
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS

Contador

Observações

1.  CADERNO  DE  PROVAS: Este  caderno  contém  a  prova  de  Contabilidade  Pública,  Processos
Licitatórios e Noções Básicas de Informática. Cada matéria possui 10 questões objetivas. Cada questão
tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta. Verifique agora se a impressão
deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada.
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado o  uso  de
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala de provas antes  das  10:00 horas,  sob pena de
desclassificação. O término da prova é às 12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é
permitido anotar as respostas dadas (para depois conferir com o gabarito a ser fornecido pela Unioeste).



CONTABILIDADE PÚBLICA
1. Na Resolução CFC 1.128/08, que aprova a NBC T 16.1, o objeto da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público é

A. o patrimônio público. 

B. o orçamento público. 

C. a confrontação das receitas com as despesas. 

D. a prestação de contas ao Poder Legislativo. 

E. a LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias). 

2. Associe as colunas abaixo de acordo com a Resolução CFC 1.129/08, que aprova a NBC T 16.2
sobre Patrimônio e Sistemas Contábeis. 

Coluna 1: Subsistemas de informações Coluna 2: Definição do subsistema

1. Orçamentário (  )  registra,  processa  e  evidencia  os  fatos  não
financeiros  relacionados  com  as  variações
qualitativas  e  quantitativas  do  patrimônio
público.

2. Financeiro (   )  registra,  processa e  evidencia  os  atos  e  os
fatos relacionados ao planejamento e à execução
orçamentária.

3. Patrimonial (  )  registra,  processa  e  evidencia  os  fatos
relacionados  aos  ingressos  e  aos  desembolsos
financeiros,  bem  como  as  disponibilidades  no
início e final do período.

4. Custos (  ) registra, processa e evidencia os custos dos
bens  e  serviços,  produzidos  e  ofertados  à
sociedade pela entidade pública.

5. Compensação (   )  registra,  processa  e  evidencia  os  atos  de
gestão  cujos  efeitos  possam  produzir
modificações no patrimônio da entidade do setor
público,  bem  como  aqueles  com  funções
específicas de controle.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

A. 1 - 2 - 4 - 3 – 5. 

B. 1 - 4 - 3 - 2 – 5. 

C. 2 - 4 - 1 - 3 – 5. 

D. 3 - 1 - 2 - 4 – 5. 

E. 3 - 1 - 4 - 2 – 5. 



3. No processo de planejamento público, diversos planos, programas e leis são elaborados. Escolha
a alternativa que melhor representa esse processo.

A. O plano plurianual (PPA), previsto no Cap. II, Seção II, art. 165 da Carta Constitucional,
estabelece que o PPA é o conjunto de propostas e ações do candidato para determinado pleito
eleitoral.

B. O programa de  governo  (PG)  é  o  instrumento  básico  de  política  de  desenvolvimento  e
expansão urbana e deve englobar todo o território do município e ser revisto, pelo menos, a
cada 10 anos. 

C. O fluxo do processo de planejamento inicia-se com o plano plurianual. Com base nele, o
governo envia ao Poder Legislativo a LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) e, com base
nela, redige a LOA (Lei Orçamentária Anual).

D. A LOA (Lei Orçamentária Anual), baseada no PPA (Plano Plurianual), compreende as metas
e prioridades da administração pública,  incluindo as despesas de capital  para o exercício
subsequente. 

E. A LDO (Lei  das  Diretrizes  Orçamentárias),  baseada na  LOA (Lei  Orçamentária  Anual),
compreende os orçamentos fiscal, de investimento e de seguridade social, conforme previsto
no §5º do Art. 165 da Carta Constitucional de 1988. 

4.  De acordo  com a  Lei  4.320/64  e  suas  alterações,  é  correto afirmar  que,  para  escrituração
contábil, a classificação da receita corrente obedecerá ao seguinte esquema:

A. Contribuições de melhorias são classificadas como receita de serviços.

B. Impostos são classificados como receitas de serviços.

C. Taxas são classificadas como receitas de serviços.

D. Taxas são classificadas como outras receitas, por não serem atividades habituais do Estado.

E. Taxas são classificadas como receitas tributárias.

5. Assinale a alternativa correta quanto ao Balanço Financeiro.

A. São apresentadas: as receitas financeiras, extrafinanceiras e o saldo do exercício anterior; e
as  despesas  orçamentárias/financeiras,  extraorçamentárias/financeiras  e  o  saldo  para  o
exercício seguinte.

