Município de São Miguel da Boa Vista- 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 15h00min e término
às 18h00min.
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, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar 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.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. 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.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Concurso Público 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
“Ou mudamos ou morremos”, alerta Leonardo Boff.
"Hoje vivemos uma crise dos fundamentos de nossa convivência pessoal, nacional e mundial.
Se olharmos a Terra como um todo, percebemos que quase nada funciona a contento". A
opinião é do teólogo e professor Leonardo Boff, que escreveu artigo recente para o site do
Instituto Ethos.
Segundo Boff, a Terra está doente. "E como somos, enquanto humanos também Terra (homem
vem de humus=terra fértil), nos sentimos todos, de certa forma, doentes. A percepção que
temos é de que não podemos continuar nesse caminho, pois nos levará a um abismo. Fomos
tão insensatos nas últimas gerações que construímos o princípio de autodestruição. Não é
fantasia holywoodiana", observou.
De acordo com ele, a humanidade tem condições de destruir várias vezes a biosfera e
impossibilitar o projeto planetário humano. "Desta vez não haverá uma Arca de Noé que salve
a alguns e deixa perecer os demais. Os destinos da Terra e da humanidade coincidem: ou nos
salvamos juntos ou sucumbimos juntos", ressaltou Boff.
"Em primeiro lugar, há de se entender o eixo estruturador de nossas sociedades hoje
mundializadas, principal responsável por esse curso perigoso. É o tipo de economia que
inventamos. A economia é fundamental, pois ela é responsável pela produção e reprodução de
nossa vida. O tipo de economia vigente se monta sobre a troca competitiva. Tudo na sociedade
e na economia se concentra na troca. A troca aqui é qualificada, é competitiva. Só o mais forte
triunfa. Os outros ou se agregam como sócios subalternos ou desaparecem. O resultado desta
lógica da competição de todos com todos é duplo: de um lado uma acumulação fantástica de
benefícios em poucos grupos e de outro, uma exclusão fantástica da maioria das pessoas, dos
grupos e das nações."
Para Boff, atualmente, o grande crime da humanidade é o da exclusão social. "Por todas as
partes reina fome crônica, aumento das doenças antes erradicadas, depredação dos recursos
limitados da natureza e um ambiente geral de violência, de opressão e de guerra."
“Ou mudamos ou morremos, essa é a alternativa. Onde buscar o princípio articulador de uma
outra sociabilidade, de um novo sonho para frente? Em momentos de crise total, precisamos
consultar a fonte originária de tudo, a natureza. Que ela nos ensina? Ela nos ensina, foi o que a
ciência já há um século identificou, que a lei básica do universo não é a competição que divide
e exclui, mas a cooperação que soma e inclui. Todas as energias, todos os elementos, todos
os seres vivos, desde as bactérias e os vírus até os seres mais complexos, somos inter-retrorelacionados e, por isso, interdependentes. Uma teia de conexões nos envolve por todos os
lados, fazendo-nos seres cooperativos e solidários. Quer queiramos ou não, pois essa é a lei
do universo. Por causa desta teia, chegamos até aqui e poderemos ter futuro.”
(Fonte:http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/outubro/ou-mudamos-ou-morremos
Fragmento do texto – Adaptado).

alerta-leonardo-boff

01- Analise as afirmativas a seguir:
IIIIII-

Boff sugere uma nova lógica de sociabilidade por meio do princípio de contributos.
O teólogo faz um alerta, mas é otimista quanto à existência da vida na Terra.
Para Boff é importante buscar a suplantação para se alcançar uma sociedade
sustentável.

Estão de acordo com a opinião de Leonardo Boff as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

02- "Os outros ou se agregam como sócios subalternos ou desaparecem.” 4º§.
O emprego de conectivo nessa frase estabeleceu uma relação de ideia de:
a)
b)
c)
d)

Adição.
Explicação.
Alternância.
Conclusão.

03- "Uma teia de conexões nos envolve por todos os lados, fazendo-nos seres cooperativos e
solidários.” 6º§.
Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa para a colocação pronominal destacada
nessa frase:
a)
b)
c)
d)

Ênclise – verbo no particípio.
Ênclise – verbo no gerúndio.
Próclise – verbo no infinitivo pessoal.
Próclise – verbo no imperativo afirmativo.

