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1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 
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CONHECIMENTOS DE                             
LINGUA PORTUGUESA 

Para Maria das Graças - Paulo Mendes Campos 
 

Agora, que chegaste à idade avançada de quinze anos, 
Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice no País das 
Maravilhas. Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele 
está em ti. Escuta: se não descobrires um sentido na 
loucura, acabarás louca. Aprende, pois, logo de saída 
para a grande vida, a ler este livro como um simples 
manual do sentido evidente de todas as coisas, inclusive 
as loucas. Aprende isso a teu modo, pois te dou apenas 
umas poucas chaves entre milhares que abrem as portas 
da realidade. A realidade, Maria, é louca. Nem o papa, 
ninguém no mundo, pode responder sem pestanejar à 
pergunta que Alice faz à gatinha: “Fala a verdade, Dinah, 
já comeste um morcego?” Não te espantes quando o 
mundo amanhecer irreconhecível. Para melhor ou pior, 
isso acontece muitas vezes por ano. “Quem sou eu no 
mundo?” Essa indagação perplexa é o lugar comum de 
cada história de gente. Quantas vezes mais decifrares 
essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus 
ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a 
resposta; o importante é dar ou inventar uma resposta. 
Ainda que seja mentira. A sozinhez (esquece essa palavra 
feia que inventei agora sem querer) é inevitável. Foi o que 
Alice falou no fundo do poço: “Estou tão cansada de estar 
aqui sozinha!” O importante é que conseguiu sair de lá, 
abrindo a porta. A porta do poço! Só as criaturas humanas 
(nem mesmo os grandes macacos e os cães amestrados) 
conseguem abrir uma porta bem fechada, e vice versa, 
isto é, fechar uma porta bem aberta. Somos todos tão 
bobos, Maria. Praticamos uma ação trivial e temos a 
presunção petulante de esperar dela grandes 
consequências. Quando Alice comeu o bolo, e não 
cresceu de tamanho, ficou no maior dos espantos. Apesar 
de ser isso o que acontece, geralmente, às pessoas que 
comem bolo. Maria, há uma sabedoria social ou de bolso; 
nem toda sabedoria tem de ser grave. A gente vive 
errando em relação ao próximo e o jeito é pedir desculpas 
sete vezes ao dia: “Oh, I beg your pardon!”. Pois viver é 
falar de corda em casa de enforcado. Por isso te digo, 
para a tua sabedoria de bolso: se gostas de gato, 
experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato 
perguntou à Alice: “Gostarias de gatos se fosses eu?”. Os 
homens vivem apostando corrida, Maria. Nos escritórios, 
nos negócios, na política, nacional e internacional, nos 
clubes, nos bares, nas artes, na literatura, até amigos, até 
irmãos, até marido e mulher, até namorados, todos vivem 
apostando corrida. São competições tão confusas, tão 
cheias de truques, tão desnecessárias, tão fingindo que 
não é, tão ridículas muitas vezes, por caminhos 
escondidos, que, quando os atletas chegam exaustos a 
um ponto, costumam perguntar: “A corrida terminou! Mas 
quem ganhou?” É bobice, Maria da Graça, disputar uma 
corrida se a gente não sabe quem venceu. Se tiveres que 
ir a algum lugar, não te preocupes com a vaidade fatigante 
de ser a primeira a chegar. Se chegares sempre aonde 
quiseres, ganhaste. Disse o ratinho: “Minha história é 
longa e triste!” Ouvirás isso milhares de vezes. Como 
ouvirás a terrível variante: “Minha vida daria um romance.” 
Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e 
tristes, e como todas as vidas dariam romances, pois o 
romance é só um jeito de contar uma vida, foge, polida 
mas energicamente, dos homens e mulheres que 
suspiram e dizem: “Minha vida daria um romance!” 

