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NOME: ________________________________________________________________________ 

ASSINATURA: __________________________________________________________________ 

 

TEMPO 

 A prova terá duração de 3h (três horas); 

 O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 1h (uma hora) 

do seu início, sem levar o caderno de prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome e número de inscrição, leia atentamente as 

instruções para preencher o Cartão de respostas;  

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;  

 O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca 

em caso de rasura ou erro no preenchimento;  

 Serão 45 questões objetivas de múltipla escolha sendo 20 questões de Conhecimentos Gerais 

e de 25 questões de Conhecimentos Específicos, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de 

resposta, de “A” a “D”, e dessas alternativas somente 01 (uma) deverá ser assinalada como 

correta;  

 Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta;  

 Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões da prova durante sua 

realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;  

 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de 

prova (caderno de questões e/ou folha de respostas); 

 O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá 

fazê-lo se acompanhado de um fiscal;  

 Para garantir a lisura e segurança na realização da prova, a Coordenação Local poderá fazer 

uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova; 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de 

respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;  

 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de 

prova e se retirarem da sala simultaneamente.  

 

Criciúma – SC, 05 de dezembro de 2021. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS – 20 QUESTÕES 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA - (10 questões) 
 

QUESTÃO 01 (Valor:0,20)  

A literatura brasileira é reconhecida em todo o mundo por seus romancistas, cronistas e 
poetas. Dentre eles, destaca-se Carlos Drummond de Andrade (1902 — 1987), mineiro de 
uma pequena cidade que apesar de ser mais conhecido como poeta também escreveu 
algumas crônicas. Dentre elas, “Furto de flor”, que foi publicada na obra Contos 
Plausíveis (1985)  que parte de uma ação simples, um episódio do cotidiano que acaba 
suscitando reflexões e sentimentos profundos. A crônica está transcrita abaixo.  

“Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. 

Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O 

copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. 

Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada 

composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, 

eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. 

Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim. Nem apelar para o médico das flores. 

Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente 

e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me:

 – Que idéia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!” 

As crônicas são textos fictícios que retratam e nos fazem refletir sobre ações cotidianas. 
Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta da crônica lida. 

A) Quando queremos cultivar alguma planta em casa, devemos estar atentos aos locais 
apropriados. O copo utilizado no conto fez com que a flor murchasse, já que não é o local 
apropriado para o cultivo de flores. 

B) O texto chama a atenção para o ato de “furtar”. Não devemos roubar coisas que não nos 
pertencem. Assim como na crônica. Se um dia fizermos tal ato devemos devolver o objeto 
furtado ao seu lugar de origem. 

C) Num gesto espontâneo, o homem colhe uma flor do jardim. Nos dias seguintes, ele 
acompanha o seu processo de decomposição, sendo levado a pensar sobre a passagem 
do tempo, a fragilidade e efemeridade da vida. 

D) As pessoas não dão importância para as flores. O porteiro achou que era lixo o que o 
homem estava devolvendo. Conclui-se que falta consciência ambiental às pessoas.  

 

QUESTÃO 02 (Valor:0,20)  

Nos textos escritos é necessário observar o correto uso dos pronomes. Uma das tarefas mais 
difíceis para quem escreve é garantir que haja uniformidade de tratamento, ou seja, ao se 
utilizar um pronome em segunda pessoa, como “tu”, todos os demais pronomes e verbos 
devem seguir a mesma pessoa do discurso. A substituição de objetos diretos e indiretos por 
pronomes também causa estranheza principalmente quando se compara a escrita à fala. Na 
frase “Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água”, o pronome “a” substitui a palavra 
“flor”, querendo dizer “Trouxe a flor para casa e coloquei a flor em um copo com [agua”. Abaixo 
há uma frase em que o uso do pronome está incorreto. Identifique-a a partir da conceituação 
aqui expressa. 
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A) O porteiro plantou-a novamente no jardim e me agradeceu. 

B) Levei-lhe a flor para que ele a plantasse novamente no jardim. 

C) Já entreguei um copo com água para teu pai conforme ele lhe pediu. 

D) Escuta teus pais sempre e não te furte de fazer o bem. 

 

QUESTÃO 03 (Valor:0,20)  

Há muitas diferenças no uso de determinadas palavras se compararmos o português do Brasil 
com o português de Portugal. Também há diferenças quando comparamos a fala com a 
escrita. Observe esta frase: “Eu a furtara, eu a via morrer.” O pronome “a” nos seus dois usos 
está em situação proclítica”, ou seja, está sendo usado antes do verbo, muito mais comum na 
fala de Portugal do que na do Brasil. Assinale a alternativa em que o uso do pronome está 
correto conforme prevê a norma padrão.  

