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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Contador
PORTUGUÊS

Leia atentamente a canção Partido Clementina de Jesus, interpretada por Clara
Nunes, para responder às questões de 1 a 3.

Partido Clementina de Jesus
Não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar
Não, não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar
Energia nuclear
O homem subiu a Lua
É o que se ouve falar
Mas a fome continua
É o progresso, tia Clementina
Trouxe tanta confusão
Um litro de gasolina
Por cem gramas de feijão
Não, não vadeia, Clementina
Foi, fui feita pra vadiar
Não, não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar
Cadê o cantar dos passarinhos
Ar puro não encontro mais, não
É o preço do progresso
Paga com a poluição
O homem é civilizado
A sociedade é que faz sua imagem
Mas tem muito diplomado
Que é pior do que selvagem

Não vadeia, Clementina
Foi, fui feita pra vadiar
Não, não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar
Não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar
Não, não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar, eu vou...
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar (eu vou também)
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar
eu também vou
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar

1-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A canção possui traços de oralidade, que conferem ao texto certa
informalidade.
II – São apresentadas na canção consequências negativas provenientes do
progresso.
III – A canção pode ser considerada progressista.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) II e III.
c) Apenas III.
d) Apenas II.
2-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Segundo a canção, a imagem das pessoas instruídas e civilizadas é
construída pela sociedade.
II – Pode-se afirmar que existe um diálogo na canção, em razão do aposto
“Clementina”, presente no verso “Não vadeia, Clementina” e da resposta “Fui
feita pra vadiar”.
III – Trocando o numeral “cem” pelo numeral “cento e dois”, na estrofe “Por
cem gramas de feijão”, a concordância nominal ficaria: “Por cento e duas
gramas de feijão”.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e III.
c) Todas.
d) I e II.

3-Há na sétima e oitava estrofes as oposições “ar puro x poluição” e “civilizado
x selvagem”, sendo, portanto, exemplos da figura de linguagem:
a) Paradoxo.
b) Antítese.
c) Quiasmo.
d) Prosopopeia.
Leia atentamente a tirinha de Calvin a seguir para responder às questões 4 e 5:

4-Leia as afirmações a seguir:
I – A tirinha expõe um conflito na relação entre Calvin e a mãe, já que o
garotinho não concorda com a imposição de dormir cedo.
II – É possível afirmar que Calvin considera Haroldo um aliado na missão de
dormir antes das 9 horas da noite.
III – A fala de Calvin no último quadrinho contém ironia.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) Apenas I.
b) II e III.
c) I e III.
d) Apenas III.

5-Sobre o uso de “porque”, “por que”, “porquê” e “por quê”, é possível afirmar
que:
a) “Por que” é usado principalmente em respostas e em explicações, indicando
a causa ou a explicação de algo.
b) “Porque” pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer
uma relação com um termo anterior da oração.
c) “Porquê” representa um substantivo e significa “causa”, “razão”, “motivo”.
d) “Por quê” é usado sempre ao final da frase, seguido apenas de ponto de
interrogação.
6-Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto:
a) Cansado da rotina, Renato decidiu que estava na hora de inovar.
b) Adriana Cerqueira, a aluna mais aplicada da escola, faltou hoje.
c) Rita Gonçalves e Pedro José, são os melhores escritores da imprensa.
d) Amanhã chegarão à minha casa meus melhores amigos, meus
companheiros de infância.
7-Acerca das vozes verbais, é possível afirmar que
a) A frase Invadiu a casa à procura de vítimas” é um exemplo de voz ativa.
b) A frase “Até que enfim as provas foram corrigidas!” é um exemplo de voz
passiva sintética.
c) A frase “Cortei-me quando abria a caixa” é um exemplo de voz reflexiva
analítica.
d) A frase “Diversos funcionários foram readmitidos pela empresa” é um
exemplo de voz ativa.
8-Assinale a alternativa que contém um exemplo de ocorrência facultativa de
crase:
a) Entreguei o bilhete à Sara.
b) Acordei às sete horas da manhã.
c) Estou disposto à ajudar.
d) Andamos à pé.
9-Em: “Embora não merecesse, recebi dez elogios”, a oração em destaque é:
a) Oração subordinada substantiva consecutiva.
b) Oração subordinada adverbial explicativa.
c) Oração coordenada explicativa.
d) Oração subordinada adverbial concessiva.
10-Assinale a alternativa cujos termos em destaque são pronomes:
a) Diga a verdade, doa a quem doer.
b) Isso não é meu.
c) Quando fala muito rápido, não consigo acompanhá-la.
d) Quem te disse isso?