Sobretudo dos homens. Uns chatos, irremediáveis, Maria. 
Os milagres acontecem sempre na vida de cada um e na 
vida de todos. Mas, ao contrário do que se pensa, os 
melhores e mais fundos milagres não acontecem de 
repente, mas devagar, muito devagar. Quero dizer o 
seguinte: a palavra depressão cairá de moda mais cedo 
ou mais tarde. Como talvez seja mais tarde, prepara-te 
para a visita do monstro, e não te desesperes ao triste 
pensamento de Alice: “Devo estar diminuindo de novo”. 
Em algum lugar há cogumelos que nos fazem crescer 
novamente. E escuta essa parábola perfeita: Alice tinha 
diminuído tanto de tamanho que tomou um camundongo 
como hipopótamo. Isso acontece muito, Mariazinha. Mas 
não sejamos ingênuos, pois o contrário também acontece. 
E é um outro escritor inglês que nos fala mais ou menos 
assim: o camundongo que expulsamos ontem passou a 
ser hoje um terrível rinoceronte. É isso mesmo. A alma da 
gente é uma máquina complicada que produz durante a 
vida uma quantidade imensa de camundongos que 
parecem hipopótamos e de rinocerontes que parecem 
camundongos. O jeito é rir no caso da primeira confusão 
e ficar disposto para enfrentar o rinoceronte que entrou 
em nossos domínios disfarçado de camundongo. E como 
tomar o pequeno por grande e o grande por pequeno é 
sempre meio cômico, nunca devemos perder o bom 
humor. Toda pessoa deve ter três caixas para guardar 
humor: uma caixa grande para o humor mais ou menos 
barato que a gente gasta na rua com os outros; uma caixa 
média para o humor que a gente precisa ter quando está 
sozinho, para perdoares a ti mesma, para rires de ti 
mesma; por fim, uma caixinha preciosa, muito escondida, 
para as grandes ocasiões. Chamo de grandes ocasiões 
os momentos perigosos em que estamos cheios de dor ou 
de vaidade, em que sofremos a tentação de achar que 
fracassamos ou triunfamos, em que nos sentimos umas 
drogas ou muito bacanas. Cuidado Maria, com as grandes 
ocasiões. Por fim, mais uma palavra de bolso: às vezes 
uma pessoa se abandona de tal forma ao sofrimento, com 
tal complacência, que tem medo de não poder sair de lá. 
A dor também tem o seu feitiço, e este se vira contra o 
enfeitiçado. Por isso Alice, depois de ter chorado um lago, 
pensava: “Agora serei castigada, afogando-me em 
minhas próprias lágrimas”. Conclusão: a própria dor deve 
ter a sua medida: é feio, é imodesto, é vão, é perigoso 
ultrapassar a fronteira da nossa dor, Maria da Graça.  
 

01 – Em relação ao conteúdo e objetivo do texto 
acima, pode-se afirmar que: 

A) Trata-se de uma resenha crítica de um livro, neste 
caso Alice no país das maravilhas, que acompanha um 
presente a uma menina de 15 anos. 

B) O texto pertence ao gênero crônica e imita a estrutura 
de uma carta que ficcionalmente teria sido entregue a 
uma menina acompanhando o livro “Alice no país das 
maravilhas”, dando dicas essenciais para a leitura do 
mesmo.  

C) É uma análise crítica do livro Alice no país das 
maravilhas feita à Maria da Graça, uma leitora 
hipotética do meio de publicação da análise. 

D) É evidente que o autor, ciente das poucas leituras da 
menina, resolve oferecer um manual em formato de 
carta que a auxiliará na leitura do livro. 

E) Apesar de trazer alguns elementos do gênero carta, a 
linguagem excessivamente literária o faz encaixar-se 
no gênero textual conto. 
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02 – É possível afirmar que o texto acima apresenta 
elementos de uma carta, como por exemplo, dirigir-se 
diretamente a um interlocutor, neste caso, a menina 
Maria da Graça. Quando o autor se remete a ela 
chamando-a por seu primeiro nome, como no 
exemplo abaixo, a palavra destacada exerce a função 
sintática de: 

A realidade, Maria, é louca 

Alternativas: 

A) Sujeito  

B) Aposto 

C) Vocativo 

D) Adjunto Adnominal 

E) Complemento Nominal 

 

 

03 – O autor emprega no texto a palavra “sozinhez” e 
afirma que a inventou sem querer. Qual processo de 
formação de palavras que configura o processo 
utilizado pelo autor? 

A) Derivação sufixal 

B) Composição por aglutinação 

C) Composição por justaposição 

D) Neologismo 

E) Derivação parassintética 

 

 
 

04 – Existe no estudo da linguagem um recurso 
bastante usual na construção de novos textos que se 
baseia no diálogo com outro texto seja pelo uso da 
mesma temática, citação direta ou paródia. A crônica 
acima se utiliza bastante deste recurso que se chama: 

A) Intertextualidade 

B) Variedade linguística 

C) Metonímia  

D) Antítese 

E) Sinestesia  

 
 

05 – As figuras de linguagem são ferramentas comuns 
na construção de textos principalmente na esfera 
literária. Elas são essenciais para extrapolar o sentido 
denotativo das palavras, ou seja, para levá-las além 
do que está prescrito no dicionário. Leia a frase 
abaixo e assinale a alternativa que represente a figura 
de linguagem utilizada neste período. 

“Agora serei castigada, afogando-me em minhas próprias 
lágrimas”. 