04-

Assinale a alternativa em que não se observou o uso do “porquê” conforme a norma culta.
a)
b)
c)
d)

Por que refletir a sustentabilidade na Terra?
O debate sobre sustentabilidade é necessário, por quê?
O teólogo promoveu um debate sobre o porquê da crise da sociabilidade.
A sustentabilidade na Terra é a razão porque devemos repensar os princípios de
sociabilidade.

05- Qual é o produto entre x e y, sabendo que
(
)
e
(
)
(
)
?
a)
b)
c)
d)

6.
18.
3.
54.

06- Qual é a soma dos valores de t que anulam a função quadrática
a)
b)
c)
d)

5.
6.
7.
8.

?

07- Qual é o maior número inteiro que pertence a solução da inequação

?
a)
b)
c)
d)

0.
1.
-1.
Não é possível encontrar o maior número inteiro pertencente a solução da inequação
acima.

08- Considere que X é um conjunto formado pelos algarismos do número três mil quatrocentos
e doze, assinale a alternativa que contém a informação verdadeira:
a)
b)
c)
d)

Com os elementos de X é possível escrever 64 números de algarismos distintos.
Com os elementos de X é possível escrever 24 números de algarismos distintos.
Com os elementos de X é possível escrever 256 números de algarismos distintos.
Com os elementos pares de X é possível escrever 6 números de algarismos distintos.

09- Analise a figura abaixo e assinale a alternativa que corresponde.
A figura abaixo representa:

a)
b)
c)
d)

O Escudo do Município.
A Bandeira do Município.
O Brasão do Município.
O Slogan do Município.

10- Analise a tela do Microsoft Office Word abaixo:

Para posicionar o cursor centralizado no documento, podemos usar as teclas do teclado:
a)
b)
c)
d)

Control + C.
Control + E.
Alt + C.
Alt + E.

Conhecimentos Específicos
11- São princípios básicos da administração pública, exceto:
a)
b)
c)
d)

Legalidade.
Pessoalidade.
Eficiência.
Publicidade.

12- De acordo com Chiavenato, “políticas de recursos humanos se referem às maneiras pelas
quais a organização pretende lidar com seus membros e por intermédio deles atingir os
objetivos organizacionais, permitindo condições para o alcance dos objetivos individuais”.
Neste sentido, relacione as bases da política de recursos humanos com suas respectivas
espécies:
I- Provisão de recursos humanos.
II- Aplicação de recursos humanos.
III- Manutenção de recursos humanos.
IV- Desenvolvimento de recursos humanos.
V- Monitoração de recursos humanos.
(
(
(
(
(

)Plano de benefícios sociais.
)Plano de carreiras.
)Treinamento.
)Recrutamento.
)Autoria de recursos humanos.

Assinale a alternativa correta, de acordo com a relação entre as bases da política de recursos
humanos com suas respectivas espécies:
a)
b)
c)
d)

III, II, IV, I, V.
I, III, V, II, IV.
IV, I, V, III, II.
V, IV, II, I, III.

13- Em relação ao Sistema E-Sfinge do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
assinale a alternativa incorreta:
a) O e-Sfinge recebe as informações sobre as contas públicas enviadas pelos agentes
públicos e consolida os dados de gestão em remessas unificadas.
b) É um conjunto de aplicativos integrados relacionados à atividade-meio do TCE/SC.
c) O e-Sfinge emite relatórios automáticos de avaliação e analisa a gestão de cada
município e do Estado, ampliando a publicidade das informações.
d) O e-Sfinge Obras visa reunir informações referentes a procedimentos de cadastro e
acompanhamento de obras e serviços de engenharia executados pelas unidades
gestoras do Estado e dos municípios catarinenses municipais.
14- Em relação à modalidade de licitação denominada pregão, assinale a alternativa incorreta:
a) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação.
b) Poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão para aquisição de bens e
serviços comuns.
c) O prazo de validade das propostas será de 30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
d) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de
apoio poderão ser desempenhadas por militares.
15- Assinale a alternativa que se refere à fase preparatória do Pregão:
a) O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do
aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis.
b) Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato no prazo definido em edital.
c) No dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das
propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
d) A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade
promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui,
dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor.
16- O elemento estrutural do ato jurídico que se refere ao meio pelo qual se exterioriza a
vontade é chamado de:
a)
b)
c)
d)

O objeto.
O sujeito.
A forma.
O motivo.

