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INSTRUÇÕES: 

1. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo a 

leitura das instruções. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrido 30 

minutos do início das provas. 

2. Com o início das provas, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o 

entendimento das questões é parte integrante da prova. 

2.1 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe da aplicação da prova e/ou autoridades presentes informações sobre o 

conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 

3. Durante a realização das provas é proibido: 

3.1 A comunicação entre os candidatos; 

3.2 A utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 

cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação; 

3.3 O porte mesmo que desligado, de quaisquer aparelhos eletro-eletrônicos tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie; 

3.4 O uso de óculos escuros, salvo se prescrito em receita médica, ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

3.5 O porte de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; 

3.6 O porte de qualquer tipo de armamento; 

3.7 A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

3.8 Ausentar-se da sala desacompanhado de pelo menos um fiscal; 

3.9 Entregar a prova antes de decorridos 30(trinta) minutos do seu início. 

4. O cartão resposta será o único documento para correção da prova, o candidato 

não poderá se identificar no caderno de provas e nem no cartão resposta, usando 

apenas um número que será dado aleatoriamente. O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE 

IDENTIFICAR NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

5. Será usado somente o cartão resposta para correção das provas. 

6. A simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local d aprova, corredor e banheiros, constitui-se 

desobediência às normas do presente processo seletivo e implicará na exclusão do 

candidato do processo seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

7. Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de provas 

simultaneamente. 
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CONTADOR: 
 
 

1. Segundo Comunicado Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina – TCE/SC, datado de 03 de junho de 2015 e assinado pelo Diretor 

Geral de Controle Externo: 

 
I. A remessa dos dados e informações do 1º bimestre de 2015 por meio do 

sistema e-Sfinge das unidades municipais poderá ser realizada até o dia 30 

de junho de 2015; 

II. A remessa dos dados e informações do 2º bimestre de 2015 por meio do 

sistema e-Sfinge das unidades municipais poderá ser realizada até o dia 15 

de julho de 2015; 

III. A remessa dos dados e informações do 3º bimestre de 2015 por meio do 

sistema e-Sfinge das unidades municipais deverá ser realizada dentro dos 

prazos regulamentares estabelecidos; 

IV. As certidões emitidas pelo TCE com base nas informações do 6º bimestre de 

2014 terão sua validade prorrogada até 05 de outubro de 2015; 

V. O Comunicado foi emitido em consideração aos problemas técnicos no 

encaminhamento do pacote de informações relativas ao 1º e 2º bimestres de 

2015, bem como às dificuldades enfrentadas pelos municípios catarinenses 

para implantação do novo Plano de Contas e na relação com as empresas 

prestadoras de serviços de informática; 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV 

b) I, III e V 

c) II, IV e V 

d) Todas estão corretas 

 
 

2. Segundo Comunicado Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina – TCE/SC, datado de 16 de dezembro de 2014 e assinado pelo 

Diretor de Controle dos Municípios: 

 
I. No PCASP deverá ser informado por meio do conta corrente os saldos 

relativos a Dívida Ativa, por classificação da receita. Possíveis divergências 

entre os totais registrados na contabilidade e no setor de tributação, devem 

ser ajustadas ainda em 2014 e registradas no respectivo relatório de controle 

interno e relatório circunstanciado; 
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II. Os créditos relativos à Dívida Ativa podem ser registrados somente no Ativo 

Realizável a Longo Prazo, conforme orientação da STN; 

III. Valores registrados indevidamente no Ativo Financeiro precisam ser 

transferidos para o Ativo Permanente, como por exemplo valores a receber 

relativos a convênios e repasses de outros entes; 

IV. Na implantação dos saldos iniciais de 2015, o montante dos Saldos das 

contas de empenhos e Restos a Pagar (classe 6), excluídos os saldos das 

contas de Empenhos e Restos a Pagar a Liquidar, deve ser igual ao 

montante dos saldos das contas financeiras do Passivo (classe 2), excluídas 

as consignações; 

