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PROVA - CONTADOR

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Divulgação do Gabarito Provisório e 
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25/01/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 26 e 27/01/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 28/01/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
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Língua Portuguesa

Questão 01
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
A) freiada, bandeija, cabeçário, boeiro
B) bicarbonato, bungiganga, mulçulmano, revindicar
C) aeiroporto, cabelereiro, eletrecista, inresponsável
D) freada, bandeja, cabeçalho, bueiro

Questão 02
As palavras “bem”, “demasiado”, “deveras”, “quiçá" pertencem à classe dos:
A) verbos
B) advérbios 
C) adjetivos
D) substantivos

Questão 03
Marque a assertiva que preenche corretamente os vazios abaixo:
Joana voltou ___ casa da mãe, para pegar ___ carteira após ___ quatro da tarde.

A) à - à - às
B) a - a - as
C) à - a - as
D) a - a - às

Questão 04
Assinale a alternativa que apresenta verbo de ligação.
A) Os estudantes andam apressados, ultimamente.
B) Nos dias atuais, estão os jovens em casa?
C) A humanidade virou a mesa.
D) Os humanos permanecem na Terra.

Questão 05
“Concluíram a vacina”. A oração dada, apresenta:
A) sujeito oculto
B) oração sem sujeito
C) sujeito simples, porém oculto
D) sujeito indeterminado

Questão 06
Escolha a alternativa que apresenta oração coordenada aditiva:
A) Ou fala, ou cala.
B) Lê, mas também escreve.
C) Comprou, mas não pagou.
D) Já fala, já cala.

Questão 07
Entre as orações abaixo, somente uma apresenta complemento verbal:
A) Muitas dúvidas fabricam sabedoria.  
B) Sabedoria parece luz.
C) A dúvida é favorável ao problema.
D) Brotaram, nos corações dos homens, muitas dúvidas sobre o sentido da vida.

Questão 08
Marque a assertiva que NÃO está de acordo com a norma culta:
A) Discrimine os itens na planilha e escreva os códigos na coluna da direita. 
B) A sua oração vem ao encontro do que a humanidade precisa neste momento pandêmico.
C) Entregarei a encomenda daqui a 3 dias. 
D) Bombinhas é a cidade da onde vieram nossos apoiadores.



Questão 09
Siga as regras da gramática e assinale a resposta INCORRETA:
A) O porquê da vida ninguém sabe...
B) Você sabe por quê?
C) Sempre soube por que isso tudo aconteceu.
D) Este é o meu destino: por que passo todos os meus dias.

Questão 10
Os versos a seguir apresentam linguagem figurada. Escolha a resposta certa:

“Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.” (Cecília Meireles)

A) catacrese
B) sinestesia
C) prosopopeia
D) oxímoro

Matemática

Questão 11
Sabendo que um retângulo tem em sua base a medida de x-3, em seu lado a medida x-1 e sua área
igual a 3, é correto afirmar que: 

A) O valor da área do retângulo é 4;
B) O valor de "x", para que sua área seja igual a 3 será 4;
C) O retângulo terá  -3 como a medida de sua base;
D) O perímetro desse retângulo será igual a 4.

Questão 12
Sabendo que o ponto O é o centro da circunferência abaixo e que o arco AB mede 140º, determine o
valor do ângulo û.



A) 40º
B) 30º
C) 20º
D) 140º

Questão 13
Considerando  que o lado do quadrado ABCD mede "x" e o lado do quadrado AEFG mede "y", a soma 
das áreas I e II será:

a) x² - y²
b) x + y
c) xy
d) (x+y) ²

Questão 14
Dada a função f(x) = x² + 2x - 3 ,todas as afirmações abaixo são verdadeiras, exceto:

a) O domínio e contradomínio são iguais ao conjunto dos números Reais e a parábola cruza o eixo das
abcissas em dois pontos;
b) O vértice será o ponto mínimo da função e a concavidade da parábola será para cima. 
c) A função possui duas raízes reais distintas, sendo que o valor da discriminante é positivo;
d) A parábola intersecta o eixo das abcissas em apenas um ponto, pois o valor da discriminante é nulo.