Alternativas: 

A) Antítese 

B) Metáfora 

C) Prosopopeia 

D) Hipérbole  

E) Pleonasmo 

06 – Como já mencionado anteriormente, o texto 
acima apresenta características do gênero carta. 
Assinale a alternativa que apresente um elemento que 
esteja presente no texto acima e que geralmente seja 
recorrente em cartas. 

A) Linguagem informal 

B) Verbos no modo imperativo 

C) Menções a fatos ocorridos com o emissor da carta 

D) Apreço a norma culta do português 

E) Pontuação realizada com muito esmero 

 

07 – Observe a frase abaixo retirada do texto: 

Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível. 

A forma verbal destacada no período está conjugada 
no imperativo negativo, por tratar-se de uma ordem ou 
pedido que NÃO deve ser realizado. Se essa oração 
for transposta para a forma negativa, como ficaria? 

A) Espanta-te quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. 

B) Te espanta quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. 

C) Te espantes quando o mundo amanhecer 
irreconhecível. 

D) Espanta quando o mundo amanhecer irreconhecível. 

E) Quando o mundo amanhecer irreconhecível, espanta. 

 

08 – Sob uma perspectiva morfossintática, assinale a 
alternativa incorreta em relação à frase abaixo: 

Escuta: se não descobrires um sentido na loucura, acabarás 
louca. 

Alternativas: 

A) O período acima se trata de um período composto por 
subordinação, haja vista a relação de dependência 
entre as orações. 

B) A Oração “se não descobrires um sentido na loucura” 
é uma oração subordinada adverbial condicional. 

C) A forma verbal “descobrires” está conjugada no tempo 
futuro do presente do modo indicativo. 

D) O sujeito da forma verbal “descobrires” é oculto, visto 
que o mesmo está implícito na oração. 

E) A partícula “se” neste contexto está sendo utilizada 
como uma conjunção subordinante condicional. 

 

 
09 – Leia a frase abaixo e assinale a alternativa correta 
em relação à sua análise sintática: 

Vende-se casas. 

Alternativas: 

A) A oração está gramaticalmente incorreta, pois o verbo 
deveria estar no plural “vendem” já que a frase está na 
voz passiva. Na voz ativa a mesma ficaria “Casas são 
vendidas”. 

B) A oração está correta, pois a partícula “se” indica um 
sujeito indeterminado, ou seja, alguém que não está 
claro no contexto está efetuando essa venda. 
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C) Não existe a necessidade de concordância do verbo 
vender com o substantivo casas haja vista que o verbo 
é impessoal neste contexto. 

D) Nesta situação a concordância verbal pode ser 
efetuada tanto no singular quanto no plural, pois não 
está claro se quem está vendendo as casas é uma 
pessoa ou mais de uma. 

E) O verbo vender é transitivo direto, por essa razão essa 
concordância é aceita. 

 

10 – Em relação ao aspectos morfossintáticos da frase 
abaixo, assinale a alternativa INCORRETA 

Como talvez seja mais tarde, prepara-te para a visita do 
monstro, e não te desesperes ao triste pensamento de Alice: 
“Devo estar diminuindo de novo”. 

Alternativas: 

A) Em “prepara-te” o pronome está posposto ao verbo por 
estar em começo de oração e segundo as normas 
gramaticais não se pode começar orações com 
pronomes oblíquos átonos. 

B) “Prepara-te” é uma forma verbal imperativa conjugada 
na segunda pessoa do singular. 

C) Existe uma inadequação gramatical ao escrever “não 
te desesperes”, devendo ser “não te desespera” 

D) “Devo estar diminuindo de novo” sintaticamente é 
classificada como uma oração subordinada 
substantiva apositiva, pois introduz uma informação 
explicativa a respeito do que foi dito anteriormente. 

E) “Te” em suas duas aplicações é um pronome oblíquo 
átono que se refere à segunda pessoa do singular. 

 

CONHECIMENTOS DE                             
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS                                                                                                                             

11 – Segundo registros históricos do município de 
Turvo/SC, o primeiro prefeito eleito do município a 
renunciar ao cargo antes do fim de seu mandato foi: 

A) Osni Paulino da Silva 

B) Abel Bez Batti   

C) Luiz Maragno 

D) Adoaldo Otávio Teixeira 

E) Heriberto Afonso Schmidt 
 

12 – Observe o fragmento abaixo, retirado do livro 
“Turvo, Terra e Gente” da autoria de João Colodel, na 
página 38: 

“A criação da Comarca de Turvo foi no dia 10 de dezembro de 
1954, quando governava o Estado de Santa Catarina, 
_______________, através da Lei nº 1.171” 