V. Eventuais divergências entre os saldos por especificação de disponibilidade 

por DR da estrutura do Plano Único e a implantação de saldos iniciais do 

PCASP que não tenham sido devidamente ajustadas no exercício de 2014 

deverão, obrigatoriamente, constar do Relatório de Controle Interno 

respectivo, 6º bimestre de 2014 ou 1º bimestre de 2015; 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV 

b) II, IV e V 

c) I, III e IV 

d) Todas estão corretas 

 
 

3. Conforme regras de consistências aplicadas na remessa de dados do e-

Sfinge, versão 11.03: 

 
I. Entre as alterações introduzidas, há uma regra de consistência que verifica a 

quebra de seqüência na numeração dos Empenhos na competência atual;  

II. Há uma regra de consistência que verifica a consistência entre a Conta 

Disponibilidade por Destinação de Recursos e o resultado da confrontação 

entre as Contas Financeiras do Ativo e as Contas Financeiras do Passivo 

menos as contas de Empenhos e Restos a Pagar não Processados a 

Liquidar; 

III. Há uma regra de consistência que verifica a consistência entre as Contas de 

Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida e as Contas 

Financeiras do Passivo, considerando as contas de Empenhos e Restos a 

Pagar não Processados a Liquidar; 

IV. Há uma regra de consistência que verifica a dedução de 20% para a 

formação do FUNDEB na arrecadação da receita de ICMS Desoneração – 

Lei Complementar 87/96;  
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V. Foi desativada no exercício de 2015 a regra de consistência que verifica a 

consistência entre os lançamentos de Receita Realizada dos Subsistemas 

Orçamentário e Financeiro; 

 
Aponte a alternativa que contém a seqüência correta: 

a) V; V; V; V; V. 

b) F; F; F; F; F. 

c) F; V; F; V; F. 

d) V; F; V; F; V. 

 
 

4. Conforme procedimentos de encaminhamento das remessas a partir de 

2015 ao TCE/SC através do sistema e-Sfinge, versão 1.3: 

 
I. A verificação de inconsistência para os dados será executada na etapa de 

“pré-análise” na aplicação e-Sfinge Web. A mesma função também é 

executada no e-Sfinge Desktop no momento da geração do pacote; 

II. Caso o usuário queira, poderá previamente realizar a verificação de 

inconsistências. Esta verificação poderá ser executada, pelo e-Sfinge Web, 

tanto pelo CI como pelos usuários que possuem o perfil “e-Sfinge WS”; 

III. Caso as restrições impeditivas não sejam sanadas até etapa 4 - Processa a 

pré-análise, estas gerarão uma situação do pacote “Restrição Impeditiva”, 

impedindo que o pacote seja confirmado pelo controle interno. Também 

poderá ficar com a situação “Restrição à Confirmação”, impedindo também a 

confirmação; 

IV. Uma nova funcionalidade, disponível para o CI e para os usuários que 

possuem o perfil “eSfinge WS” é o relatório de dados remetidos. 

Basicamente gerará um relatório em XLS com os dados enviados, tanto por 

e-Sfinge Desktop, como por WSE. 

 
Aponte a alternativa que contém a seqüência correta: 

a) V; V; V; V. 

b) F; F; F; F. 

c) F; V; V; F. 

d) V; F; F; V. 

 
 

5. Relativamente às Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC, expedidas 

pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, numere a coluna da direita de 

acordo com a coluna da esquerda: 

 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

1. IPC 01 (    ) Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário 

2. IPC 02 (    ) Transferência de Saldos Contábeis e Controle de Restos 
a Pagar 

3. IPC 03 (    ) Encerramento de Contas Contábeis no PCASP 

4. IPC 04 (    ) Metodologia para Elaboração da Demonstração dos 
Fluxos de Caixa 

5. IPC 05 (    ) Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro 

6. IPC 06 (    ) Metodologia para Elaboração da Demonstração das 
Variações Patrimoniais  

7. IPC 07 

8. IPC 08 

(    ) Reconhecimento dos Créditos Tributários pelo Regime 
de Competência 
(    ) Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial 