17- Em relação aos bens públicos, assinale a alternativa incorreta:
a) Os bens das entidades paraestatais se consideram bens públicos.
b) Os titulares dos bens públicos são os órgãos da administração pública.
c) Os bens de sociedades de economia mista e de empresas públicas são classificadas
como bens privados.
d) Uma praça como bem de uso comum do povo, se estiver tendo sua natural utilização,
será considerada um bem afetado ao fim público.
18- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com os requisitos básicos para investidura
em cargo público:
a)
b)
c)
d)

Gozo dos direitos políticos.
Aptidão física e mental.
A nacionalidade brasileira.
A idade mínima de 16 anos.

19- São formas de provimento do cargo público, exceto:
a)
b)
c)
d)

Aproveitamento.
Ascensão.
Recondução.
Readaptação.

20- Em relação às normas sobre licitação, julgue as assertivas a seguir:
I- As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação.
II- É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades.
III- Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e
preços unitários de determinada obra executada.
Assinale a alternativa que corresponda ao número de itens corretos:
a)
b)
c)
d)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

21- Assinale a modalidade de licitação que não necessita de publicação dos editais das
concorrências:
a)
b)
c)
d)

Carta-convite.
Tomada de preço.
Concurso.
Leilão.

22- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com as normas sobre contratos
administrativos:
a) É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
b) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração.
c) A critério da autoridade competente poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras.
d) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não
poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

23- Em relação à teoria da imprevisão, do qual os atos gerais do Estado oneram indiretamente
o contrato da administração pública, é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Fato da administração.
Interferências imprevisíveis.
Caso fortuito e força maior.
Fato do príncipe.

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) O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas
de crédito adicional.
c) Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e
legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as
ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
d) No prazo de sessenta dias após o encerramento de cada quadrimestre, o Banco Central
do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do
Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas
operações e os resultados demonstrados nos balanços.
25- Sobre a receita pública, assinale verdadeiro ou falso:
( )O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas
orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente,
inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
( )A renúncia de receita compreende a alteração de alíquota do IPI.
( )Concessão de isenção em caráter não geral refere-se a renúncia de receita.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

V, V, V.
V, V, F.
V, F, V.
F, V, V.

26- Sobre as despesas públicas, julgue as assertivas a seguir:
I- 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.
II- A prorrogação da despesa criada por prazo indeterminado é considerada aumento de
despesa.
III- O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
I e II estão incorretas.
I e III estão incorretas.

27- Assinale a alternativa que esteja em desacordo com as normas sobre escrituração das
contas públicas:
a) A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
b) Nas demonstrações conjuntas serão excluídas as operações intragovernamentais.
c) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e
operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional, inclusive empresa estatal dependente.
d) A despesa, a assunção de compromisso e o resultado dos fluxos financeiros serão
registradas segundo o regime de competência.
28- A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de
qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela
pertencentes ou confiados. Neste sentido, assinale a alternativa incorreta:
a) A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
b) Todas as operações de que resultem débitos e créditos, não compreendidas na
execução orçamentária, exceto as de natureza financeira, serão objeto de registro,
individuação e controle contábil.
c) A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos
orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos
mesmos créditos, e as dotações disponíveis.
d) A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais será efetuada pelo
método das partidas dobradas.
29- As dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária
serão registradas no:
a)
b)
c)
d)

Passivo financeiro.
Passivo permanente.
Nas contas de compensação.
Ativo financeiro.

30- A demonstração do resultado do exercício discriminará, exceto:
a) As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa.
b) O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto.
c) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e
o lucro bruto.
d) O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrados
como reserva de reavaliação.