Complete a lacuna acima, informando o nome do 
governador de Santa Catarina em exercício quando o 
fato mencionado acima ocorreu: 

A) Irineu Bornhausen 

B) Nereu Ramos 

C) Aderbal Ramos da Silva 

D) José Boabaid 

E) Jorge Konder Bornhausen 

13 – A bandeira municipal de Turvo é composta das 
cores verde, amarelo e vermelho, e no meio dela há o 
brasão do município. Com relação aos significados 
das cores e detalhes da bandeira de Turvo, e segundo 
o site oficial do município, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O amarelo da bandeira de Turvo representa a riqueza, 
referindo-se ao solo fértil e resistente no município. 

(     )  O verde representa o espírito de paz dos primeiros 
moradores e colonizadores do município. 

(     )  O vermelho representa o sangue dos colonizadores que 
vieram explorar as matas e os solos da região. 

(     )  As armas do município de Turvo se compõem de um 
escudo encimado por uma coroa mural.   

(     ) Entre a coroa mural e a parte superior do escudo, uma cruz 
simboliza a fé cristã no município 

(     )  O escudo se divide em três divisões distintas verticalmente, 
a primeira a esquerda, uma segunda ao centro e uma 
terceira ao lado direito 

A sequência CORRETA está em: 

A) V – V – V – V – V – F  

B) V – F – V – V – V – F  

C) V – F – F – V – V – F  

D) V – F – V – V – F – V  

E) V – V – F – V – V – V  

 

14 – Primeira mulher a chegar ao cargo, e com grande 
experiência, Raquel Dodge tomou posse como 
procuradora-geral da república no dia 18/09/2017 e 
desde então é a atual detentora do cargo. Deste modo, 
assinale a alternativa que apresenta o nome de seu 
antecessor, que ocupou o cargo de 2013 a 2017: 

A) Rodrigo Maia 

B) Roberto Gurgel 

C) Gilmar Mendes 

D) Rodrigo Janot 

E) Alexandre de Moraes 

 

15 – Uma das guerras mais sangrentas e significativas 
dos últimos tempos é a Guerra da Síria, que já 
contabiliza, incríveis, mais de 500 mil mortos desde 
que iniciou.  Notícias publicadas no mundo afirmam 
que mais de 85% dos mortos foram vítimas de ataques 
do governo ou de forças aliadas. Desde do dia 18 de 
fevereiro de 2018 uma nova ação violenta do governo 
do ditador Bashar Al-Assad, contra os rebeldes que 
lutam contra seu regime, foi iniciada e desde então 
mais de mil novas mortes foram confirmadas, entre os 
últimos ataques, o registro de mortes por asfixia 
levantou suspeita do uso de armas químicas. 

Em relação a duração desta guerra, quantos anos a 
mesma completou em 2018? 

A) 3 anos 

B) 5 anos 

C) 6 anos 

D) 7 anos 

E) 9 anos 
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CONHECIMENTOS DE                             
INFORMÁTICA 

16 – Normalmente, não é uma tarefa simples atacar e 
fraudar dados em um servidor de uma instituição 
bancária ou comercial e, por este motivo, golpistas 
vêm concentrando esforços na exploração de 
fragilidades dos usuários.  

Com base neste tema (Golpes na Internet), segundo a 
“Cartilha de Segurança para Internet” do Centro de 
Estudos, Resposta, e Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil (cert.br), analise os itens abaixo 
e assinale aquela que NÃO corresponde ao golpe 
conhecido como Phishing: 

A) Ocorre por meio do envio de mensagens eletrônicas 
que tentam se passar pela comunicação oficial de uma 
instituição conhecida, como um banco, uma empresa 
ou um site popular 

B) É o tipo de fraude, onde geralmente a pessoa é 
envolvida em alguma situação ou história mirabolante, 
que justifique a necessidade de envio de informações 
pessoais ou a realização de algum pagamento 
adiantado, para a obtenção de um benefício futuro. 

C) É o tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta 
obter dados pessoais e financeiros de um usuário, pela 
utilização combinada de meios técnicos e engenharia 
social 

D) Para atrair a atenção do usuário as mensagens 
apresentam diferentes tópicos e temas, normalmente 
explorando campanhas de publicidade, serviços, a 
imagem de pessoas e assuntos em destaque no 
momento. 

E) Um dos exemplos de situações envolvendo phishing 
são: páginas falsas de comércio eletrônico ou Internet 
Banking. 

