Câmara Municipal de Quilombo - SC
Concurso Público 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

TESOUREIRO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
as 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta que não possui identificação.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a
identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura.
7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 001/2018.
11. Boa prova.
12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto com atenção e responda a questão 01.
LÍNGUA E GRAMÁTICA
(José de Alencar)
Minhas opiniões em matéria de gramática tem-me valido a reputação de inovador,
quando não a pecha de escritor incorreto e descuidado.
Entretanto, poucos darão mais, se não tanta importância à forma do que eu: pois
entendo que o estilo é também uma arte plástica, por ventura muito superior a qualquer
das outras destinadas à revelação do belo. Como se explica, portanto, essa contradição.
Pretendo tratar largamente desse assunto em uma pequena obra que tenho entre as
mãos, e na qual me propus a fazer um estudo sobre a índole da língua portuguesa, seu
desenvolvimento e futuro, considerando especialmente a tão cansada questão do estilo
clássico.
Sou obrigado, porém a antecipar algumas reflexões como resposta ao artigo que em
seus Novos Ensaios Críticos escreveu sobre Iracema um distinto literato português, o
Sr. Pinheiro Chagas.
Vale a pena ser advertido por crítico tão ilustrado, quando a censura, como a sombra
que destaca no quadro o vivo e fino colorido, não passa de um relevo imerecido a
elogios dispensados com excessiva generosidade. A questão vai, portanto, estreme de
qualquer assomo da vaidade, que estaria por demais satisfeita com as finezas recebidas.
Eis as palavras do artigo a que me refiro:
“Não, esse não é o defeito que me parece dever notar-se na Iracema; o defeito que eu vejo em
todos os livros brasileiros e contra o qual não cessarei de bradar intrepidamente é a falta de
correção na linguagem portuguesa, ou antes a mania de tornar o brasileiro uma língua
diferente do velho português por meio de neologismos arrojados e injustificáveis e de
insubordinações gramaticais, que (tenham cautela) chegarão a ser risíveis se quiserem tomar
as proporções de uma insurreição em regra contra a tirania de Lobato”.
Continua o escritor no desenvolvimento destas ideias pela maneira por que melhor se
pode ver em sua obra, escusando de reproduzir todo o texto para não alongar-me.
Na opinião do Sr. Pinheiro Chagas, a gramática é um padrão inalterável, a que o escritor
se há de submeter rigorosamente. Só o povo tem a força de transformar uma língua,
modificar sua índole, criar novas formas de dizer. Apoiado na opinião de Max Muller, o
ilustrado crítico sustenta que a Filologia é uma ciência natural ou física, regida por leis
invariáveis como a rotação dos astros.
Singular doutrina que ninguém se animou a produzir, nem mesmo a respeito das artes
liberais, manifestações menos inteligentes do pensamento. A música, a pintura e a
escultura, que falam exclusivamente aos sentidos por sua natureza material, sofrem, não
obstante, a impulsão do espírito. Beethoven ou Rossini, Fídias ou Rafael, Praxíteles ou
Miguel Ângelo, qualquer dessas individualidades, sem falar de tantas outras, teve o
poder de criar uma escola, de abrir novos horizontes à sua arte, de revelar formas antes
desconhecidas.
A linguagem, porém, a única das artes que fala ao espírito, é um marco imutável, sobre o
qual nenhuma ação têm os escritores, esses obreiros da palavra, que a nova teoria reduz
à condição dos mecânicos, mais ou menos destros no manejo de um material bruto!
Suponho eu que há grande equivocação na interpretação dada à teoria de Max Muller. O
corpo de uma língua, a sua substância material, que se compõe de sons e vozes
peculiares, esta só a pode modificar a soberania do povo, que nestes assuntos legisla
diretamente pelo uso. Entretanto, mesmo nesta parte física é infalível a influência dos
bons escritores: eles talham e pulem o grosseiro dialeto do vulgo, como o escultor
cinzela o rude troço de mármore e dele extrai o fino lavor.
Mas além dessa parte fonética da língua, que forma seu corpo, há a parte lógica, o seu
espírito, ou, para usar da terminologia da ciência, a gramática. Essa não é, como se