B. São apresentadas: as receitas financeiras, extrafinanceiras e o saldo do exercício anterior; e
as  despesas  orçamentárias/financeiras,  extraorçamentárias/financeiras  e  o  saldo  final  do
exercício seguinte.

C. São apresentadas: as receitas financeiras, extrafinanceiras e o saldo do exercício anterior; e
as despesas orçamentárias/financeiras, extraorçamentárias/financeiras e o saldo do exercício
seguinte.

D. São  apresentadas:  as  receitas  orçamentárias,  extraorçamentárias  e  o  saldo  do  exercício
anterior; e as despesas orçamentárias, extraorçamentárias e o saldo para o exercício seguinte.

E. São  apresentadas:  as  receitas  orçamentárias,  extraorçamentárias  e  o  saldo  do  início  do
exercício;  e  as  despesas  orçamentárias,  extraorçamentárias  e  o  saldo  final  do  exercício
seguinte.



6. Assinale a alternativa que NÃO contém erros. 

A. As receitas de capital podem ser utilizadas para a manutenção da estrutura administrativa. 

B. O orçamento público como um todo é considerado um Instrumento de Planejamento. 

C. A Lei Orçamentária não pode autorizar a abertura de créditos adicionais. 

D. A Lei Orçamentária estando aprovada poderá imediatamente iniciar a sua execução. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

7. No âmbito do município, e de acordo com a LRF (Lei Complementar 101/2000), a Receita
Corrente Líquida deve ser apurada

A. somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as
duplicidades.

B. somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, excluídas as duplicidades.

C. somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência, excluídas somente as deduções
para Formação do FUNDEB.

D. somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência,  excluídas somente as parcelas
entregues aos Municípios por determinação constitucional.

E. somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas
somente as deduções para Formação do FUNDEB.



8. Com base nos valores indicados, assinale a alternativa correta.

Receitas Arrecadadas no período de 01/01/X1 até 31/12/X1 ….................R$

COTA PARTE I.C.M.S.......................................................................................... 1.049,00

COTA PARTE I.P.V.A ........................................................................................... 7.205,00

I.S.S – HOMOLOGADO ...................................................................................... 4.671,00

I.P.T.U. ................................................................................................................. 11.835,00

DÍVIDA ATIVA ..................................................................................................... 1.817,00

COMPLEMENTO DO FUNDEB ....................................................................... 15.739,00

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB ....................................................................... 1.605,00

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA ........................................................................... 8.657,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA .................................................................................... 1.596,00

TRANSFERÊNCIAS PAB/SUS FIXO .................................................................. 1.592,00

I.T.B.I. ..................................................................................................................... 8.757,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ....................................................................... 4.153,00

SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS .......................................................... 2.800,00

COTA PARTE ITR .................................................................................................. 3.396,00

TRANFERÊNCIA DO MDS - Ministério Desenvolvimento Social ...................... 2.705,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITO – PAVIMENTAÇÃO .............................................. 23.161,00

TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO .................................................... 2.664,00

MULTAS E JUROS ................................................................................................. 1.315,00

S U B-T O T A L ................................................................................................. 104.717,00

(-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ............................................... 2.500,00

T O T A L      R E C E I T A S ............................................................................ 102.217,00

A. O valor total da Receitas de Contribuições é de R$4.153,00.

B. O total líquido das Receitas é de R$104.717,00. 

C. O valor total da Receitas Tributárias é de R$42.554,00.

D. O montante das Outras Receitas Correntes representa R$3.132,00.

E. O valor da Receita Corrente Líquida representa R$5.680,51.



9. Em relação ao Balanço Patrimonial, Lei 4.320/64, é correto afirmar que ele demonstrará

A. o Ativo Financeiro; Ativo Permanente; o Passivo Financeiro; Passivo Permanente;  o Saldo
Patrimonial; e as Contas de Compensação.

B. o Ativo Financeiro; Ativo Patrimonial; o Passivo Financeiro; Passivo Permanente; o Saldo
Patrimonial; e as Contas de Compensação.

C. o Ativo Financeiro; Ativo Patrimonial; o Passivo Financeiro; Passivo Permanente; o Saldo
Patrimonial; e as Contas de Orçamentárias.

D. o Ativo Financeiro; Ativo Permanente; o Passivo Financeiro; Passivo Permanente; o Saldo
Patrimonial; e as Contas Orçamentárias.