 

17 – Ainda se tratando de Segurança, o Cert.br 
destaca um ponto muito importante a ser levado em 
consideração, que é o uso dos dispositivos móveis 
(celulares, tablets, smartphones e PDAs) e os 
cuidados que devem ser tomados para garantir a 
segurança do usuário e seus dados. Assim como nos 
computadores, os dispositivos moveis, também são 
usados para funcionalidades básicas como, 
navegação web, Internet Banking, acesso a e-mails, 
redes sociais entre outros. Deste modo se tornam 
potenciais alvos para criminosos digitais praticarem 
atividades mal intencionadas, bem como, roubo de 
dados, disseminação de códigos maliciosos, envio de 
spam além de outros tipos de ameaças. 

Segundo a Cartilha de Segurança para Internet do 
Cert.br, além de todos estes riscos, existem 
características que tornam estes dispositivos móveis, 
ainda mais atraentes aos atacantes e pessoas mal 
intencionadas. Dentre elas estão: 

I. Grande quantidade de informações pessoais 
armazenadas; 

II. Maior possibilidade de perda e furto; 

III. Grande quantidade de aplicações desenvolvidas por 
terceiros; 

IV. Inexistência de comprometimento ao combate a estes tipos 
de ameaças por parte dos fabricantes 

V. Rapidez de substituição dos modelos:  

VI. Falta de conscientização dos consumidores 

Assinale a alternativa CORRETA 

A) Os itens I, II, III e V estão corretos. 

B) Os itens II, III e V estão corretos 

C) Os itens I, III, IV e V estão corretos 

D) Os itens II, III, IV e V estão corretos 

E) Os itens I, II, IV, V e VI estão coretos 

 

18 – Qual o nome da função, no Microsoft Excel 2013, 
que testa se dois números são iguais? 

A) DEGRAU   

B) DELTA 

C) DESLOC 

D) MEDIA 

E) MOD 
 

19 – Alfredo trabalha na empresa X, seu chefe 
solicitou uma planilha Y no Microsoft Excel 2013, onde 
precisava fazer os seguintes passos para atingir o 
resultado solicitado: 

I. Digitar os valores “2” e “1” nas células “A1” e “B1” 
respectivamente. 

II. Depois digitar a fórmula “= (A1 + 1) + (B1 * 2)” na célula 
“C2”. 

III. Após o preenchimento da fórmula, selecionar a célula “C2” 
e copiar pressionando “Ctrl-C”. 

IV. E por último selecionar a região “D3 : F5” e colar 
pressionando “Ctrl-V” 

De acordo com os passos seguidos pelo Alfredo, 
assinale a alternativa que contenha os valores 
exibidos nas células “D3”, “E4” e “F5” 
respectivamente: 

A) 23, 11 e 48 

B) 6, 24 e 37 

C) 11, 23 e 48 

D)  5, 11 e 48 

E) 11, 24 e 37 
 

20 – Um sistema operacional, de forma trivial, pode 
ser definido como um conjunto de programas feitos 
para execução de tarefas diversas, e dentre estas 
tarefas, a de ser o intermediador entre o usuário e 
computador. Através do mesmo, podemos interagir 
com a máquina e seus periféricos. Um dos mais 
conhecidos e utilizados Sistemas Operacionais do 
mundo é o LINUX que possui diversas distribuições, 
geralmente gratuitas. 

Assinale a alternativa que NÂO apresenta uma das 
principais distribuições do LINUX: 

A) Ubuntu   

B) Fedora           

C) Debian   

D) Pandriwa   

E) CentOS 
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CONHECIMENTOS DE                             
LEGISLAÇÃO 

21 – De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, no Título III, da 
Organização do Estado, Capítulo VII, da 
Administração Pública, Seção II, dos servidores 
públicos, em seu Art. 41 § 1º: o servidor público 
estável só perderá o cargo: 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;   

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa;   

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa.  

IV. Se assumir outro cargo ou função na administração 
pública direta ou indireta. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item I e IV estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

22 – Analise os itens abaixo, e classifique os entre 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F), de acordo com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no Título VI, da tributação e do orçamento, 
capítulo I, do sistema tributário nacional, seção III, dos 
impostos da união, em seu Art. 153, Compete à União 
instituir impostos sobre: 

(    )  importação de produtos estrangeiros; 

(   )  exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 
internacionalizados; 

(    )  produtos industrializados; 

(    )  propriedade territorial rural; 

(    )   propriedade predial e territorial urbana; 

(    )  propriedade de veículos automotores. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, F, F   

B) V, F, V, V, V, V 

C) F, V, V, F, V, F   

D) V, V, V, V, V, F 

E) V, F, V, F, F, F 

 

23 – Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Turvo/SC, em seu Capítulo IV, da tributação e do 
orçamento, seção I, do sistema tributário municipal, 
subseção V, das receitas tributárias repartidas, Art. 65 
- Pertence ao Município: 

I. O produto de arrecadação do Imposto da União sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas 
autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver; 

II. Noventa por cento do produto da arrecadação do Imposto 
da União sobre a propriedade territorial rural relativamente 
aos imóveis neles situados; 

III. Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seu território; 

IV. Trinta e cinco por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade de bens imóveis, 
devidamente regularizados no município. 