pretende, mera rotina ou usança confiada à ignorância do vulgo, que somente a pode
alterar. Aqui está o ponto falso da teoria invocada.
A gramática, ou a filosofia da palavra, é incontestavelmente uma ciência. Como todas as
ciências, ela deve ter em cada raça e em cada povo um período rudimentário. Ainda
mesmo depois de largo desenvolvimento, existirá algum ramo de conhecimentos
humanos que não esteja imbuído de falsas noções, e até mesmo de erros crassos?
O mesmo sucede com a gramática: saída da infância do povo, rude e incoerente, são os
escritores que a vão corrigindo e limando. Cotejem-se as regras atuais das línguas
modernas com as regras que predominavam no período da formação dessas línguas, e
se conhecerá a transformação por que passaram todas sob a ação dos poetas e
escritores.
(José de Alencar. Iracema. Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1965).
01- Assinale a alternativa que segundo o texto nos revela a opinião de Max Muller sobre a
linguagem.
a)
b)
c)
d)

“... a Filologia é uma ciência natural ou física regida por leis inalteráveis...”.
“É a pecha de escritor incorreto e descuidado.”.
“… a linguagem se compõe de sons e vozes peculiares...”.
“… é também uma arte plástica...”.

02- Sobre a colocação pronominal analise as afirmativas:
I- MESÓCLISE - O pronome encontra-se no meio do verbo.
II- MESÓCLISE - O pronome encontra-se antes do verbo.
III- ÊNCLISE - O pronome encontra-se depois do verbo.
IV- PRÓCLISE - O pronome está antes do verbo.
V- PRÓCLISE - O pronome está depois do verbo.
Assinale as alternativas em que as afirmativas estão corretas:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I - III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III - IV e V estão corretas.

03- Todos os trios abaixo mostram palavras cognatas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Semente – sêmen – semeadura.
Adivinhar – adivinho – adivinhação.
Corpo – corpanzil – corporal.
Desanimado – anônimo – animadamente.

04- Considerando as funções:
será:
a)
b)
c)
d)

e

Um número inteiro menor que -13.
Um número inteiro maior que -13 e menor que 1.
Um número inteiro maior que 0 e menor que 13.
Um número inteiro maior que 13.

. O valor numérico da expressão

05- Considerando os números contidos no conjunto dos números naturais menores que 101, é
correto afirmar que a probabilidade de escolhermos aleatoriamente o número 20 será:
a)
b)
c)
d)

20 em 101.
20 em 100.
1 em 101.
1 em 100.

06- A área de um retângulo é 32 m², sabe-se que o maior lado mede
menor lado medirá:
a)
b)
c)
d)

da medida da área, o

2 metros.
4 metros.
6 metros.
8 metros.

07- O Windows possui alguns caracteres especiais, sendo que um deles é muito utilizado para
realização de pesquisas quando não sabemos exatamente o nome do arquivo que estamos a
procurar. Assinale abaixo a representação simbólica desse caractere:
a)
b)
c)
d)

%.
&.
*.
/.

08- Acerca dos processos de cópia de segurança (backup), assinale V para verdadeiro e F
para falso para as afirmativas abaixo:
No backup Full ou Completo todos os arquivos são copiados; é o tipo de backup mais
completo que existe e também o mais lento, entretanto ocupa o menor espaço em disco.
No backup diferencial são copiados somente os dados que foram alterados a partir último
backup completo, tendo como um dos pontos negativos, sua lenta restauração.
De todos os tipos de cópias de segurança, podemos citar o backup incremental como o
mais rápido de todos e que requer menor espaço de armazenamento.
Uma empresa possui um computador com dois discos rígidos (HD) instalados, onde em um
dos discos encontra-se o sistema principal de gestão e o banco de dados. Diariamente é
realizado um backup completo para o segundo HD. Analisando esta situação hipotética,
podemos considerar que esta empresa possui uma política de backup eficiente, pelo fato de
realizar esse procedimento diariamente e de forma completa.
A alternativa que apresenta a sequencia correta é:
a)
b)
c)
d)

F-F-V-V.
V-F-V-F.
V-V-F-V.
F-V-V-F.

