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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo nº 003/2018 para  

Contador 

 

Prova Objetiva 
 
 

                                                                                                                                        
 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 3.4. 
do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte do 
candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. Responda a 
todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e direitos 
autorais conforme item 3.8. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato 
em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

 

 

 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

 

LINGUA PORTUGUESA - (05 QUESTÕES) 
 

 
1. Leia a tirinha: 

 
Sobre o neologismo criado por Calvin “Sobremesariano”, assinale a alternativa CORRETA acerca da formação 
dessa palavra no contexto da tirinha.  

(A) De acordo com o contexto é formada por sufixação, pois o personagem adiciona o sufixo “ riano” assim como 
“vegetariano”.  
(B) De acordo com o contexto é formada por prefixação, pois o personagem acrescenta “ riano”.  
(C) De acordo com o contexto é formada por parassíntese, pois o personagem adiciona o “ sobre” mesa é radical e o 
“riano”, assim ele forma o neologismo.  
(D) De acordo com o contexto a palavra é formada por aglutinação, é a junção de duas palavras que recebe um novo 
sentido.  
 
2. Leia a oração apresentada e faça analise morfossintática corretamente.  
Houve muito barulho.  
I) A oração apresentada anteriormente é sem sujeito.  
II) A oração apresentada anteriormente tem um sujeito oculto.  
III) Na oração apresentada, “barulho” exerce a função de objeto direto.  
IV) Na oração apresentada, “houve” é um verbo transitivo.  
Assinale a alternativa CORRETA.  

(A) Apenas II, III e IV.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e IV.  
(D) Apenas III e IV. 
 
3. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um tritongo em nenhuma das palavras da oração.  

(A) Nós aguentamos firme para sobreviver na selva.  
(B) O investigador averiguou o caso com muito atenção.  
(C) Seria impossível viver naquele saguão, estava sujo como um chiqueiro!  
(D) Guaira é uma cidade com muitos habitantes.  
 
4. Indique o plural incorreto:  

(A) camisetas cinza  
(B) camisetas cinzas  
(C) surdos-mudos  
(D) espetáculos monstro 
 
5. Qual das orações abaixo está incorreta quanto a sua transitividade? 

(A) Obedeço-lhes porque são mais sábios. 
(B) Márcio ama Lívia. 
(C) Eu amo a ela.  
(D) Quero meus amigos como a minha família.



 

MATEMÁTICA -  (05 QUESTÕES) 
 

1. Para fazer uma torta salgada para 8 pessoas, uma cozinheira precisa de 500g de sal. Mantendo-se as 
mesmas proporções, é CORRETO afirmar que para 12 pessoas seriam necessários:  

(A) 550g de sal.  
(B) 650g de sal.  
(C) 850g de sal.  
(D) 750g de sal. 
 
2. Analisar a sentença abaixo:  
O que caracteriza um triângulo obtusângulo é que ele possui um ângulo menor que 90° (1ª parte). Um triângulo 
retângulo de lados 3cm e 4cm certamente terá o outro lado igual a 5cm (2ª parte).  
A sentença está:  

(A) Totalmente correta.  
(B) Correta somente em sua 1ª parte.  
(C) Correta somente em sua 2ª parte.  
(D) Totalmente incorreta.  
 
3. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:  
____ de ____ é igual a 28.  

(A) 90%; 30  
(B) 70%; 50  
(C) 60%; 40  
(D) 80%; 35  
 
4. A idade média de três pessoas é de 9 anos. Com base nisso, analisar os itens abaixo:  
I - O mais velho pode ter 25 anos.  
II - A soma das idades das três pessoas é de 27 anos.  

(A) Os itens I e II estão corretos.  
(B) Somente o item I está correto.  
(C) Somente o item II está correto.  
(D) Os itens I e II estão incorretos. 
 
5. Na Figura abaixo está representado o gráfico de um polinômio de grau 1.  

 
Com base nesse gráfico, qual equação representa o mesmo. 