V. Vinte e cinco por cento, do produto da arrecadação do 
Imposto do Estado, sobre operações relativas a circulação 
de mercadorias e sobre a prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 

Assinale a alternativa que apresenta a informação 
CORRETA: 

A) Os itens I e II estão incorretos 

B) Apenas o item II está correto 

C) Os itens I, II, III e V estão corretos 

D) Os itens II e IV estão incorretos 

E) Os itens II, III, IV e V estão corretos 

 

24 – De acordo o Art. 175 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Vereadores de Turvo/SC, 
recebida do Prefeito a proposta orçamentária, dentro 
do prazo e na forma legal, o Presidente dará 
conhecimento ao Plenário na primeira sessão 
subsequente e mandará distribuir cópias da mesma 
aos Vereadores enviando-a a Comissão de Finanças e 
Orçamento, para recebimento de emendas nos 10 
(dez) dias seguintes. 

Sendo assim, de acordo com o artigo 176 da mesma 
lei, a Comissão de Finanças e Orçamento, pronunciar-
se-á, sobre o projeto e as emendas, observando o 
disposto na Lei Orgânica do município em quantos 
dias? 

A) 30 (trinta) dias   

B) 20 (vinte) dias 

C) 15 (quinze) dias   

D) 21 (vinte e um) dias 

E) 10 (dez) dias 

 

25 – Conforme o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Turvo/SC, Título IV, das 
Proposições e da sua Tramitação, Capítulo II, das 
proposições em espécie, de acordo com os artigos 91 
ao 98, complete a tabela abaixo, relacionando as 
colunas: 
 

(1) Substitutivo (  )  é o pronunciamento escrito que 
encerra as suas conclusões sobre 
o assunto que motivou a sua 
constituição. 

(2) Emenda (  )  é a proposição apresentada como 
acessório de outra. Podem ser 
supressivas, substitutivas, aditivas 
e modificativas 

(3) Veto (  )  é a proposição escrita pela qual o 
Vereador sugere medidas de 
interesse público, dispensado o 
parecer das Comissões 
Permanentes. 
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(4) Parecer (  )  é o pronunciamento por escrito de 
Comissão Permanente sobre 
matéria que lhe haja sido 
regimentalmente distribuída, 
podendo ser simplificado ou 
circunstanciado. 

(5) Relatório de 
Comissão Especial 

(  )  é o projeto de lei, de resolução ou 
de decreto legislativo apresentado 
por um Vereador ou Comissão 
para substituir outro já 
apresentado sobre o mesmo 
assunto. 

(6) Indicação (  )  é a oposição formal e justificada 
do Prefeito a projeto de lei 
aprovado pela Câmara por 
considerá-lo inconstitucional, 
ilegal, ou contrário ao interesse 
público. 

(7) Requerimento (  )  é a exposição escrita e 
circunstanciada de Vereador ao 
Presidente da Câmara visando à 
destituição de membro da Mesa 
nos casos previstos neste 
Regimento. 

(8) Representação (  )  é todo pedido verbal ou escrito de 
Vereador ou de Comissão feito ao 
Presidente da Câmara ou por seu 
intermédio, sobre assunto do 
expediente, da Ordem do dia ou 
de interesse pessoal do Vereador, 
dispensada a audiência das 
Comissões Permanentes. 

Assinale a alternativa que contemple a sequência 
CORRETA: 

A) 5, 2, 6, 4, 1, 3, 8, 7  B) 5, 4, 6, 2, 7, 3, 8, 1 

C) 1, 2, 4, 5, 3, 8, 7, 6  D) 4, 5, 6, 1, 3, 8, 2, 7 

E) 3, 8, 6, 5, 7, 2, 4, 1 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                            
CONTADOR 

26 – Segundo o Art. 63 da Lei 4320/64, a liquidação da 
despesa consiste na verificação do direito adquirido 
pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito.  

E mais, em seu § 2º afirma que: A liquidação da 
despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base: 

I. O contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II. A nota de empenho; 

III. Os comprovantes da entrega de material ou da 
prestação efetiva do serviço. 

De acordo com o § 2º do referido artigo, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item III está correto 

C) Os itens I e II estão corretos 

D) Nenhum item está correto. 