09- Dada uma planilha eletrônica, temos os seguintes valores: na célula C3 o valor 5, na célula
B2 o valor 3, na célula C2 o valor 4, na célula D2 o valor 9, na célula B4 o valor 1, na célula C4
o valor 6 e na célula B3 o valor 2. O resultado obtido através da fórmula =SOMA(B2:C3) é:
a)
b)
c)
d)

8.
14.
15.
16.

10- O estado de Santa Catarina foi dividido geograficamente em seis mesorregiões. Sendo elas
a Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Serrana, Sul Catarinense e
Vale do Itajaí. Referente a essas mesorregiões podemos afirmar que:
a) Os municípios de Aguas Mornas, Rancho Queimado e Leoberto Leal pertencem à
mesorregião da Grande Florianópolis.
b) Os municípios de Major Vieira, Massaranduba e Leoberto Leal pertencem à mesorregião
Norte Catarinense.
c) Os municípios de Abdon Batista, São Joaquim e Major Vieira pertencem à mesorregião
Serrana.
d) Os municípios de Balneário Camboriú, Dona Emma e Angelina pertencem à
mesorregião do Vale do Itajaí.

Conhecimentos Específicos
11- Em relação às definições do Sistema de Informação de Custos do Setor Público, assinale a
alternativa correta:
a) Hora máquina corresponde ao valor da mão de obra utilizado para a produção de bens e
serviços e outros objetos de custos.
b) Sub aplicação é a variação positiva apurada entre os custos e metas estimados e os
executados.
c) Custo predeterminado é o custo projetado para subsidiar o processo de elaboração dos
orçamentos da entidade para determinado período.
d) Custo de oportunidade é o custo objetivamente mensurável da melhor alternativa
desprezada relacionado à escolha adotada.
12- Assinale a alternativa que não se refere aos princípios considerados básicos para a
elaboração, a execução e o controle do orçamento público:
a)
b)
c)
d)

Universalidade.
Exclusividade.
Orçamento líquido.
Programação.

13- Os créditos adicionais são “autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento”. Assinale a alternativa que não se trata dos créditos adicionais:
a)
b)
c)
d)

Suplementares.
Complementares.
Extraordinários.
Especiais.

14- O desembolso financeiro ou assunção de obrigação financeira que não reduz o Patrimônio
Líquido, porque é oriundo de fatos permutativos é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Despesa pública.
Desembolsos extra-orçamentários.
Despesa não-efetiva.
Despesa corrente.

15- De acordo com a Lei de licitações, quando se contrata a execução da obra ou do serviço
por preço certo de unidades determinadas, podemos chamar de:
a)
b)
c)
d)

Empreitada por preço global.
Execução direta.
Empreitada integral.
Empreitada por preço unitário.

16- De acordo com a Lei Orgânica do Município de Quilombo artigo 4º incisos I, II e III, são
símbolos do Município, exceto:
a)
b)
c)
d)

O escudo.
O hino.
O brasão.
A bandeira.

17- São atribuições de competência do prefeito, exceto:
a) Expedir instruções para a execução das leis, regulamentos e decretos.
b) Estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos do
município.
c) Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros.
d) Elaborar o plano diretor.
18- Em relação à Lei Orgânica do Município de Quilombo, assinale a alternativa incorreta:
a) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos
membros da câmara municipal.
b) As leis delegadas exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta dos
membros da câmara municipal.
c) O projeto aprovado em 2 turnos de votação será, no prazo de 10 dias úteis enviado pelo
presidente da câmara ao prefeito que, concordando, o sancionará e promulgará no prazo
de 15 dias úteis.
d) Se o prefeito não promulgar a lei em 48 horas, nos casos de sansão tácita ou rejeição de
veto, o presidente da câmara a promulgará e, se esse não o fizer, caberá ao vicepresidente, em igual prazo, faze-lo.
19- Em relação às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, assinale a alternativa incorreta:
a) Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na
compensação automática de débitos e créditos.
b) A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de
caixa durante o exercício financeiro.
c) É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal, existentes na
carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, para reduzir a
dívida mobiliária.
d) A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

20- Método de custeio se refere ao método de apropriação de custos e está associado ao
processo de identificação e associação do custo ao objeto que está sendo custeado. Neste
sentido, o método que consiste na apropriação dos custos de produção e das despesas aos
produtos e serviços é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Custeio direto.
Custeio por absorção.
Custeio pleno.
Custeio por atividade.