  
A sequência correta é: 

a) 6-8-1-2-4-7-3-5 

b) 1-3-8-7-5-4-6-2 

c) 7-1-3-8-6-5-2-4 

d) 2-5-7-4-3-6-8-1 

 
6. Assinale a alternativa correta: Conforme a Portaria STN nº 702, de 10 de 

dezembro de 2014, no exercício de 2015, serão inseridas, no Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, as 

seguintes declarações: 

 
a) Declaração das Contas Anuais – DCA; Relação dos responsáveis pelas 

Unidades Gestoras cujos dados foram consolidados na Declaração; 

Demonstrativos Fiscais definidos na LRF; Cadastro da Dívida Pública – CDP; 

Declaração de Pleno Exercício da Legislação Tributária; Declaração de 

publicação do RREO e RGF; 

b) Declaração das Contas Anuais – DCA; Relação da estrutura das 

administrações direta e indireta, cujos dados foram consolidados na 

declaração; Demonstrativos Fiscais definidos na LRF; Cadastro da 

Dívida Pública – CDP; Declaração do Pleno Exercício da Competência 

Tributária; Declaração de publicação do RREO e RGF; 

c) Declaração de Consolidação Anual - DCA; Relação da estrutura das 

administrações direta e indireta, cujos dados foram consolidados na 

declaração; Declaração de cumprimento das metas fiscais previstas na LDO; 

Cadastro de Demonstrativos Patrimoniais; Declaração do Pleno Exercício da 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC_07_Metodologia_para_Elaboracao_do_Balanco_Orcamentario_atualizado_em_junho_2015.pdf/d3551b5a-fcd6-48d8-864c-27e057a03f93
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC01_TransferenciaSaldosContabeisControleRestosPagar.pdf/f5c8b2eb-2403-4e92-9989-c100d5f6762f
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC01_TransferenciaSaldosContabeisControleRestosPagar.pdf/f5c8b2eb-2403-4e92-9989-c100d5f6762f
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC03_EncerramentoContasContabeisPCASP.pdf/bd75b426-ac63-40d6-b178-938d6a82dfef
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC08_DFC.pdf/0d347255-c9a8-40ee-8f4d-ef9142a277e5
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC08_DFC.pdf/0d347255-c9a8-40ee-8f4d-ef9142a277e5
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/367031/CPU_IPC06_BF/3519c2f6-4be6-475a-89ef-5c917fead006
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC05_DVP.pdf/b06db98d-6587-40ef-b1d6-2b95e5e40833
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC05_DVP.pdf/b06db98d-6587-40ef-b1d6-2b95e5e40833
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC02_ReconhecimentoCreditosTributariosRegimeCompetencia.pdf/039afc79-b027-4909-a297-1ff930d37739
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC02_ReconhecimentoCreditosTributariosRegimeCompetencia.pdf/039afc79-b027-4909-a297-1ff930d37739
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC_04_Metodologia_para_Elaboracao_do_Balanco_Patrimonial_atualizado_em_junho_2015.pdf/76866bdd-e759-4405-86ae-bb407bf28a28
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Competência Tributária; Declaração de publicação do Anexo de Riscos 

Fiscais; 

d) Declaração de Consolidação Anual - DCA; Relação dos responsáveis pelas 

Unidades Gestoras cujos dados foram consolidados na Declaração; 

Declaração de cumprimento das metas fiscais previstas na LDO; Cadastro de 

Demonstrativos Patrimoniais; Declaração de Pleno Exercício da Legislação 

Tributária; Declaração de publicação do Anexo de Riscos Fiscais; 

 
 

7. Segundo a NBC T 16.11 atualizada: 

I. Sistema de acumulação corresponde à forma como os custos são 

acumulados e apropriados aos bens e serviços e outros objetos de custos e 

está relacionado ao fluxo físico e real da produção. Os sistemas de 

acumulação de custos no setor público ocorrem por ordem de serviço ou 

produção e de forma contínua. 

II. Método de custeio se refere ao método de apropriação de custos e está 

associado ao processo de identificação e associação do custo ao objeto que 

está sendo custeado. Os principais métodos de custeio são: direto; variável; 

por absorção; por atividade; pleno. 

III. Custo variável é o que tem seu valor determinado e diretamente relacionado 

com a oscilação de um fator de custos estabelecido na produção e execução 

dos serviços. 