E) Todos os itens estão corretos 

27 – Conforme a Lei Federal nº 4.320/64, capítulo II (Da 
Contabilidade Orçamentária Financeira), em seu Art. 
92. A dívida flutuante compreende: 

I - Os restos a pagar, incluídos os serviços da dívida; 

II - Os serviços da dívida a pagar; 

III - Os depósitos; 

IV - Os débitos de tesouraria.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

28 – Conforme a Lei Federal nº 4.320/64, em relação ao 
TÌTULO IV – Do Exercício Financeiro, assinale a 
alternativa INCORRETA:  

A) O exercício financeiro coincidirá com o ano civil 

B) Pertencem ao exercício financeiro: I – As receitas nêle 
arrecadadas; e II – As despesas nêle legalmente 
empenhadas; 

C) Reverte à dotação a importância de despesa anulada 
no exercício; quando a anulação ocorrer após o 
encerramento dêste considerar-se-á receita do ano em 
que se efetivar. 

D) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza 
exclusivamente tributária, serão escriturados como 
receita do exercício em que forem arrecadados, nas 
siglas orçamentárias únicas e pertinentes. 

E) Os empenhos que sorvem a conta de créditos com 
vigência plurienal, que não tenham sido liquidados, só 
serão computados como Restos a Pagar no último ano 
de vigência do crédito 

 

29 – A Lei Complementar 131, de 27 de Maio de 2009, 
acrescenta dispositivos a lei complementar nº 101/00. 
Deste modo, após a publicação da Lei 131/09, a Lei 
101/00 passou a vigorar acrescida dos seguintes 
artigos, EXCETO: 

A) 48-A       B) 65-A       C) 73-A       D) 73-B       E) 73-C 

 

30 – De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF – Lei Complementar nº 101/2000), em relação ao 
Capítulo IX, Seção II – Da escrituração e Consolidação 
das Contas. No Art. 50 é mencionado que: além de 
obedecer às demais normas de contabilidade pública, 
existem outras normas que deverão ser observadas, 
dentre as quais podemos citar, EXCETO: 

A) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, 
de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada; 

B) A receita e a absorção de valores serão registrados de 
acordo com o regime tributário, apurando-se, em 
caráter extraordinário, o resultado dos ativos 
financeiros pelo regime de fluxo de caixa; 

C) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada 
e conjuntamente, as transações e operações de cada 
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órgão, fundo ou entidade da administração direta, 
autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 
dependente; 

D) As receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros e 
orçamentários específicos; 

E) A demonstração das variações patrimoniais dará 
destaque à origem e ao destino dos recursos 
provenientes da alienação de ativos. 

 

31 – De acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (7ª Edição) – MCASP, os 
Princípios Orçamentários visam estabelecer diretrizes 
norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 
eficiência e transparência para os processos de 
elaboração, execução e controle do orçamento 
público. 

Deste modo, fazem parte do manual citado acima, os 
seguintes princípios orçamentários: (Marque “V” para 
verdadeiro e “F” para Falso) 

(    )  Unidade ou Totalidade 

(    )  Universalidade 

(    )  Anualidade ou Periodicidade 

(    )  Exclusividade 

(    )  Orçamento Bruto 

(    )  Inexibilidade  

(    )  Publicidade 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  

A) V – V – V – V – F – F – V 

B) F – V – V – V – V – F – V 

C) F – V – V – V – F – F – V 

D) V – V – V – V – V – F – V 

E) V – V – V – V – F – V – V 
 

32 – De acordo com as DCASP (NBC T 16.6 R1) e Lei 
nº 4.320/64, fazem parte das Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público, EXCETO: 

A) Balanço Orçamentário; 

B) Balanço Financeiro; 

C) Demonstração do resultado econômico e qualitativo 

D) Balanço Patrimonial; 

E) Demonstração das Variações Patrimoniais; 
 

33 – Quanto ao eSocial, está correto afirmar, EXCETO: 

A) É um projeto do governo federal, que tem por objetivo 
desenvolver um sistema de coleta de informações 
trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
armazenando-as em um Ambiente Nacional Virtual 

B) O eSocial estabelece a forma com que passam a ser 
prestadas as informações trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à 
contratação e utilização de mão de obra onerosa, com 
ou sem vínculo empregatício, e de produção rural 

C) É o instrumento de unificação da prestação das 
informações referentes à escrituração das obrigações 
fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por 

finalidade padronizar sua transmissão, validação, 
armazenamento e distribuição, constituindo ambiente 
nacional 

D) Foi instituído através do Decreto nº 8373/2014 

E) A prestação das informações pelo eSocial não 
substitui, em hipótese alguma, o procedimento do 
envio de informações, feitas por meio de diversas 
declarações, formulários, termos e documentos 
relativos às relações de trabalho 

 

34 – Em conformidade com a norma brasileira de 
contabilidade, NBC TSP, estrutura conceitual, de 23 
de setembro de 2016, assinale a alternativa que 
melhor define a característica qualitativa: 
Verificabilidade: 

A) É a qualidade da informação que possibilita aos 
usuários identificar semelhanças e diferenças entre 
dois conjuntos de fenômenos. 