A) Me explica porque você furtou tantas flores deste jardim. 

B) Considerar-te-ão culpado caso te peguem roubando flores novamente.  

C) O porteiro me disse que não falou-te que podias levar a flor.  

D) Volte para casa e te esquece-se do que aconteceu. 

 

QUESTÃO 04 (Valor:0,20)  

Fernando Sabino (1923 — 2004), escritor e jornalista nascido em Belo Horizonte, faz uma 
viagem bem-humorada às suas origens na crônica "Conversinha mineira". O texto publicado 
na obra A Mulher do Vizinho (1962) utiliza um registro de linguagem bastante próximo da 
oralidade, reproduzindo uma conversa banal. Leia a crônica e assinale a alternativa que 
retrata a situação vivida pelos personagens no texto. 

— É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
— Sei dizer não senhor: não tomo café. 
— Você é dono do café, não sabe dizer? 
— Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
— Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
— Café com leite só se for sem leite. 
— Não tem leite? 
— Hoje, não senhor. 
— Por que hoje não? 
— Porque hoje o leiteiro não veio. 
— Ontem ele veio? 
— Ontem não. 
— Quando é que ele vem? 
— Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que devia vir 
em geral não vem. 
— Mas ali fora está escrito “Leiteria”! 
— Ah, isso está, sim senhor. 
— Quando é que tem leite? 
— Quando o leiteiro vem. 
— Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? 
— O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada? 
— Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa: como é 
que vai indo a política aqui na sua cidade? 
— Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
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— E há quanto tempo o senhor mora aqui? 
— Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso agarantir com certeza: um pouco mais, um 
pouco menos. 
— Já dava para saber como vai indo a situação, não acha? 
— Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
— Para que Partido? — Para todos os Partidos, parece. 
— Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. 
— Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro. Nessa mexida... 
— E o Prefeito? 
— Que é que tem o Prefeito? 
— Que tal o Prefeito daqui? 
— O Prefeito? É tal e qual eles falam dele. 
— Que é que falam dele? 
— Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é Prefeito. 
— Você, certamente, já tem candidato. 
— Quem, eu? Estou esperando as plataformas. 
— Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede, que história é essa? 
— Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí... 

A) Chama a atenção no diálogo as respostas estranhas do dono do estabelecimento que 
parece não ter consciência daquilo que o rodeia. 

B) As respostas do dono do estabelecimento se desviando das várias questões colocadas 
inferem que os mineiros não são preocupados com seus próprios negócios. 

C) O comerciante demonstra interesse pela política local pois há um quadro de propaganda 
política pendurado no seu estabelecimento. 

D) O diálogo permite compreender a situação econômica do país que não consegue ter os 
produtos anunciados para a venda. 

 

QUESTÃO 05 (Valor:0,20)  

A pronúncia das palavras não reflete a forma como elas são escritas. Neste trecho, por 
exemplo, a palavra “leiteiro”, apesar de possuir dois ditongos orais decrescentes num um 
processo que denominamos “monotongação”, ou seja, o ditongo desaparece na fala dando 
lugar a apenas uma vogal. A maioria das pessoas pronuncia “leitero”.  

— Não tem leite? 
— Hoje, não senhor. 
— Por que hoje não? 
— Porque hoje o leiteiro não veio. 
 

Assinale a opção em que o processo de monotongação não ocorre na fala cotidiana. 

A) Sempre que como peixe me sinto mais saudável. 

B) Não nos informaram a pauta da reunião.  

C) No jantar do clube que fomos serviram couve refogada com cebola. 

D) Preciso ir ao cabeleireiro hoje pois tenho uma formatura. 
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QUESTÃO 06 (Valor:0,20)  

A escrita normativa nos faz cuidar de acentos, pontos, vírgulas, hifens, ou seja, sinais gráficos 
que são, quase sempre, imperceptíveis na fala. Alguns deles são desconhecidos por muitos 
falantes, como o acento grave, indicativo de crase. Analise a placa abaixo e assinale a  

 

afirmação que explica corretamente a situação apresentada quanto a este acento nesse 
contexto. 

 

A) Em “Acesso as lojas” deve ocorrer o acento grave porque estamos diante de uma oração 
subordinada. 

B) O anúncio está correto pois não se usa o acento indicativo de crase diante de palavras 
femininas no plural. 

C) O acento da crase foi eliminado no último acordo ortográfico, por isso o anúncio está 
correto. 

D) Na expressão “Acesso as lojas” deve ocorrer o acento grave pois temos a junção de uma 
preposição e um artigo definido. 