IV. Os atributos da informação de custos são: relevância, utilidade, 

oportunidade, valor social, fidedignidade, especificidade, comparabilidade, 

adaptabilidade, granularidade. 

 
Aponte a alternativa que contém a seqüência correta: 

a) V; V; F; F. 

b) F; F; V; V. 

c) V; V; F; V. 

d) F; F; V; F. 

 
 

8. Segundo a NBC T 16.6 R1 atualizada: 

I. Nas demonstrações contábeis, as contas semelhantes podem ser 

agrupadas; os pequenos saldos podem ser agregados, desde que indicada a 

sua natureza e não ultrapassem 10% (dez por cento) do valor do respectivo 

grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a utilização de 

designações genéricas; 

II. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto 

ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus 
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equivalentes, nos seguintes fluxos: das operações, dos investimentos, e dos 

financiamentos; 

III. Para efeito desta Norma, entende-se por Circulante: o conjunto de bens e 

direitos realizáveis e obrigações exigíveis até o término do exercício 

seguinte; 

IV. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de 

deduzidos todos seus passivos; 

 
Aponte a alternativa que contém a seqüência correta: 

a) V; V; F; F. 

b) F; F; V; V. 

c) V; V; F; V. 

d) F; F; V; F. 

 
 

9. Os dados relativos ao balanço patrimonial de um ente são os seguintes: 

Total do ativo (e do passivo): R$ 1.000.000,00; 
o ativo financeiro é a metade do ativo permanente;  
compensado: R$ 250.000,00; 
ativo real líquido: R$ 200.000,00;  
superávit financeiro: R$ 50.000,00;  
 
Tomando por base o modelo do balanço patrimonial da Lei nº. 4.320/64, o 
passivo permanente é igual a? 

a) 550.000,00 

b) 350.000,00 

c) 250.000,00 

d) 450.000,00 

 
 

10. Tomando por base a tabela 3 – Especificação das Destinações de 

Recursos, divulgada pelo TCE/SC em dezembro/2014, a qual deve ser 

obrigatoriamente observada na remessa das informações por meio do 

sistema e-sfinge a partir do exercício de 2015, numere a coluna da direita 

de acordo com a coluna da esquerda: 

 
1. Especificação 37      (    ) Salário Educação 

2. Especificação 33 (    ) Transferências do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS/União 

3. Especificação 62 (    ) Transferências de Convênios – União/Saúde 
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4. Especificação 39 (    ) Outras Transferências do FNDE 

5. Especificação 36 (    ) Convênio Trânsito - Prefeitura 

6. Especificação 35 (    ) Fundo Especial do Petróleo 

7. Especificação 12 (    ) Transferências de Convênios – Estado/Educação 

 
A sequência correta é: 

a) 4-2-5-7-3-1-6 

b) 1-7-3-4-2-6-5 

c) 3-4-1-6-5-7-2 

d) 5-6-2-1-7-4-3 

 
 

11. Ao final do exercício, determinado ente público verificou que, do 

Orçamento aprovado, de R$ 120,00, haviam sido arrecadados R$ 140,00, 

realizadas despesas de R$ 110,00 e pagos R$ 80,00. Sendo assim: 

 
a) Houve superávit orçamentário de R$ 40,00; 

b) Houve um acréscimo de disponibilidades de R$ 60,00; 

c) A economia de despesas foi de R$ 30,00; 

d) Registrou-se um excesso de arrecadação de R$ 30,00; 

 
 

12. Tomando por base a classificação da receita pública a ser usada pelo 

Município, conforme 6ª Edição do MCASP, numere a coluna da direita de 

acordo com a coluna da esquerda: 

 
1. Receita Tributária (   ) Cota-Parte da CIDE  

2. Receita Patrimonial (   ) Multa e juros de mora dos Tributos 

3. Transferência   

Corrente 

(   ) Contribuição de Melhoria 

4. Outras Receitas    

Correntes 

(   ) COSIP 

5. Receita de Capital (   ) Alienações de bens 

6. Receita de 

Contribuições 

(   ) Tarifas de inscrição em concursos e processos 
seletivos 
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7. Receita de Serviços (   ) Remuneração de depósitos bancários 