E. o  Ativo  Financeiro;  Ativo  Permanente;  o  Passivo  Financeiro;  Passivo  Líquido;  o  Saldo
Patrimonial; e as Contas de Orçamentárias.

10.  De  acordo  com  a  Lei  que  estabelece  normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, quanto à Recondução da Dívida aos
Limites, é correto afirmar que

A. enquanto perdurar o excesso de dívida, o ente que nele houver incorrido obterá resultado
primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas,
liberação de empenho.

B. vencido o prazo para retorno da dívida ao limite,  e enquanto perdurar  o excesso,  o ente
poderá receber transferências voluntárias da União ou do Estado para cobrir os excessos. 

C. se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um  quadrimestre,  deverá  ser  a  ele  reconduzida  até  o  término  dos  três  subsequentes,
reduzindo o excedente em pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) no primeiro.

D. se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um  quadrimestre,  deverá  ser  a  ele  reconduzida  até  o  término  dos  três  subsequentes,
reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

E. enquanto perdurar o excesso de dívida,  o ente que nele houver incorrido poderá realizar
operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o
refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

PROCESSOS LICITATÓRIOS
11. De acordo com a Lei 8.666/93 considera-se

A. compra  –  toda  aquisição  gratuita  de  bens  para  fornecimento  de  uma  só  vez  ou
parceladamente.

B. tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem
fornecimento de materiais.

C. obra – toda reforma e demolição, realizada por execução direta.

D. alienação – toda transferência de domínio de bens ao município.  

E. contratado – órgão ou entidade signatária do instrumento contratual.



12.  Assinale  a  alternativa  INCORRETA.  São  modalidades  de  licitação,  de  acordo  com a  Lei
8.666/93,

A. concurso.

B. convite.

C. pregão.

D. tomada de preços.

E. leilão.

13.  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará: 

I - A  convocação deverá ser efetuada através de carta-convite encaminhada no endereço
do interessado em até 5 (cinco) dias úteis anterior a data de abertura das propostas.

II - O prazo fixado para a apresentação das propostas, contados a partir da publicação do
último aviso, não será inferior a 15 (quinze) dias úteis.

III  -  Verificado  o  desatendimento  das  exigências  fixadas  no  edital,  o  licitante  será
declarado adjudicatário do objeto da licitação. 

IV -  Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os  documentos  de  habilitação  que  já
constem  do  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  ou  em  sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

V - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

É correto afirmar sobre as assertivas acima que

A. apenas I, II e V estão corretas.

B. apenas II, III e IV estão corretas.

C. apenas III, IV e V estão corretas.

D. apenas I, II e III estão incorretas.

E. apenas IV e V estão incorretas.



14. Segundo a Lei Complementar nº123/06, é INCORRETO afirmar que

A. a  lei  estabelece  tratamento  diferenciado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte  no  âmbito  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  do
Municípios.

B. na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido para empate será de 10% (dez por
cento) superior ao melhor preço.  

C. nas licitações, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.

D. a  Administração  poderá  realizar  processo  licitatório  para  participação  exclusiva  de
microempresas e empresas de pequeno porte, cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil).

E. a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem classificada  poderá  apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame..

15. Em virtude da aplicação da Lei nº 8.666/93, no que se refere aos atos da Administração, caberá
recurso administrativo, no caso de julgamento das propostas, no prazo de

A. 5 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

B. 5 (cinco) dias úteis, com efeito suspensivo.

C. 10 (dez) dias consecutivos, com efeito suspensivo. 

D. 10 (dez) dias úteis, sem efeito suspensivo.

E. 15 (quinze) dias, com efeito suspensivo.

16. Sobre a modalidade pregão eletrônico, assinale a assertiva correta.

A. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante
e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão
na forma eletrônica.

B. O credenciamento dar-se-á pessoalmente no órgão que estará realizando a licitação. 

C. Somente será utilizada para contratação de obra ou serviço de grande vulto.

D. Esta modalidade de licitação não está  condicionada ao princípio do julgamento objetivo,
tendo em vista a realização por meio eletrônico.

E. O  pregoeiro  deverá  encaminhar  o  processo  devidamente  instruído  para  a  comissão
permanente de licitação do órgão para a homologação.

17.  Assinale a alternativa correta. Constituem motivos para rescisão do contrato

A. o cumprimento de todas as cláusulas contratuais, especificações e prazos.

B. o falecimento de um dos sócios da empresa contratada.

C. a devolução da garantia em virtude da conclusão da obra.

D. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.

