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Execução:
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ASSINATURA DO CANDIDATO



ORIENTAÇÕES GERAIS

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES 
ABAIXO:

• Você recebeu do fiscal de sala o material: 
caderno de prova e cartão-resposta.

• A prova terá duração de 3 (três) horas in-
cluindo o tempo de preenchimento do CAR-
TÃO-RESPOSTA.

• O prazo mínimo de permanência em sala é 
de 1 (uma) hora.

• Autorizado o início da prova, verifique se 
este caderno contém questões objetivas de 
conhecimentos específicos, conhecimentos 
gerais, matemática e de língua portuguesa, 
conforme edital. Verifique se o material está 
em ordem e se o seu nome, CPF e número 
de inscrição conferem com os que aparecem 
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, co-
munique imediatamente o fiscal.

• Todas as questões da prova são de múltipla 
escolha. Para cada umas das questões ob-
jetivas, são apresentadas quatro alternati-
vas (A, B, C ou D) e somente uma corres-
ponde à alternativa correta.

• Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, 
mesmo que uma das respostas esteja cor-
reta.

• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras que correspondem às respostas cor-
retas deve ser realizada com caneta esfe-
rográfica de tinta preta ou azul, de forma 
contínua e densa cobrindo todo o espaço 
compreendido pelos círculos. A Leitora Óp-
tica é sensível a marcas escuras, portanto 
preencha os campos de marcação comple-
tamente. Exemplo:   

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não 
risque, não amasse, não dobre, não suje, 
pois ele é insubstituível.

• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO 
o candidato que: 

a) durante a realização da prova utilizar, reló-
gio, telefone celular, qualquer tipo de equi-
pamento eletrônico ou fontes de consultas 
de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala de prova levando consi-
go o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-
-RESPOSTA;

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PRO-
VA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando ter-
minar o tempo estabelecido;

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de 
comunicação com outros candidatos.

• Os fiscais não estarão autorizados a emitir 
opinião, nem prestar esclarecimentos so-
bre o conteúdo das provas. Cabe, exclusi-
vamente, ao candidato interpretar o enun-
ciado da questão e decidir a resposta.

• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de 
sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-
-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESEN-
ÇA. Está permitido levar apenas o rascunho 
do gabarito que se encontra na última pá-
gina do caderno de prova.

• Após a realização da prova o candidato de-
verá imediatamente sair das instalações fí-
sicas do local da prova.

• Os últimos três candidatos deverão sair 
juntos e  entregar simultaneamente o car-
tão resposta e o caderno de provas.

• Na hipótese de ocorrer anulação de ques-
tões, estas serão consideradas como res-
pondidas corretamente por todos os can-
didatos.

• O gabarito da prova estará disponível em 
03/12/2017, a partir das 17h, na pági-
na da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC 
(http://www.capinzal.sc.gov.br) e na pági-
na da Unoesc (www.unoesc.edu.br)
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa em que a separação 
de sílabas da palavra está errada.

(A) exceção: ex-ce-ção.
(B) adjetivo: a-dje-ti-vo. 
(C) maligno: ma-lig-no.
(D) sociedade: so-cie-da-de. 

QUESTÃO 2

Assinale a alternativa que preenche cor-
retamente a frase: 

_____ informações que foram solicitadas____ 
funcionária que trabalhava ____ noite estavam 
escritas ____ lápis.

(A) Às – à – a – a.
(B) As – à – à – a.
(C) As – a – à – à.
(D) Às – a – a – à. 

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa errada quanto ao 
uso dos pronomes:

(A) Nunca lhe direi nada.
(B) Dir-lhe-ei em breve quanto vou receber.
(C) Me diga, você vem? 
(D) Quem me dirá a verdade?

QUESTÃO 4

Classifique as conjunções coordenativas 
das frases a seguir e assinale a alternati-
va com a ordem correta:

(   ) Deseja obter uma boa nota, contudo não 
se dedica aos estudos.

(   ) Teve boa nota porque estabeleceu uma 
rotina de estudos.

(   ) Ou estuda ou vai continuar fracassando.
(   ) O rapaz não só passou no concurso, mas 

também obteve a melhor nota.

I. Aditiva.
II. Adversativa. 
III. Alternativa. 
IV. Explicativa.

(A)  II – I – III – IV. 
(B)  I – III – IV – II. 
(C)  II – I – IV – III.
(D) II – IV – III – I.