Questão 15
A população de duas cidades é de 350.000 habitantes e a cidade "A" é quatro vezes maior que a
população da cidade "B". Considerando que a cidade "B" é representada pela letra "b" e a cidade "A" é
representada pela letra "a",  é correto afirmar que:

a) 4a = b, sendo b = 70;
b) a + b = 350.000, sendo a=70.000;
c) a+b= 350.000, sendo a=280.000;
d) 4a=350.000, sendo b = 70.000.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
A enfermeira _________, de 54 anos, foi a primeira pessoa a tomar uma vacina contra a Covid-19 no
Brasil sem ser em um teste clínico. Ela recebeu uma dose da CoronaVac no Hospital das Clínicas, em
São  Paulo  no  domingo,  dia  17.01.2021,  minutos  após  a  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária
(Anvisa) aprovar o uso emergencial, em Brasília. 
[https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/01/15/vacinacao-contra-a-covid-19-no-brasil-veja-perguntas-e-



respostas.ghtml]

Qual o nome da enfermeira que completa a lacuna do trecho da reportagem?
a) Vanuzia Costa Santos
b) Mônica Calazans
c) Juliana Campana
d) Monica Iozzi

Questão 17
O ano de pandemia bateu forte na moeda brasileira: o ______________teve o pior desempenho entre
30 moedas em 2020, entre elas a lira turca, o rublo russo e até mesmo o peso mexicano. O ranking, feito
pela FGV, considera as variações no ano até novembro. A moeda que completa a lacuna do trecho da
reportagem é:

a) Peso Argentino.
b) Dólar americano.
c) Real.
d) Renminbi.

Questão 18
Todos os anos, ela celebra seu aniversário duas vezes, costume que foi iniciado pelo Rei George II há
250 anos. Embora tenha nascido em 21 de abril,  seu aniversário oficial é comemorado no segundo
sábado de junho, que cai este ano (2020) no dia 13. Em 2020, celebrou,  então o 94º aniversário, e
televisionado pelas principais redes de TV internacionais.  A personalidade a qual se refere o trecho
acima é:

a) Rainha  Elizabeth II.
b) Rainha Vitória.
c) Ana Bolena.
d) Maria Antonieta.

Questão 19
Sobre o aquecimento global, segundo o The Guardian, regiões árticas da Terra registraram aumentos
continuados de temperatura, chegando ao ponto de deixar algumas cidades totalmente sem neve — um
fato que vem deixando especialistas em estado de atenção, haja vista que este não é um ano(2020) no
qual se espera a chegada do fenômeno climático conhecido como: Fonte:https://canaltech.com.br/meio-
ambiente/aquecimento-global-2020-pode-bater-recorde-de-ano-mais-quente-163997/.

a) Furacão Sally.
b) Furacão Katrina.
c) Furacão Dorian.
d) “El Niño”.

Questão 20
Dados da Comissão Pró-Índio mostram que o novo Corona Vírus já atingiu mais de 2 mil indígenas,
sendo  27  mortos  pelo  vírus.  Treze  povos  indígenas  foram  infectados  nos  municípios  do  estado
________________.  Povo Ashaninka da Terra Indígena Kampa, em Marechal Thaumaturgo, no interior
do ______, não registrou nenhum caso de Covid-19. A comunidade adotou o isolamento e a prevenção
como aliados para evitar mortes dos indígenas pela doença. Complete a lacuna corretamente conforme
noticiado em jornal popular virtual. 
Fonte:  https://g1.globo.com/ac/acre/natureza/amazonia/noticia/2020/12/22/povo-ashaninka-adota-
isolamento-rigido-ha-9-meses-e-e-o-unico-do-acre-sem-registro-de-casos-de-covid-19.ghtml.

a) Catarinense; sul..
b) Alagoano; Alagoas.
c) Acreano; Acre.
d) Rio de janeiro; Rio de janeiro.

https://g1.globo.com/ac/acre/natureza/amazonia/noticia/2020/12/22/povo-ashaninka-adota-isolamento-rigido-ha-9-meses-e-e-o-unico-do-acre-sem-registro-de-casos-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/ac/acre/natureza/amazonia/noticia/2020/12/22/povo-ashaninka-adota-isolamento-rigido-ha-9-meses-e-e-o-unico-do-acre-sem-registro-de-casos-de-covid-19.ghtml
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/aquecimento-global-2020-pode-bater-recorde-de-ano-mais-quente-163997/
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/aquecimento-global-2020-pode-bater-recorde-de-ano-mais-quente-163997/


Conhecimentos Específicos

Questão 21
A Lei Complementar nº 91, de 21.10.2009, além de criar a categoria funcional de contador, atribui a
mesma as atribuições inerentes ao cargo na estrutura municipal administrativa. Dentre as atribuições
contidas na norma supracitada, está o dispositivo constante  na alternativa:
a) planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, bem
como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com
a finalidade de atender as exigências legais;
b) elaborar o inventário da oferta turística municipal;
c) organizar, gerenciar, coordenar e orientar áreas de uma empresa, como recursos financeiros, físicos,
tecnológicos e humanos.
d)  confeccionar  os  termos  de  fomento  ou  cooperação,  acordos  de  colaboração  e  contratos
administrativos para formalização das contratações e parcerias.