 
A sequência correta é: 

a) 4-2-5-7-3-1-6 

b) 1-7-3-4-2-6-5 

c) 3-4-1-6-5-7-2 

d) 5-6-2-1-7-4-3 

 
 

13. Observe os dados a seguir, relativos à execução orçamentária de uma 

Prefeitura: 

I. Anulação de uma dotação de R$ 800,00, em virtude de não ser mais 

necessária sua utilização; 

II. Ativo Financeiro de R$ 980, e Passivo Financeiro de R$ 880,00, no Balanço 

Patrimonial do exercício anterior; 

III. Abertura de um crédito extraordinário no valor de R$ 550,00, para 

recuperação de estradas afetadas pelas chuvas; 

IV. Autorização de abertura de um crédito especial de R$ 600,00, em outubro do 

exercício anterior, sendo que seu saldo atual é de R$ 150,00; 

V. Arrecadação de R$ 450,00, até o presente momento, de uma receita 

estimada de R$ 600,00; 

 
O montante de recursos financeiros disponíveis para abertura de crédito 
suplementar será o seguinte: 

a) R$ 1.200,00; 

b) R$ 1.050,00; 

c) R$ 1.600,00; 

d) R$ 800,00; 

 
 

14. As despesas empenhadas e liquidadas no exercício, mas não pagas, serão: 

 
a) Inscritas na Dívida Ativa a pagar; 

b) Inscritas em Restos a pagar processados; 

c) Inscritas na Dívida Fundada a pagar; 

d) Inscritas em Credores a Pagar; 

 
 

15. Sobre as despesas públicas, é incorreto afirmar que: 
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a) São estágios da despesa orçamentária o empenho, a liquidação e o 

pagamento; 

b) O pagamento de juros e encargos da dívida se caracteriza como despesa 

corrente; 

c) Inversões Financeiras são definidas como despesas de capital; 

d) Empenho ordinário destina-se a despesas cujo montante seja 

previamente conhecido, mas cujos pagamentos devam ocorrer 

parceladamente; 

 
 

16. A competência para autorizar a contratação de operações de crédito 

externas pela Prefeitura pertence privativamente: 

 
a) Ao Senado Federal; 

b) Ao BADESC, ouvida previamente a Câmara de Vereadores; 

c) À Secretaria do Tesouro Nacional, ouvido previamente o TCE/SC; 

d) Ao Banco Central; 

 
 

17. A operação de crédito por antecipação de receita é de natureza extra-

orçamentária, consistindo em empréstimo bancário com o ônus do 

pagamento de juros e demais encargos pelo ente público, e tem por 

finalidade atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, 

devendo cumprir as seguintes exigências introduzidas pela LRF: 

I. Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício 

financeiro; 

II. Poderá ser realizada enquanto existir operação anterior da mesma natureza 

não integralmente resgatada; 

III. Deverá ser liquidada, com os juros e encargos incidentes, até o dia 10 de 

dezembro de cada ano; 

IV. Não é proibida no último ano de mandato do Prefeito; 

 
A sequência correta é: 

a) V; V; F; F. 

b) F; F; V; V. 

c) V; V; F; V. 

d) F; F; V; F. 

 
 

18. Acerca da formalização de contratos, conforme a Lei de Licitações: 
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I. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 

tomada de preços; 

II. O instrumento de contrato é facultativo nos casos em que a Administração 

puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço; 

III. O instrumento de contrato é obrigatório nas dispensas e inexigibilidades 

cujos preços estejam compreendidos nos limites das modalidades de 

concorrência, tomada de preços e convite; 

IV. O instrumento de contrato é facultativo nos casos em que a Administração 

puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato e 

nota de empenho; 

 
A sequência correta é: 

a) V; V; F; F. 

b) F; F; V; V. 

c) V; V; F; V. 

d) F; F; V; F. 