CONHECIMENTOS GERAIS
11-Julgue as seguintes afirmativas sobre o covid-19:
I. O aumento de casos de covid-19 no Brasil nas últimas semanas vem
mobilizando associações médicas, que fazem um apelo para que a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprove "rapidamente" as vacinas de
segunda geração da covid-19, mais eficazes porque foram desenvolvidas para
atacar não apenas a cepa original do coronavírus, mas também a variante
delta, dominante no Brasil e em outros países do mundo.
II. As farmacêuticas Moderna e Pfizer desenvolveram as chamadas vacinas
bivalentes. Ao contrário dos imunizantes utilizados no Brasil, criados a partir da
cepa original, a nova opção ataca também a variante ômicron, a principal
responsável pelas infecções atualmente.
III. As novas vacinas utilizam RNA mensageiro: em vez de usar o vírus
atenuado ou inativo, essa tecnologia induz o organismo a sintetizar uma
proteína que impele o sistema imunológico a combater o coronavírus.
IV. Depois de muito tempo sem remédios indicados contra o coronavírus,
alguns medicamentos já foram criados e aprovados pela Anvisa, como o
antiviral molnupiravir, destinado a pacientes com quadros graves da doença.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e IV.
b) II e III.
c) I, III e IV.
d) todas as afirmativas estão corretas.
12-O Tribunal Constitucional de Berlim anulou nesta quarta-feira (16) as
eleições locais de setembro de 2021 na capital alemã, nas quais foram
registradas várias falhas. Essa situação inédita levará à realização de novas
eleições. Atualmente, a cidade é comandada pela ex-ministra Franziska Giffey,
à frente de uma coalizão formada:
a) pela extrema-direita e os bancários.
b) por populistas e neofascistas.
c) por partidos comunistas e liberais.
d) por ambientalistas e a extrema-esquerda.
13-A respeito da publicidade dos atos municipais, conforme a Lei Orgânica de
Silveiras assinale a alternativa CORRETA.
I -A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos poderá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
podendo constar nomes, símbolos ou imagens, ainda que caracterizem
indiretamente a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
II- Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social;
III-Não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridade ou servidores público
IV- Os Poderes Públicos Municipais promoverão a consolidação, anualmente,
por meio de publicação oficial, das leis e dos atos normativos municipais
a)I, II e III
b) II, III e IV
c) II e III
d) I, II, III e IV.

14-De acordo com a história de Silveiras: “A decadência está interrompida.
Residências de bom gosto, o convívio social se consolida e a qualidade de vida
local melhora visivelmente graças à ação dos jovens políticos e os benefícios
do município por ser:
a) a primeira área fornecedora de artesanato mundial.
b) a primeira cidade que oficializou a libertação dos escravos em São Paulo.
c) a primeira área de proteção ambiental do estado de São Paulo X Minas
Gerais.
d) a primeira cidade a ter ligação com o estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
Pergunta com Base na Lei Orgânica do Município de Silveiras
15-As leis complementares são as concernentes às seguintes matérias:
a) códigos municipais e suas alterações; plano diretor; e alienação de bens
móveis;
b) zoneamento urbano e direitos complementares de uso e ocupação do solo;
concessão de serviços públicos; e criação de Conselhos Municipais;
c) concessão de direito real de uso; alienação de bens imóveis; e aquisição de
bens imóveis com encargos;
d) autorização para obtenção de empréstimos; denominação de ruas e
logradouros; e atribuições ao Vice-Prefeito
Pergunta com base na Lei Orgânica do Município de Silveiras
16-A Câmara Municipal e o Executivo Municipal manterão, de forma integrada,
sistema de controle interno com a finalidade de:
I. avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução
dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II. exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular
qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus
membros ou servidores;
III. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do Município;
IV. realizar o controle externo, no exercício de sua missão constitucional.
a) As alternativas I e III estão incorretas;
b) A alternativa II está incorreta;
c) A alternativa IV está incorreta;
d) Todas as alternativas estão corretas.
Pergunta com base na Lei Orgânica do Município de Silveiras/SP
17-A lei orçamentária anual compreenderá:
I. o orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Município;
II. o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III. o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos ou mantidos pelo Município.
a) As alternativas I e II estão incorretas;
b) As alternativas I e III estão incorretas;
c) Todas as alternativas estão incorretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.

18-Um usuário de computador teve seus dados bloqueados por um hacker e
recebeu um alerta que os mesmos só seriam liberados mediante pagamento de
um resgate. Esse usuário foi vítima de uma prática conhecida como:
a) trojan.
b) worm
c) phishing
d) ransomware
19-Considerando o Microsoft Excel em sua forma padrão análise a seguinte
imagem:

Se o usuário colocar o cursor sobre a célula C2 e utilizando a alça de
preenchimento arrastar a fórmula até a célula em destaque C4 qual será o
resultado??
a) 23
b) 25
c) 20
d) 18
20-Considerando os Conceitos básicos de Hardware podemos afirmar que na
Placa-Mãe a BIOS tem a função de:
a) comunicação, ou seja por onde transitam as informações utilizados para
interconectar os diversos dispositivos do computador
b) encaixar novas placas na placa-mãe, possui seus contatos em ouro
c) controlar vários componentes da placa-mãe, como barramentos, o acesso à
memória, enviar e receber informações do teclado, mouse e outras saídas, etc
d) realizar algumas tarefas básicas no momento em que o computador é ligado,
fazendo a verificação de todos os hardwares conectados, até a inicialização do
sistema operacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Pergunta com base no MCASP 8ª edição 2019 – sobre Noções de
Contabilidade - Receita Orçamentária – assinale alternativa correta
21-A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para
todos os entes da Federação, sendo facultado seu desdobramento para
atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas
orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a) Natureza, Fonte / Destinação de Recursos e Indicador de Resultado
Primário;
b) Natureza, Fonte / Destinação de Recursos e Indicador de Resultado
Secundário;
c) Natureza, Fonte / Destinação de Recursos e Ingresso Extra orçamentário;
d) Natureza, Fonte / Destinação de Recursos e Passivo orçamentário;
Pergunta com base no MCASP 8ª edição 2019
22-Complete a frase:
Os Princípios Orçamentários visam estabelecer ____________ norteadoras
básicas, a fim de conferir racionalidade, ________________________ e
transparência
para
os
________________
de
elaboração,
_______________________ e controle do orçamento público. Válidos para os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos –
União, estados, Distrito Federal e municípios – são estabelecidos e
disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina.
a) Processos, Diretrizes, eficiência e execução;
b) Processos, eficiência , execução e diretrizes;
c) Diretrizes, eficiência, processos e execução;
d) Diretrizes, processos, execução e eficiência.
Perguntas com base na Lei nº 14.133/2021
23-O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo
anual e observará o seguinte:
Assinale a alternativa incorreta
a) Condições de aquisição e pagamentos semelhantes às do setor privado;
b) Obrigatoriamente o processamento por meio de sistema de registro de
preços;
c) Determinação de unidades e quantitativos a serem adquiridas em função de
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento
contínuo;
d) Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do
material.
Pergunta com base na Lei 101/2000
24-São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:
I)
Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
II)
As prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
III) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
a) As alternativas I e II estão incorretas;
b) As alternativas II e III estão incorretas;
c) As alternativas I e III estão incorretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
Pergunta com base na Lei Federal 10.520/02
25-Complete-Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no __________, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei Federal 10.520/02,
pelo prazo de até ____________ anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
a) Sigecon e 02 (dois) anos;
b) Sicaf e 02 (dois) anos;
c) Sigecon e 05 (cinco) anos;
d) Sicaf e 05 (cinco) anos.
Pergunta com Base na Lei 14.133/2021
26-Assinale alternativa correta-A Administração poderá celebrar contratos com
prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de:
a) serviços e fornecimentos contínuos;
b) para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos
estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em
ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses
produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis
com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de
tecnologia;
c) para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança
nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante
demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;
d) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam,
cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;
.
27-O parâmetro a ser considerado para a remessa de informações na Fase IV
do Sistema AUDESP será o:
a) “Valor estimado da licitação” ou o “Valor do Ajuste”, devendo prevalecer o de
menor valor entre eles;
b) “Valor estimado da licitação” ou o “Valor do Ajuste”, devendo prevalecer o de
maior valor entre eles;
c) “Valor estimado da licitação” ou o “Valor do Orçamento”, devendo prevalecer
o de maior valor entre eles;
d) “Valor estimado da licitação” ou o “Valor do Orçamento”, devendo prevalecer
o de menor valor entre eles;
Pergunta com Base na Lei Federal 4.320/64
28-O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá:
I - As despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos
especiais aprovados em lei e destinados a atender a regiões ou a setores da
administração ou da economia;
II - As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que
os constituam;
III – A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que
se elaborou a proposta;

IV - Em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X
desta lei, com indicação das respectivas receitas, para as quais forem previstas
transferências de capital.
a) As alternativas I e III estão corretas;
b) As alternativas I e IV estão incorretas;
c) A alternativa III está incorreta;
d) A alternativa II está incorreta.
Pergunta com Base na Lei Federal 4.320/64
29-Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:
I) alterar a dotação solicitada para despesa de capital, salvo quando provada,
nesse ponto a inexatidão da proposta;
II) conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado
pelos órgãos competentes;
III) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não
esteja anteriormente criado;
IV) conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em
resolução do Poder Executivo para concessão de auxílios e subvenções.
a) As alternativas I e III estão corretas;
b) As alternativas I e IV estão incorretas;
c) A alternativa III está incorreta;
d) A alternativa II está incorreta.
Pergunta NBC Ts 16.1-assinale alternativa correta
30-São características do registro e da informação contábil no setor público,
devendo observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao
Setor Público:
a) Comparabilidade, Compreensibilidade e Integridade;
b) Objetividade, Legalidade e Pessoalidade;
c) Comparabilidade, Legalidade e Pessoalidade;
d) Integralidade , Objetividade e Legalidade.