QUESTÃO 5

A frase: “Que menina audaciosa!” é:

(A) Exclamativa. 
(B) Interrogativa.
(C) Optativa.
(D) Imperativa.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 6
                                                           __
Qual o resultado da expressão 2 - √16 + 32?

(A) 3.
(B) 12.
(C) 15.
(D) 7.

QUESTÃO 7

Que porcentagem representa a parte da 
pizza destacada na figura a seguir?

Disponível em: <http://smartkids.com.br/colorir/dese-
nho-dia-da-pizza>.

(A) 10%.
(B) 18%.
(C) 25%.
(D) 27,5%.
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QUESTÃO 8

Quantas réguas de 15 cm cada uma se-
riam necessárias para se fazer um percur-
so de 1 Km em linha reta?

(A) 66,66.
(B) 6.666,66.
(C) 666,66.
(D) 66.666,66.

QUESTÃO 9

Duas empresas de ônibus partem do mes-
mo terminal às 10:00 da manhã. Sabendo-
-se que o ônibus vermelho parte de 30 em 
30 minutos, e o ônibus amarelo, de 45 em 
45 minutos, assinale o primeiro horário a 
partir das 18:00 que essas duas empresas 
voltariam a sair juntas.

Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/ilustra%-
C3%A7%C3%A3o-stock-opini%C3%A3o-lateral-de-dois-
-nibus-image42121761>. 

(A) 18:15.
(B) 19:00.
(C) 18:30.
(D) 18:45.

QUESTÃO 10

Uma escola possui 800 alunos, dos quais 
350 são meninos. Dessa forma, qual é a 
razão entre o número de meninas e o total 
de alunos dessa escola?

(A) 5/8.
(B) 7/8.
(C) 9/16.
(D) 12/16. 

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 11

Capinzal foi emancipada do Município de:

(A)  Campos Novos.
(B)  Joaçaba.
(C)  Piratuba.
(D)  Ouro.

QUESTÃO 12

Comemora-se a emancipação político-ad-
ministrativa de Capinzal em:

(A) 17 de fevereiro.
(B) 25 de janeiro.
(C) 14 de agosto.
(D) 07 de setembro.

QUESTÃO 13

A Biblioteca Pública Municipal de Capinzal 
recebe o nome de:

(A) Prefeito Silvio Santos.
(B) Prefeito Antonio Lopes.
(C) Vereador Rolindo Casagrande.
(D) Vereador Silvio Santos.

QUESTÃO 14

O Município de Capinzal faz divisa com o 
município de:

(A) Peritiba.
(B) Joaçaba.
(C) Alto Bela Vista.
(D) Erval Velho.

QUESTÃO 15

Em qual cidade ocorreu recentemente um 
ataque efetuado pelo atirador Stephen 
Paddock?

(A) São Paulo.
(B) Paris.
(C) Nova York.
(D) Las Vegas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Conforme preconiza a legislação aplicada 
ao setor público, há dois regimes:

I. Regime orçamentário.
II. Regime financeiro.
III. Regime contábil (patrimonial).
IV. Regime administrativo.

Assinale a alternativa que contém as as-
sertivas corretas:

(A) I e IV.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que contém a as-
sertiva incorreta. A ordem de pagamento 
é o estágio da despesa orçamentário que 
consiste:

(A) na entrega de numerário ao credor por 
meio de cheque nominativo, ordens de pa-
gamentos ou crédito em conta, e só pode 
ser efetuado após a regular liquidação da 
despesa.

(B) em definir a ordem de pagamento dos cre-
dores, com base no despacho exarado por 
autoridade competente, que determina que 
a despesa liquidada seja paga, conforme 
prevê a Lei n. 4.320/1964, em seu art. 64.

(C) em verificar: I – a origem e o objeto do que 
se deve pagar; II – a importância exata a 
pagar; III – a quem se deve pagar a impor-
tância, para extinguir a obrigação.

(D) na emissão de ordem de pagamento, que 
somente pode ser exarada em documentos 
processados pelos serviços de contabilida-
de. 

QUESTÃO 18

O Plano de contas aplicado ao Setor Pú-
blico (PCASP) está estruturado de acordo 
com as seguintes naturezas das informa-
ções contábeis:

I. Natureza de Informação Orçamentária.
II. Natureza de Compensação Financeira.
III. Natureza de Informação de Controle.
IV. Natureza de Informação Patrimonial. 

Assinale a alternativa que contém as as-
sertivas corretas:

(A) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) II, III e IV.
(D) I, III e IV. 