 

QUESTÃO 07 (Valor:0,20)  

A sintaxe é a parte da gramática que estabelece relações entre as palavras e orações de uma 
língua. Os sinais de pontuação e os conectivos estabelecem essas relações, deixando os 
textos coerentes e coesos. Observe, então, o seguinte período: "O novo secretário é Raul 
Matos, ex-titular da pasta de finanças que pediu demissão há um mês e aceitou o convite para 
voltar à administração." A conjunção “e”, empregada na frase, é coordenada aditiva. Nesse 
sentido, não dá clareza ao texto pois podemos interpretar que o novo secretário aceitou o 
convite para voltar à administração agora ou há um mês, quando pediu demissão da pasta de 
finanças. Para evitar estas interpretações, precisamos usar um conectivo que dê o sentido 
correto e coerente. Assinale a alternativa em que isso ocorre. 

A) "O novo secretário é Raul Matos, ex-titular da pasta de finanças que pediu demissão há 
um mês, embora aceitou o convite para voltar à administração." 

B) "O novo secretário é Raul Matos, ex-titular da pasta de finanças que pediu demissão há 
um mês e também aceitou o convite para voltar à administração." 

C) "O novo secretário é Raul Matos, ex-titular da pasta de finanças que pediu demissão há 
um mês, onde aceitou o convite para voltar à administração." 

D) "O novo secretário é Raul Matos, ex-titular da pasta de finanças que pediu demissão há 
um mês, mas agora aceitou o convite para voltar à administração." 

 

QUESTÃO 08 (Valor:0,20)  

Os textos publicitários costumam veicular frases que nem sempre atendem aos preceitos 
normativos. Muitas vezes propositalmente, tentando se aproximar de uma linguagem mais 
coloquial. Outras vezes, por desconhecimento de quem os produz. Abaixo você encontrará 
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alguns desses exemplos. Assinale a opção em que não há nenhum erro em relação à norma 
padrão. 

A) Não se esqueça da Brastemp. 

B) Vem pra Caixa você também. 

C) Você quer um desconto? Faz um 21! 

D) Obedeça sua sede. 

 

QUESTÃO 09 (Valor:0,20)  

O uso inadequado de uma palavra ou expressão na língua escrita pode se dar por 
diferentes motivos. Vivemos num país continental, com uma população que ultrapassa 
200 milhões de falantes, com graves injustiças sociais que tiram muitas crianças e 
adolescentes muito cedo da escola e com uma língua oficial que não é brasileira em 
sua origem. Assim, a escrita precisa ser uniforme para que as pessoas compreendam 
os textos escritos. Nas alternativas abaixo há uma opção que possui uma expressão 
“errada” se observarmos a norma padrão. Identifique-a. 

A) Precisamos entender o porquê de tanta reclamação. 

B) Quando lemos, precisamos entender o que há por traz das entrelinhas. 

C) Estamos há muitos anos tentando entender a situação do país. 

D) Não chove há dias, mas não podemos perder a esperança. 

 

QUESTÃO 10 (Valor:0,20)  

Nos textos escritos a observância das normas da língua é fundamental. Para isso, ser 
um leitor de diferentes textos e ter acesso a dicionários e gramáticas ajudam a errar 
menos, pois é no contato com a língua o caminho mais fácil para aprender esta língua. 
Apenas uma das frases abaixo está correta se considerarmos o padrão normativo. 
Identifique-a.  

A) Estudamos bastante, mas não estou afim de perder o final de semana. 

B) Não consigo encontrar a pasta em que coloquei o arquivo. 

C) Na noite de Natal, chegou muitos presentes para você. 

D) Muito obrigada, disse o menino a sua mãe. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA (05 questões) 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 0,20) 

O modelo TCP/IP foi desenvolvido antes do modelo OSI, e se trata de um conjunto de 
protocolos. Esse modelo não corresponde de forma exata ao modelo OSI. 
Considerando o modelo TCP/IP, assinale a alternativa que corresponde as camadas 
existentes neste modelo de rede. 

A) Interface de rede, internet, transporte e aplicação. 

B) Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. 

C) Rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. 
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D) Física, Transporte, rede, internet, sessão, apresentação e aplicação. 

 

QUESTÃO 12 (Valor: 0,20) 

A tabela abaixo foi construída no Microsoft Excel, ela refere-se a uma lista de 
funcionários com os salários mensais e número de faltas destes durante o ano. 

 

 

Ao aplicar a fórmula “=SE(E(B2<4000;C2<=5);B2*20%;B2*10%)” na célula C2 e arrastar a 
fórmula para baixo até a célula C6 utilizando a alça de auto preenchimento, qual serão os 
valores de abono dos Funcionários A, B, C, D, e E respectivamente. 