E. quando conveniente à substituição da garantia de execução.



18. Entre os princípios administrativos previsto na Lei 8.666/93, a assertiva de que o edital é a lei
do contrato corresponde

A. à Impessoalidade.

B. à Vinculação ao Instrumento Convocatório.

C. à Isonomia.

D. ao Julgamento Objetivo.

E. à Proporcionalidade.

19. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução,
EXCETO

A. nos  casos  de  serviços  explorados  em  regime  de  alienação,  nos  termos  de  legislação
específica. 

B. nos casos de serviços artísticos, nos termos de legislação específica.  

C. nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos
termos de legislação específica.

D. nos casos de empreendimentos acima do valor previsto para Tomada de Preços, nos termos
de legislação específica.

E. nos casos em que haverá a rescisão contratual por caso fortuito ou força maior.

20. Assinale a alternativa correta. 

A. É dispensável a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde
que consagrado pela crítica especializada. 

B. É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave pertubação de ordem.

C. É dispensável a licitação nos casos de participação de microempresa e empresa de pequeno
porte.

D. É inexigível  a  licitação  quando houver  possibilidade  de  comprometimento da  segurança
nacional. 

E. É inexigível a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular
preços.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
21.  Sistemas Operacionais (SOs) são, explicando-se de maneira sucinta, programas que fazem a
intermediação entre a máquina e outros programas ou a máquina e os usuários. São exemplos de
SOs (considere somente a alternativa onde todos os itens citados correspondem à questão)

A. windows, solaris, unix.

B. linux, extratux, shell57.

C. minix, unix, shell57.

D. extratux, solaris, shell57.

E. windows, linux, shell57.



22. Para o envio de um e-mail, é necessário identificar qual é o destinatário. Isto é preenchido no
campo destinatário do cliente de e-mail (outlook, thunderbird, evolution). Os campos assinalados
como CC e BCC correspondem à, respectivamente

A. cópia carbono para, cópia carbono oculta para.

B. com caligrafia para, com caligrafia oculta para.

C. com cópia para, buscando com cópia para.

D. copy complete, background copy complete.

E. nenhuma das alternativas.

23. A parte física do computador é chamada de 

A. Software.

B. Netware.

C. Firmware.

D. Gabinete.

E. Hardware.

24.  Qual o nome que se dá a cópia de segurança de informações gravadas em dispositivos não
voláteis, como por exemplo, em um disquete, CD ou fita DAT? 

A. Backlog.

B. Background.

C. Backup.

D. Backward.

E. Restore. 

25. Cada página WWW possui um endereço único, denominado 

A. URL.

B. FTP.

C. Location.

D. HTTP.

E. DNS. 

26. Um dos maiores benefícios obtidos por meio do uso de uma rede de computadores é

A. evitar a entrada de vírus. 

B. o compartilhamento de informações.

C. impossibilitar o ataque de hackers. 

D. garantir a execução correta dos trabalhos individuais, realizados nas estações de trabalho. 

E. o aumento da velocidade de gravação nas mídias rígidas das estações de trabalho. 



27. A unidade mais simples de armazenamento e tratamento de informação em um computador é 

A. a RAM. 

B. o Byte. 

C. a ROM. 

D. o Bit. 

E. o Disquete.

28. A respeito de serviços na Internet, é correto afirmar que 

A. a transferência de um arquivo do computador de um usuário para um servidor na Internet é
denominada upload.

B. o FTP é o serviço da Internet que possibilita aos usuários se comunicarem em tempo real (o
popular bate-papo).

C. um possível endereço de e-mail da EMPRESAX é www.empresax.com.br.

D. dois usuários da Internet só podem trocar e-mail se ambos estiverem conectados ao mesmo
tempo.

E. o IP não é o protocolo da internet.

29. O Internet Explorer e o Firefox são exemplos de

A. Serviços de correio eletrônico gratuitos. 

B. Navegadores de Internet, sendo o último deles do tipo de código aberto.

C. Navegadores de Internet, ambos da propriedade da Mozilla.

D. Serviços de correio eletrônico, ambos da propriedade da Mozilla. 

E. Navegadores de Internet, ambos da propriedade da Microsoft. 

30.  Dos itens abaixo, qual NÃO pertence à categoria de buscadores/agregadores de conteúdo na
internet?

A. Google.

B. Yahoo.

C. Bing.

D. Sabin.

E. Wikipedia.