Questão 22
Dentre os conceitos estatuídos pela Lei Complementar nº 7, de 28 de junho de 2002, a definição de
“classe” consta na alternativa:
a) é o agrupamento de classes de cargos, dispostos de acordo com a natureza profissional
b)  conjunto  de  carreiras,  que  indica  a  quantidade  e  qualidade  da  força  de  trabalho  necessária  ao
desempenho das atividades normais e específicas da administração municipal
c) o conjunto de cargos de idêntica natureza denominação e qualificação.
d) o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
acometidas ao servidor

Questão 23
A Lei Complementar nº 97, de 13.11.2009, determina em consonância com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, art. 37, inciso V que as Funções Gratificadas serão exercidas:
a) por servidores comissionados respeitando-se o percentual máximo de 30% 
b) por servidores efetivos respeitando-se o percentual máximo de 15%
c) por servidores efetivos e estáveis respeitando-se o percentual mínimo de 25%
d) por servidores efetivos e estáveis respeitando-se o percentual mínimo de 30%

Questão 24
O Código Tributário Nacional em seu artigo 3º define tributo como Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desta forma, de
acordo com o artigo 5º do  CTN integram tributos:
a) serviço militar obrigatório, taxas e impostos
b) impostos, taxas e contribuições de melhoria.
c) contribuições parafiscais, CIP, serviço militar obrigatório
d) taxas, empréstimo compulsório e concessão de incentivos

Questão 25
O Poder Público possui a obrigação de debruçar-se sobre o Sistema Orçamentário para executar suas
ações,  que  devem guardar  consonância  com as normas integradas  no planejamento  orçamentário,
ditado pelas leis:
a) Plano Plurianual, Lei de Incentivo Municipal e Lei Orgânica Municipal
b) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentários e Lei Orçamentária Anual
c) Plano Plurianual para 3 anos e Lei de Diretrizes Orçamentárias
d) Plano Plurianual para 3 anos, Lei Orgânica Municipal e Lei Orçamentária Anual

Questão 26
A Contabilidade Societária, na área privada rege-se por normas diferenciadas daquelas que regulam a
contabilidade pública. Nestes termos, apenas uma afirmativa abaixo traduz corretamente as leis mestras
relativas à contabilidade:
a) Lei Federal nº 9504 para a contabilidade aplicada a administração pública e a Lei Complementar nº
101 para a atividade aplicada a atividade empresarial privada
b) A Lei Federal nº 6404 para a contabilidade aplicada administração pública e a Lei Federal nº 8112



para a aplicada a atividade empresarial privada
c)  A lei  Federal  nº  4320/64  para  a  contabilidade  aplicada  a  Administração  pública  e  a  Lei  Federal
6.404/76 para a contabilidade aplicada a atividade empresarial privada
d) A lei  Federal  nº  6404/76  para a contabilidade aplicada a Administração pública e a Lei  Federal
4320/64 para a contabilidade aplicada a atividade empresarial privada

Questão 27
A Lei  Complementar  nº  101/2000 dita  que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual  decorra renúncia de receita deverá estar  acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes bem
como atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias. Nestes termos não é considerado renúncia
de receita:
a) crédito presumido
b) concessão de isenção em caráter não geral
c)  alteração  de  alíquota  ou  modificação  de  base  de  cálculo  que  implique  redução  discriminada  de
tributos ou contribuições
d) cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Questão 28
No tocante às despesas obrigatórias de caráter continuado, segundo preceitos da LRF, considera-se
aquelas que fixem para o ente federativo a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios, sendo derivadas de:
a) lei, medida provisória ou ato administrativo normativo;
b) portaria, comunicação interna o ofício
c) lei complementar, lei orgânica, comunicação interna 
d) somente lei

Questão 29
Patrimônio  público    é  o  conjunto  de  direitos  e  bens,  tangíveis  ou  intangíveis,  onerados  ou  não,
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público,
que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente a prestação de
serviços públicos ou a exploração econômica por entidade do setor público e suas obrigações. Os bens
públicos são classificados como:
a) bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens dominicais
b) bens tangíveis, intangíveis e de uso comum do povo
c) bens corpóreos, infungíveis e de uso especial
d) de uso extraordinário, bens dominicais e bens imóveis 

Questão 30
As Leis Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual compõem o sistema
orçamentário. Está correto afirmar:
a) As leis que compõem o sistema orçamentário são leis ordinárias e o Plano Plurianual é válido para 4
anos, devendo ser encaminhado no primeiro ano do governo
b)  As  leis  que  compõem  o  sistema  orçamentário  são  leis  complementares  e  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias é válida para 4 anos, devendo ser encaminhada no primeiro ano do governo.
c)  As  leis  que  compõem  o  sistema orçamentário  são  leis  ordinárias  e  complementares  e  o  Plano
Plurianual é válido para 2 anos, devendo ser encaminhado no primeiro ano do governo
d) As leis que compõem o sistema orçamentário são leis ordinárias e o Plano Plurianual é válido para 3
anos, devendo ser encaminhado no primeiro ano do governo.