(A) 3𝑥 + 5 = 0  
(B) −3𝑥 + 5 = 0  

(C) 3𝑥 − 5 = 0  

(D) −3𝑥 − 5 = 0 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -  (20 QUESTÕES) 
 

1. Com relação à execução orçamentária, a fase da receita que se caracteriza pela entrega do produto da 

arrecadação efetuada pelos agentes arrecadadores diretamente ao caixa do Tesouro Nacional, Estadual, 

Distrital ou Municipal, é denominada de:  

(A) Previsão.  

(B) Lançamento.  

(C) Arrecadação.  

(D) Recolhimento 

 

2. Uma das classificações adotadas para os créditos adicionais é:  

(A) Suplementares, quando destinados a despesas urgentes e imprevistas.  

(B) Extraordinários, quando destinados a reforço de dotação orçamentária.  

(C) Complementares, quando destinados a reforço de dotação orçamentária.  

(D) Especiais, quando destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

 

3. Um órgão público tem como planejamento construir uma creche para acolher os filhos de mães carentes. 

As despesas relativas ao planejamento e a execução das obras, inclusive a aquisição do terreno, são 

classificadas como despesas:  

(A) Correntes: de juros.  

(B) De Capital: investimentos.  

(C) Correntes: de pessoal.  

(D) De Capital: inversões financeiras 

 

4.  “Contabilidade é uma arte. É a arte de registrar todas as transações de uma companhia, que possam ser 

expressas em termos monetários. É também a arte de informar os reflexos dessas transações na situação 

econômico-financeira dessa companhia.”                                                                                     (Gouveia, 1984.) 

 Assim, trata-se de objeto da contabilidade:  

(A) Bens.  

(B) Direitos.  

(C) Patrimônio.  

(D) Obrigações. 

 

5. A despesa orçamentária compreende o conjunto dos créditos ou autorizações consignadas na Lei de 

Orçamento e se realiza por meio da denominada administração de créditos. A despesa pública percorre, 

sequencialmente, os seguintes estágios:  

(A) Empenho, pagamento, liquidação e fixação. 

(B) Pagamento, liquidação, empenho e fixação. 

(C) Liquidação, empenho, fixação e pagamento.  

(D) Fixação, empenho, liquidação e pagamento. 

 

6. Com referência aos restos a pagar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

(   ) Os restos a pagar processados são relativos àqueles empenhos que cumpriram o estágio da liquidação, ou seja, 

o bem ou serviço correspondente já foi entregue, conferido e atestado pela Administração.  

(   ) Os restos a pagar não processados referem-se aos empenhos emitidos em determinado exercício para os quais 

não se cumpriu o estágio da liquidação.  

(   ) Para os restos a pagar não processados, o prazo para o cumprimento da obrigação assumida pelo credor não 

necessariamente deve estar vigente, depende da análise da situação.  

(  ) A despesa deve se encontrar em processo de liquidação, mesmo que o prazo já esteja expirado, sendo de 

interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação.  

A sequência está correta em:  

(A) V, V, F, V.  

(B) F, V, V, F.  

(C) F, F, V, V.  

(D) V, F, F, V. 

 

 

 

 

 



 

7. De acordo com o explanado no livro “Dívida Pública: A experiência brasileira”, da Secretaria do Tesouro 

Nacional, baseado no que é determinado pela Lei n° 4.320/64 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pode-se 

afirmar a respeito da dívida pública que:  

(A) o montante total das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados, compõe a dívida flutuante.  

(B) o montante total da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses compõe 

a dívida flutuante.  

(C) a dívida pública é o resultado da soma das dívidas flutuante, fundada, consolidada interna e externa e os Restos 

a Pagar de exercícios anteriores.  

(D) os passivos cujo pagamento, amortização ou resgate dependem de dotação na Lei Orçamentária Anual são 

dívidas fundadas. 

 

8. Conforme os aspectos legais de classificação das Receitas Públicas vigente, uma Receita Patrimonial é 

uma:  

(A) Alienação de Bens Móveis ou Imóveis.  

