no Brasil, nada mais é que um sistema computadorizado
utilizado pelo governo, a cargo do Banco Central do Brasil,
para que haja controle:
a)
b)
c)
d)
e)

Da produção industrial no país.
Das exportações e importações brasileiras.
Dos mercados imobiliários.
Na emissão, compra e venda de títulos.
Do fluxo de dólares no Brasil.

Questão 8.

Assinale a alternativa correta.

a) A reunião ocorreu à portas fechadas.
b) Após o acidente, o filho retornou à casa do pai.
c) As crianças pediram à professora que contasse mais uma
história.
d) A questão à qual me referi, foi reavaliada.
e) Depois de muita espera, à noite, ele chegou.
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O continente destacado com X se refere a alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Oceania
África
América do Sul
Europeu
Ásia

Questão 9.
a)
b)
c)
d)
e)

São estados da Região Nordeste, exceto:

Bahia
Sergipe
Alagoas
Ceará
Mato Grosso

Questão 10.
Assinale a alternativa que se refere ao primeiro
presidente do Brasil em 1889-1891:
a)
b)
c)
d)
e)

Deodoro da Fonseca
Tancredo Neves
José Linhares
Getúlio Vargas
Costa e Silva

QUESTÕES – Matemática e Raciocínio Lógico
Questão 11.
Considerando a equação a seguir, assinale a
correta alternativa que apresenta o produto das raízes
encontradas.
5𝑥 2 + 7𝑥 + 2 = 0
𝟑
a)
𝟓

b) −

c)
d)

𝟗

𝟐

𝟕
𝟑

Questão 12.
Giulia corre todos os dias como parte de sua
rotina de exercícios. Na última semana Giulia correu 49,5
quilômetros em um tempo total de 6hs e 45 minutos. Assinale
alternativa que representa corretamente a distância e o tempo
percorrido por Giulia.
a)
b)
c)
d)
e)

1

2

1

a) R$ 762,00
b) R$ 880,00
c) R$ 946,00
d) R$ 1.000,00
e) R$ 1.066,00
Questão 14.
Janice tem um canil com 23 compartimentos
para abrigar cachorros de rua. Cada um destes compartimentos
comporta 12 cães. Em sua capacidade máxima, quantos cães
podem ser abrigados no canil de Janice?
a)
b)
c)
d)
e)

12 cães
276 cães
288 cães
320 cães
35 cães

Questão 15.
Assinale a alternativa que apresenta o valor da
expressão a seguir:
5
7 2
×2+7÷ + +2
3
2 3
a)
b)
c)
d)
e)

8
12
18
28
128

QUESTÕES – Conhecimentos Específicos

𝟐

e) −

3

cooperar, o fizeram com o valor de ;
; 𝑒 5 da quantia
8 10 5
total a ser arrecadada. Qual o valor final adquirido?

𝟓

𝟑

𝟓

Questão 13. Para a viajem de formatura da turma de
Clarice, alguns alunos se juntaram para arrecadar a quantia de
R$ 880,00. Clarisse, que é chefe de turma, contribuiu com a
quantia de R$ 120,00; os demais alunos que puderam

0,0495 m; 405 minutos
4.950 cm; 42.200 minutos
4.950.000 cm; 24.300 segundos.
49.500 cm; 645 minutos
49.500 m; 38.700 segundos

Questão 16.
Sobre as despesas com pessoal ativo e inativo
dos Municípios, a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da receita corrente liquida.
Assinale a alternativa que apresente os corretos percentuais:
a) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta
por cento) e Municípios: 60% (sessenta por cento).
b) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 50% (cinquenta
por cento) e Municípios: 50% (cinquenta por cento).
c) União: 60% (sessenta por cento); Estados: 60% (sessenta por
cento) e Municípios: 60% (sessenta por cento).
d) União: 40% (quarenta por cento); Estados: 50% (cinquenta
por cento) e Municípios: 60% (sessenta por cento).
e) União: 40% (quarenta por cento); Estados: 40% (quarenta
por cento) e Municípios: 20% (vinte por cento).
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Questão 17.
Em relação à dívida e o endividamento, julgue
as assertivas a seguir:
I. Refinanciamento da dívida mobiliária refere-se à dívida
pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive
os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
II. Integram a dívida pública consolidada as operações de
crédito de prazo inferior a seis meses cujas receitas tenham
constado do orçamento.
III. O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação
dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas
consolidada e mobiliária.
IV. É proibida a operação de crédito entre uma instituição
financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na
qualidade de beneficiário do empréstimo.

IV – Público, as demonstrações contábeis podem ajudar com o
fornecimento de informações sobre a evolução do desempenho
da entidade e os desenvolvimentos recentes.
A alternativa correta é:
a) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
e) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
Questão 20.
A empresa XYZ contratou seguro contra
incêndio por um período de 12 meses, pelo valor de R$6.000,00,
sendo 50% à vista e o restante para 30 dias. Neste sentido,
marque a alternativa que satisfaça quando do reconhecimento da
despesa:

Assinale a alternativa correta
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

6.000,00
500,00
3.000,00 no mês de aquisição / 3.000,00 no mês seguinte
250,00
1.000,00

Questão 18.
Marque a alternativa incorreta sobre as regras
gerais para apresentação das demonstrações contábeis:
a) As Notas Explicativas contêm informação adicional em
relação à apresentada nas demonstrações contábeis. As notas
explicativas oferecem descrições narrativas ou segregações e
aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e
informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios
de reconhecimento nas demonstrações contábeis.
b) As demonstrações contábeis são uma representação
estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho
da entidade.
c) A entidade deve retificar políticas contábeis inadequadas por
meio da divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por
meio de notas explicativas ou qualquer outra divulgação
explicativa.
d) A entidade não deve compensar ativos e passivos ou receitas
e despesas, a menos que a compensação seja exigida ou
permitida por uma norma contábil.
e) Devem representar apropriadamente a posição financeira e
patrimonial, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da
entidade.
Questão 19.
Sobre os usuários das informações contábeis,
julgue as assertivas a seguir:
I – Fornecedores e outros credores comerciais, interessados na
destinação de recursos e, portanto, nas atividades das entidades.
II – Empregados, interessados em informações sobre a
estabilidade e a lucratividade.
III – Investidores, provedores de capital de risco e seus analistas
que se preocupam com o risco inerente ao investimento e o
retorno que ele produz.
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