 
 

19. Acerca da dispensa e da inexigibilidade de licitação, conforme a Lei de 

Licitações, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da 

esquerda: 

 
1. Dispensável (   ) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 

interno, de bens produzidos ou serviços prestados por 
órgão ou entidade que integre a Administração Pública e 
que tenha sido criado para esse fim específico em data 
anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado 
seja compatível com o praticado no mercado 

2. Inexigível (   ) na contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido 

 (  ) para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem 
a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia 

 (  ) para a aquisição de componentes ou peças de origem 
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de 
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto 
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ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for indispensável para a vigência 
da garantia 

 (    ) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca 

  
A sequência correta é: 

a) 1-2-2-1-2 

b) 2-1-2-1-1 

c) 1-1-1-1-2 

d) 2-2-1-2-1 

 
 

20. De acordo com o Pré-julgado 1642, do TCE/SC: 

I. As compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos, 

exploração de recursos minerais ou extração de petróleo e congêneres não 

devem integrar a base de cálculo para fins de destinação constitucional de 

recursos do Poder Legislativo Municipal, prevista no art. 29-A (art. 2º da 

Emenda Constitucional nº 25, de 14.02.2000) da Constituição Federal; 

II. Os percentuais previstos no art. 29-A, caput, da Constituição da República, 

introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, representam apenas o limite 

máximo de despesas do Poder Legislativo, não significando que a Câmara 

tenha direito a receitas correspondentes ao respectivo percentual; 

III. A lei do orçamento anual, autorizada pela Lei de diretrizes orçamentárias, 

pode estabelecer que os créditos orçamentários para pagamento de 

precatórios relativos a despesas originadas do Poder Legislativo Municipal 

estejam contempladas no orçamento deste Poder, com os correspondentes 

recursos financeiros; ou seja, devem ser suportadas com os respectivos 

recursos orçamentários recebidos do Tesouro Municipal. Todavia, a despesa 

com precatórios paga à conta de créditos fixados para o Poder Legislativo 

não serão considerados para fins do limite de gastos de que trata o art. 29-A 

da Constituição Federal; 

IV. A folha de pagamento abrange exclusivamente gastos com os vencimentos e 

subsídios de seus servidores e Vereadores, com os descontos legais 

suportados pelo servidor ou Vereador (IR, contribuição previdenciária e 

outros), nela se incluindo os valores pagos diretamente pela Câmara, como, 

por exemplo, a parte das contribuições previdenciária e assistencial e o 

PASEP, os gastos com inativos e as despesas com serviços de terceiros; 
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A sequência correta é: 
a) V; V; F; F. 

b) F; F; V; V. 

c) V; V; F; V. 

d) F; F; V; F. 

 
 

21. Segundo as normas de Contabilidade Pública, em especial segundo a 

Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, a despesa é classificada 

por Categoria Econômica, por Grupo de Natureza da Despesa, por 

Modalidade de Aplicação e por Elemento de Despesa. De acordo com essa 

classificação, numere a coluna da direita de acordo com a coluna da 

esquerda: 

 
1. 3.1.90.04 (    ) Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 

2. 3.1.90.13 (    ) Obras e Instalações 

3. 3.2.90.21 (    ) Contratação por Tempo Determinado  

4. 3.3.50.41 (    ) Obrigações Patronais 

5. 3.3.50.43 (    ) Contribuições 

6. 3.3.90.32 (    ) Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  

7. 3.3.90.48 

8. 4.4.90.51 

(    ) Juros sobre a Dívida por Contrato  
(    ) Subvenções Sociais 

  
A sequência correta é: 

a) 6-8-1-2-4-7-3-5 

b) 4-3-6-1-5-8-7-2      

c) 5-4-7-6-2-3-1-8      

d) 7-5-2-4-1-6-8-3 

 
 

22. Segundo o MCASP 6ª Edição, sobre Passivo e Patrimônio Líquido/Saldo 

Patrimonial: 

I. Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou 

entre o empenho e a liquidação, é necessário o registro de uma etapa 

intermediária entre o empenho e a liquidação, chamada “empenho em 

liquidação”. Essa etapa é necessária para a diferenciação, ao longo e no final 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC08_DFC.pdf/0d347255-c9a8-40ee-8f4d-ef9142a277e5
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/36614/IPC03_EncerramentoContasContabeisPCASP.pdf/bd75b426-ac63-40d6-b178-938d6a82dfef
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/367031/CPU_IPC06_BF/3519c2f6-4be6-475a-89ef-5c917fead006
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC05_DVP.pdf/b06db98d-6587-40ef-b1d6-2b95e5e40833
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_IPC_04_Metodologia_para_Elaboracao_do_Balanco_Patrimonial_atualizado_em_junho_2015.pdf/76866bdd-e759-4405-86ae-bb407bf28a28
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do exercício, dos empenhos não liquidados e que constituíram, ou não, 

obrigação presente; 

II. O patrimônio líquido representa o valor residual dos ativos da entidade 

depois de deduzidos todos seus passivos. Quando o valor do passivo for 

maior que o valor do ativo, o resultado é denominado passivo a descoberto; 

III. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, o empenho de despesa é o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. Quando a lei utiliza 

a palavra “obrigação”, ela se refere à obrigação patrimonial (passivo 

exigível); 

IV. No patrimônio líquido, deve ser evidenciado o resultado do período 

segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores; 

V. Os passivos devem ser classificados como circulantes quando 

corresponderem a valores exigíveis até o término do exercício seguinte. Os 

demais passivos devem ser classificados como não circulantes; 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV 

b) II, IV e V 

c) I, III e IV 

d) Todas estão corretas 

 
 

23. Segundo o MCASP 6ª Edição, sobre as Variações Patrimoniais: 

I. Como exemplos de Variações Patrimoniais Qualitativas têm-se a compra de 

veículo e a contratação de operações de crédito, pois o que acontece, no 

primeiro exemplo, é a troca (permuta) de uma obrigação de pagar por veículo 

e, no segundo exemplo, é a entrada de caixa, advinda do empréstimo, em 

contrapartida a um registro de uma obrigação de devolução do empréstimo; 

II. Variações patrimoniais quantitativas são aquelas decorrentes de transações 

no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido; 

III. Considera-se realizada a variação patrimonial aumentativa (VPA) quando da 

extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o 

desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior, bem 

como no recebimento efetivo de doações e subvenções; 

IV. O reconhecimento da variação patrimonial pode ocorrer em três momentos: 

para a variação patrimonial aumentativa, antes, depois ou no momento da 

arrecadação da receita orçamentária e para a variação patrimonial 

diminutiva, antes, depois ou no momento da liquidação da despesa 

orçamentária; 
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V. Considere que o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Nesse 

caso, o reconhecimento do direito e da VPA deve ser feito no momento do 

fato gerador e não no momento da arrecadação, que ocorrerá futuramente; 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV 

b) II, IV e V 

c) I, III e IV 

d) Todas estão corretas 

 
 

24. Segundo o MCASP 6ª Edição, sobre a Mensuração de Ativos e Passivos: 

I. Quantias normais de materiais desperdiçados é um exemplo de despesa 

excluída do valor do estoque e reconhecido como variações patrimoniais 

diminutivas (VPD) do período em que é obtido; 

II. As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis 

valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos; 

III. Os gastos posteriores à aquisição de elemento do ativo imobilizado não 

podem ser incorporados ao valor desse ativo; 

IV. As participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privados 

em que a administração tenha influência significativa devem ser mensuradas 

ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial; 

V. Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou 

avaliados pelo valor original, mas os direitos, os títulos de crédito e as 

obrigações prefixadas são ajustados a valor presente; 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I, II e IV 

b) II, IV e V 

c) I, III e IV 

d) Todas estão corretas 

 
 

25. Uma entidade pretende realizar a depreciação de um bem utilizando o 

método da soma dos dígitos. O valor bruto contábil é R$ 2.600,00; foi 

determinado o valor residual de R$ 600,00. A vida útil do bem é de cinco 

anos, conforme a política da entidade e, assim, a taxa de depreciação ao 

ano é de 20%. A depreciação acumulada ao final do terceiro ano será de: 
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a) R$ 800,00; 

b) R$ 1.200,00; 

c) R$ 1.600,00; 

d) Nenhuma das alternativas 
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PORTUGUÊS 

 
 
26. Qual das frases abaixo deveria ter levado crase? 
 

a) Ele fez críticas a diretora. 
b) Refiro-me a Manuel Bandeira. 
c) Comece a falar. 
d) O número de visitantes chegou a quarenta. 