(B) Receita Extra Orçamentária.  

(C) Receita de Capital.  

(D) Receita Corrente.  

 

9. A respeito das Receitas Públicas é correto afirmar que os estágios da receita são:  

(A) estimativa, recolhimento, realização e lançamento.  

(B) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.  

(C) fixação, recolhimento, arrecadação e lançamento. 

(D): fixação, empenho, liquidação, pagamento e lançamento.  

 

10. Em relação ao campo atuação da Contabilidade Pública, podemos afirmar que: 

(A) o campo de estudo da contabilidade pública abrange os âmbitos da administração direta e indireta, incluindo as 

estatais. 

(B) o campo de estudo da contabilidade pública abrange os âmbitos da administração direta e indireta, não incluindo 

as estatais. 

(C) o campo de estudo da contabilidade pública abrange somente o âmbito da administração direta. 

(D) o campo de estudo da contabilidade pública abrange somente o âmbito da administração indireta. 

 

11. Considere os dados da tabela abaixo da Prefeitura de São Bento do Sapucaí, referentes ao exercício 

financeiro de 2017: (Valores em milhares de reais). 

Receita Prevista ---------------- 400.000 

Receita Lançada --------------- 435.000 

Receita Arrecadada ----------- 410.000 

Despesa Fixada ---------------- 400.000 

Despesa Empenhada --------- 395.000 

Despesa Liquidada ------------ 390.000 

Despesa Paga ------------------ 380.000 

O valor da inscrição de restos a pagar não processados no período foi, em milhares de R$: 

(A) 2.000,00 

(B) 5.000,00 

(C) 10.000,00 

(D) 15.000,00 

 

12. A conta ICMS a recuperar representa: 

(A) Uma conta de ativo não circulante. 

(B) Uma conta de ativo circulante. 

(C) Uma conta de passivo circulante. 

(D) Uma conta de passivo não circulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Fato cujo registro produz efeito somente no sistema patrimonial, é: 

(A) reconhecimento da depreciação. 

(B) assinatura de contrato. 

(C) fixação da despesa orçamentária. 

(D) compra de veículo. 

 

14. As participações relativas de cada conta em relação ao grupo ou ao total de Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido, ou Vendas, são obtidas por meio da análise: 

(A) de fluxo de caixa. 

(B) custo-volume-lucro. 

(C) horizontal. 

(D) vertical 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta os sistemas de contas utilizados pela Contabilidade Pública, para 

fins de registro, controle e análise: 

(A) Orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. 

(B) De compensação, residual, orçamentário e patrimonial. 

(C) Financeiro, patrimonial, estatístico e orçamentário. 

(D) Financeiro, patrimonial, orçamentário e analítico. 

 

16. No Word, que atalho pode ser utilizado para se abrir a janela de localização de alguma palavra ou trecho 

no texto que está aberto na tela? 

(A) Ctrl + A. 

(B) Ctrl + B. 

(C) Ctrl + C. 

(D) Ctrl + L 

 

17. O mouse travou e você precisa fechar todas as janelas abertas. Utilize o atalho: 

(A) ALT F3. 

(B) ALT F4. 

(C) CTRL X. 

(D) SHIFT F4. 

 

18. Em uma planilha Excel podemos somar os valores contidos nas células M5,N5,O5 e P5 utilizando a 

fórmula =(M5+N5+O5+P5). Uma outra maneira de realizar a mesma operação é usando a função: 

(A) =SOMASE(M5:P5); 

(B) =SOMA(M5,PE); 

(C) =SOMA(M5:P5); 

(D) =MÉDIA(M5:P5). 

 

19. Assinale a alternativa que descreve corretamente um navegador de Internet: 

(A) Google Chrome. 

(B) Winrar. 

(C) Outlook Express. 

(D) Winzip. 

 

20. Para pedir a ajuda em um programa no ambiente Windows devemos usar a tecla: 

(A) F1 

(B) F2 

(C) F3 

(D) F4 