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 5º da Portaria In-
terministerial STN/SOF n. 163/2001, a 
estrutura da natureza da despesa a ser 
observada na execução orçamentária de 
todas as esferas de governo será “c.g.mm.
ee.dd”, em que:

I. “c” representa a categoria econômica.
II. “g” representa o grupo de natureza da des-

pesa.
III. “mm” representa a modalidade de aplica-

ção.
IV. “ee” representa o elemento de despesa.
V. “dd” representa o desdobramento, faculta-

tivo, do elemento de despesa.

Entre elas:

(A) Apenas três estão corretas.
(B) Todas estão corretas. 
(C) Apenas quatro estão corretas.
(D) Apenas duas estão corretas.
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forma a adequá-los à execução orçamentá-
ria para o período de um ano.

III.  Os orçamentos anuais: objetivam viabili-
zar a realização das ações planejadas no 
plano plurianual e transformá-las em re-
alidade. Elaborados de forma compatível 
com o plano plurianual, com as diretrizes 
orçamentárias e com as normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Observando essas afirmações, podemos 
concluir que estão corretas:

(A) I e III.
(B) I e II.
(C) II e III.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 23

Conforme a Lei Federal n. 4.320/1964, a 
receita classifica-se nas seguintes cate-
gorias econômicas: Receitas Correntes e 
Receitas de Capital. Todas as afirmativas 
são verdadeiras, exceto:

(A) O superávit do orçamento corrente resul-
tante do balanceamento dos totais das 
receitas e despesas correntes somente 
poderá ser destinado a atender despesas 
classificáveis em despesas correntes. 

(B) São receitas de capital: as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos 
de constituição de dívidas; da conversão, 
em espécie, de bens e direitos; dos recur-
sos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado.

(C) São receitas correntes: as receitas tributá-
ria, de contribuições, patrimonial, agrope-
cuária, industrial, de serviços, entre outras. 

(D) São receitas correntes: as provenientes 
de recursos financeiros recebidos de ou-
tras pessoas de direito público ou priva-
do, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em despesas correntes. 

QUESTÃO 20

A classificação da receita orçamentária 
é de utilização obrigatória para todos os 
entes da Federação. Nesse sentido, as re-
ceitas orçamentárias são classificadas se-
gundo os seguintes critérios:

I. Natureza.
II. Originárias e Derivadas.
III. Indicador de Resultado Primário.
IV. Fonte/Destinação de Recursos.

Assinale a alternativa correta:

(A) as alternativas I, III e IV estão corretas.
(B) a alternativa I está correta.
(C) as alternativas II, III e IV estão corretas.
(D) as alternativas I, II, III e IV estão incorre-

tas.

QUESTÃO 21

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC 
TSP – do Setor Público). A NBC T 16.9 – 
Depreciação, Amortização e Exaustão –, 
define os seguintes fatores que devem 
ser considerados ao se estimar a vida útil 
econômica de um ativo:

(A) o desgaste físico decorrente de fatores 
operacionais ou não.

(B) a capacidade de geração de benefícios pre-
sentes.

(C) a destinação do bem à obsolescência após 
sua depreciação.

(D) a definição obrigatória do valor residual 
para estimar a amortização. 

QUESTÃO 22

A Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 determina em seu Art. 165: 
as Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão orçamento público; assim, 
é correto afirmar que:

I. O plano plurianual: corresponde ao plano 
de médio prazo, por meio do qual se procu-
ra ordenar as ações do governo que levem 
ao alcance dos objetivos e das metas fixa-
dos para um período de quatro anos.

II. As diretrizes orçamentárias: consistem na 
lei que elabora os orçamentos anuais, de 
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QUESTÃO 24

Conforme o art. 41 da Lei n. 4.320/1964, 
os créditos adicionais são classificados em:

I. Suplementares: destinados a reforço de 
dotação orçamentária.

II. Especiais: destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária espe-
cífica.

III. Remanejamento: destinados a suprir ne-
cessidade específica de interesse da gestão 
pública.

IV. Extraordinários: destinados a despesas ur-
gentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública.

Assim, podemos afirmar que estão corre-
tas as assertivas:

(A) II, III e IV.
(B) I, III e IV.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e IV.

QUESTÃO 25

Conforme determina a Lei Federal n. 
10.028, de 19 de outubro de 2000, dos cri-
mes contra as finanças públicas, em seu 
Art. 5º: Constitui infração administrativa 
contra as leis de finanças públicas:

I. Propor no plano plurianual metas fiscais su-
perestimadas para viabilizar maior margem 
de remanejamento orçamentário.

II. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder 
Legislativo e ao Tribunal de Contas o relató-
rio de gestão fiscal, nos prazos e condições 
estabelecidos em lei.

III. Deixar de expedir ato determinando limita-
ção de empenho e movimentação financeira, 
nos casos e condições estabelecidos em lei.

IV. Deixar de ordenar ou de promover, na for-
ma e nos prazos da lei, a execução de me-
dida para a redução do montante da despe-
sa total com pessoal que houver excedido a 
repartição por Poder do limite máximo.

Assim, podemos afirmar que estão corre-
tas as assertivas:

(A) I, III e IV.
(B) II, III e IV.
(C) I, II e IV.
(D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

Considerando-se o que dispõe a Lei com-
plementar n. 101, de 04 de maio de 2000, 
a repartição dos limites globais do art. 19 
não poderá exceder os seguintes percen-
tuais com a despesa total com pessoal na 
esfera municipal:

(A) 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas do Estado; 6% para o Judiciário; 
49% para o Executivo; e 2% para o Minis-
tério Público.

(B) 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribu-
nal de Contas; 6% para o Judiciário; 40,9% 
para o Executivo; e 0,6% para o Ministério 
Público.

(C) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas do Município, quando houver; e 
54% para o Executivo.

(D) 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal 
de Contas do Município, quando houver; 
49% para o Executivo; e 5% para o Judi-
ciário.

QUESTÃO 27

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações. Institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública; em 
seu Art. 24, afirma que é dispensável a 
licitação:

I. quando caracterizada urgência de aten-
dimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo à administração pública.

II. para obras e serviços de engenharia de 
valor até 10% do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que 
não se refiram a parcelas de uma mesma 
obra ou serviço ou ainda a obras e serviços 
da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente.

III. nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem.

IV. para outros serviços e compras de valor até 
10% do limite previsto na alínea “a”, do in-
ciso II do artigo anterior e para alienações, 
nos casos previstos nesta Lei, desde que 
não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vul-
to que possa ser realizada de uma só vez.
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Assinale a alternativa correta:

(A) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
(B) As alternativas II e IV estão corretas.
(C) As alternativas I e III estão corretas.
(D) As alternativas I, II, III e IV estão incorre-

tas.

QUESTÃO 28

A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 
Federal n. 8.429, de 02 de junho de 1992, 
no Art. 9º afirma: Constitui ato de impro-
bidade administrativa importando enri-
quecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, 
emprego ou atividade nas entidades men-
cionadas no art. 1º desta lei, e notada-
mente:

I. perceber vantagem econômica para inter-
mediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza.

II. adquirir, para si ou para outrem, no exercí-
cio de mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo 
valor seja proporcional à evolução do patri-
mônio ou à renda do agente público.

III. incorporar, por qualquer forma, ao seu pa-
trimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das en-
tidades mencionadas no art. 1º desta lei.

IV. usar, em proveito próprio, bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1º desta lei.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
(B) Apenas a afirmativa III está incorreta.
(C) Apenas a afirmativa II está incorreta.
(D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 29

Observando-se a Lei Orgânica do Muni-
cípio, o controle das contas municipais é 
exercido, conforme o Art. 44 – [...] pelos 
sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal na forma da Lei. Ana-
lise as assertivas a seguir:

I. O controle interno é mantido de forma in-
tegrada pelos Poderes Executivo e Legisla-
tivo.

II. A avaliação do cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual e a execução 
dos programas do Governo Municipal.

III. A comprovação de legalidade e avaliação 
de resultados, quanto à eficácia e eficiência 
da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial nas entidades da administração 
municipal, bem como a aplicação de recur-
sos públicos municipais por entidades de 
direito privado.

IV. Evidenciará os fatos ligados à administra-
ção orçamentária, financeira, patrimonial e 
industrial.

V. O exercício do controle dos empréstimos e 
dos financiamentos, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres do Município.

Assinale a alternativa que contém asser-
tivas que mencionam atribuições do con-
trole interno:

(A) II, III, IV e V.
(B) I, II, III e V.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, II e IV.

QUESTÃO 30

Certificado digital está relacionado à:

(A) identidade digital restrita à pessoa física no 
meio eletrônico.

(B) identidade digital da pessoa física e jurídica 
no meio eletrônico.

(C) identidade digital restrita à pessoa jurídica 
no meio eletrônico.

(D) identidade digital da pessoa física e jurídica 
no meio eletrônico, no entanto permite o 
repúdio nas operações que são realizadas 
por meio dele, não atribuindo validade ju-
rídica.
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