 
 
27. Qual a preposição na frase “Alguém passou por aqui”? 
 

a) Por; 
b) Aqui; 
c) Alguém; 
d) Passou. 

 
 
 
28. Qual das alternativas apresenta respectivamente um pronome indefinido e um 
pronome pessoal: 
 

a) Quem e Conosco. 
b) Meu e Mesmo. 
c) Aquilo e Vosso. 
d) Próprio e Tal. 

 
29. Quando dizemos “Ontem, Clara partiu dessa para melhor”, qual a figura de 
linguagem utilizada? 
 

a) Hipérbole; 
b) Francesismo; 
c) Elipse; 
d) Eufemismo. 

 
30. Em qual das sentenças abaixo a palavra destacada não é um adjetivo? 
 

a) Os BONS alunos nem sempre tiram boas notas. 
b) As provas eliminaram PARTE dos candidatos. 
c) As GRANDES empresas podem causar poluição visual nas ruas. 
d) Dia 07 de setembro é um feriado NACIONAL. 

 
 
 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

MATEMÁTICA  

31. Um produto de dois ou mais números reais elevado a um expoente é igual ao 

produto de cada um desses números elevado a esse expoente. Seguindo essa teoria é 

correto afirma que: 

a) ( a. b )n  = ab. ba          

b) ( a . b) n  =  na  .  bn        

c) ( a – b )n  =  an . bn       

d) ( a . b )n  = a . b               

32. Determine as raízes da equação  .  = 5x -  

a) 1; 2 

b) 0; 5 

c) 5 

d) 5; 2 

33. Simplificando a expressão algébrica (ax – b²)² - (ax + b²) (ax – b²) + 2ab²x 

obteremos como resultado: 

a) 2 

b) 2b² 

c) 2b4 

d) 2b8 

34. Considere o quadrilátero de vértice A (3,4), B (-7, 7), C ( -5, -2) e D (2, -6) e 

determine a equação da reta que passa pelos pontos médio dos lados AB e BC . 

a) 2x -4y + 28 = 0 

b) 3x -y + 28 = 0 

c) 3x 4y + 30 = 0 

d) 3x -4y + 28 = 0 
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35. Considere  = - 8 e calcule o valor da expressão algébrica  

a) ½ 

b) 8 

c) -1/8 

d) -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

 
36. Leia o trecho do Hino Nacional Brasileiro, e complete as lacunas com a sequência 

correta: 

Do que a terra mais ______ 

Teus ______, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa ______" no teu seio "mais amores". 

a) florida / risonhos / vida 

b) garrida / sorrisos / amiga 

c) garrida / risonhos / vida 

d) garrida / risonhos / amiga 

 

 

37. O Brasil segue atualmente a divisão regional estabelecida em 1970 divide o 

território brasileiro em: 

a) 6 regiões 

b) 5 regiões 

c) 4 regiões 

d) 3 regiões 

 

 

38. Após o desgaste com escândalos de casos de corrupção, a presidente Graça 

Foster e outros diretores anunciaram a renúncia dos cargos em fevereiro deste ano. 

Graça Foster foi presidente de qual empresa brasileira: 

a) Correios 

b) Eletrobras 

c) Petrobras 

d) Vale 

 

39. Até a emancipação político administrativa do município, Brunópolis era formada 

pelos distritos de Marombas e Palmares que pertenciam ao município de: 

a) Fraiburgo 

b) Campos Novos 

c) Curitibanos 

d) Monte Carlo 
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40.Observe a imagem abaixo 

 

A imagem faz referência ao atentado terrorista acontecido no escritório do jornal satírico 

"Charlie Hebdo" em 7 de janeiro de 2015. O país onde ocorreu o atentado foi:  

a) Estados Unidos  

b) França 

c) Itália 

d) Espanha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

RASCUNHO: 
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