21- O princípio básico para elaboração, execução e o controle do orçamento público chamado
de orçamento bruto consiste em:
a) Subordinação da Administração Pública às prescrições legais orçamentárias.
b) Limitação do endividamento; montante das despesas fixadas não pode ser superior ao
da receita prevista.
c) O orçamento deve ser uno, ou seja, as três esferas do orçamento (fiscal, investimentos
das estatais e seguridade social) farão parte da Lei Orçamentária Anual.
d) As parcelas das receitas e das despesas devem ser incluídas no orçamento pelos seus
totais, sem quaisquer deduções.
22- As receitas obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva, mediante a
arrecadação de tributos e multas é chamada de:
a)
b)
c)
d)

Receitas derivadas.
Receitas efetivas.
Receitas não efetivas.
Receitas originária.

23- O ingresso financeiro de natureza orçamentária que não aumenta o patrimônio líquido,
porque é oriundo de fatos permutativos é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Receita orçamentária.
Receita não-efetiva.
Ingresso extra-orçamentário.
Receita efetiva.

24- Em relação às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, assinale a alternativa incorreta:
a) A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.
b) A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados
os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas,
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
c) Não é admitida a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo.
d) O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas
de crédito adicional.
25- Julgue os itens a seguir:
I - Prestação de contas anual de governo é o conjunto de informações abrangendo de forma
consolidada a execução dos orçamentos de todos os poderes, órgãos e entidades do
respectivo ente público federado, visando demonstrar os resultados alcançados no exercício,
em relação às metas do planejamento orçamentário e fiscal e ao cumprimento de limites

constitucionais e legais, para julgamento do Poder Legislativo, sobre as quais o Tribunal de
Contas emite parecer prévio.
II - Prestação de contas anual de gestão é o relatório anual elaborado pelo titular da unidade
jurisdicionada, contendo informações sobre a atuação da unidade no cumprimento das suas
finalidades, visando demonstrar a execução da programação orçamentária e o cumprimento
das metas físicas, além de permitir uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da
gestão do responsável pela unidade jurisdicionada durante um exercício financeiro.
III - Exame da conformidade é a análise da legalidade, legitimidade e economicidade da gestão
em relação a padrões normativos e operacionais, expressos nas normas e regulamentos
aplicáveis, e da capacidade dos controles internos de identificar e corrigir falhas e
irregularidades.
IV - As Organizações Sociais – OS e as Organizações Sociais Civis de Interesse Público –
OSCIP que firmarem, respectivamente, contrato de gestão e termos de parceria com o poder
público estão submetidas a controle e fiscalização estatal, não sendo obrigadas à
apresentação de prestação de contas no que diz respeito à aplicação dos recursos públicos no
objeto pactuado e à verificação dos resultados alcançados em comparação com o estabelecido
nos respectivos instrumentos.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretos.
I e III estão corretos.
I e IV estão corretos.
II e III estão corretos.

26- O custo projetado para subsidiar o processo de elaboração dos orçamentos da entidade
para determinado período é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Custo controlável.
Custo estimado.
Custos reais.
Custo predeterminado.

27- O princípio básico para elaboração, a execução e o controle do orçamento público que
consiste na vinculação necessária à ação governamental planejada é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Programação.
Unidade.
Anualidade.
Equilíbrio.

28- Assinale a alternativa que não se trata de receita corrente:
a)
b)
c)
d)

Receita Patrimonial.
Transferências correntes.
Operações de créditos.
Receita Agropecuária.

29- O ingresso financeiro de natureza orçamentária que aumenta o patrimônio líquido (fato
modificativo aumentativo) é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Receita orçamentária.
Receita efetiva.
Ingresso extra-orçamentário.
Receita não-efetiva.

30- Em relação às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, assinale a alternativa incorreta:
a) A alteração da alíquota do IPI é considerada renúncia de receita.
b) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
c) Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo
determinado.
d) Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de
dívidas pelo ente da Federação.