B) É a qualidade da informação que significa ter 
informação disponível para os usuários antes que ela 
perca a sua capacidade de ser útil para fins de 
prestação de contas e responsabilização 
(accountability) e tomada de decisão. 

C) É a qualidade da informação que permite que os 
usuários compreendam o seu significado 

D) É a qualidade da informação que representa fielmente 
um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a 
substância da transação, a qual pode não 
corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica 

E) É a qualidade da informação que ajuda a assegurar 
aos usuários que a informação contida nos RCPGs 
representa fielmente os fenômenos econômicos ou de 
outra natureza que se propõe a representar 

 

35 – De acordo com a NBC T 16.8, o controle interno é 
classificado nas seguintes categorias: 

A) Operacional - Contábil – Normativo 

B) Operacional – Contábil – Patrimonial 

C) Estratégico – Operacional – Normativo 

D) Estratégico – Contábil – Patrimonial 

E) Operacional – Normativo - Patrimonial 
 

36 – Segundo o Código Tributário Nacional (Lei 
5.172/66) em seu art. 3º, o conceito de Tributo é: 

A) A obrigação extraordinária que tem por fato concluinte 
uma situação dependente de atividades estatais 
específicas, relativa ao contribuinte. 

B) Tudo aquilo que têm como fato único e regenerador o 
exercício estimado da política, ou a utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço público específico e indivisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição 

C) Toda ação, ou costume de homenagear ou de 
consagrar. Este conceito pode ser aplicado a pessoas, 
empresas, atos heroicos, fatos relevantes como: 
tragédias ou grandes feitos para humanidade. 

D) 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. 
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E) A cobrança feita pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições, instituída para fazer face ao 
custo de obras públicas de que decorra valorização 
imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada 
e como limite individual o acréscimo de valor que da 
obra resultar para cada imóvel beneficiado 

 

37 – Com relação a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993, Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I. Concorrência; 

II. Tomada de preços; 

III. Convite; 

IV. Concurso; 

V. Leilão. 

De acordo com o artigo mencionado acima, leia os 
parágrafos abaixo, correspondentes ao mesmo, e 
classifique-os entre Verdadeiros (V) e Falsos (F): 

(    )  § 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

 (    )  § 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

(    )  § 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados 
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

(    )  § 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(    )  § 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para 
a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista 
no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V  B) F, F, V, V, V 

C) F, V, V, V, F  D) V, V, V, V, F 

E) F, F, V, V, F 

 

38 – De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, em seu Título V, Dos Créditos 
Adicionais, Art. 41. Os créditos adicionais 
classificam-se em: 

I. Suplementares, os destinados a reforço de dotação 
orçamentária; 

II. Especiais, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública; 

III. Extraordinários, os destinados a despesas para as quais 
não haja dotação orçamentária específica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II estão corretos 

C) Apenas os itens I e II estão corretos 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 
39 – Ainda de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, art. 55, Os agentes da arrecadação 
devem fornecer recibos das importâncias que 
arrecadarem. 

§ 1º Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a 
soma arrecadada, o número do cadastro de pessoa física, 
registro geral, proficiência e desalienação, bem como a data 
da conferênia do órgão convenente. 

§ 2º Os recibos serão fornecidos em duas vias. 

§ 3º O recibo será intransferível e inegociável, a qualquer título. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o §1º está correto. 

B) Apenas o §2º está correto 

C) Apenas o §2º e o §3º estão corretos. 

D) Nenhum parágrafo está correto. 

E) Todos os parágrafos estão corretos. 

 
40 – Segundo a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
Art. 58. O regime jurídico dos contratos 
administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado; 

II. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no 
inciso I do art. 79 desta Lei; 

III. Fiscalizar-lhes a execução; 

IV. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial 
do ajuste; 

V. Nos casos de serviços essenciais, ocupar 
permanentemente bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de 
rescisão do contrato administrativo. 

Assinale a alternativa que indique o(s) item(ns) 
CORRETO(S): 

A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 