A) 350, 560, 280, 300 e 420. 

B) 350, 560, 280, 150 e 420. 

C) 700, 560, 560, 300 e 420. 

D) 700, 1020, 560, 150 e 420. 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 0,20) 

A anatomia da Computação em Nuvem pode ser definida como estrutura da nuvem. Ela 
é parte da arquitetura e define a estrutura básica da nuvem. O padrão mais utilizado 
para definir a anatomia da Computação em Nuvem é formado por cinco componentes 
em forma de camadas. Assinale a alternativa que corresponde aos cinco componentes 
que formam a anatomia da computação em nuvem.  

A) Aplicação, plataforma, rede, hardware e software. 

B) Usuário, rede, aplicação, plataforma e servidores. 

C) Usuário, rede, gerenciamento de nuvem, hardware e software. 

D) Aplicação, plataforma, infraestrutura virtual, virtualização e servidores. 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 0,20)  

Os editores de texto são aplicativos utilizados para criação de documentos, como: 
relatórios, cartas, projetos. O Word é o editor de texto do pacote de aplicativos Office 
da Microsoft. Este aplicativo possui diversos atalhos que visam otimizar o trabalho do 
usuário. A assinale a alternativa que corresponde aos quatro atalhos a seguir:  

Selecionar todo o texto; 

Localizar uma palavra ou parte de um texto; 
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Aumentar o tamanho da fonte; 

Alternar fonte entre maiúsculas e minúsculas;  

A) Ctrl + t, Ctrl + l, Shift + >, Ctrl + F3; 

B) Ctrl + t, Ctrl + l, Ctrl + >, Ctrl + F3; 

C) Ctrl + t, Ctrl + l, Ctrl + shift + >, shitf + F3;  

D) Ctrl + a, Ctrl + l, Ctrl + >, Ctrl + F3; 

 

QUESTÃO 15 (Valor: 0,20) 

O conceito de banco de dados relacional vem da Teoria dos Conjuntos atrelado à 
concepção de que não é relevante ao usuário saber onde os dados estão nem como os 
dados estão (transparência). Os usuários manipulam os objetos dispostos em linhas e 
colunas das tabelas, que possuem informações sobre o mesmo assunto, de forma 
estruturada e organizada. A Teoria Relacional possui premissas que definem uma 
tabela de dados. Assinale a alternativa que não corresponde a uma premissa da teoria 
relacional. 

A) cada uma das tabelas é chamada de relação. 

B) o conjunto de uma linha e suas colunas é chamado de tupla. 

C) a ordem das linhas é relevante. 

D) cada coluna da tabela tem um nome e representa um domínio da tabela. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (05 questões) 

 

QUESTÃO 16 (Valor:0,20)  

Sobre a COP26, conferência climática das Nações Unidas, que aconteceu no ano de 
2021 na Europa, é correto afirmar: 

A) China e Estados Unidos declararam que irão colaborar na regulação e nos padrões 
ambientais relacionados à redução das emissões de gases do efeito estufa na próxima 
década. 

B) A conferência climática da ONU em 2021 aconteceu na França, por isso o documento 
assinado pelos participantes chama-se Acordo de Paris. 

C) A COP26 recebe este nome porque os participantes do evento são os 26 maiores países 
do mundo. 

D) O secretário-geral da ONU, John Kerry, criticou o fato de muitos participantes não estarem 
usando máscaras no evento. 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 0,20) 

Uma expressão vem fazendo parte de nosso vocabulário atualmente: “fake news". 
Todos sabemos que este tipo de notícia se trata de uma informação não verdadeira que 
normalmente é repassada pelas redes sociais como se fosse verdade. Das alternativas 
a seguir, somente uma delas não é uma fake news, ou seja, é verdade. Assinale esta 
alternativa. 
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A) Em janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calazans, funcionária do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, foi a primeira brasileira a ser vacinada contra a COVID-19. 

B) Após fraudes comprovadas nas últimas eleições presidenciais americanas, o democrata 
Donald Trump reassumiu o comando da Casa Branca. 

C) De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as queimadas 
na Amazônia foram reduzidas drasticamente sendo registrados menos de 200 focos de 
incêndio em 2021.  

D) A partir de um acordo assinado na COP26, a China se comprometeu em diminuir em 50% 
seu consumo de carvão até 2025. 

 

QUESTÃO 18 (Valor: 0,20) 

Qual sequência apresenta nesta ordem: impostos federais, impostos estaduais e 
impostos municipais? 

A) COFINS e IPI; ICMS e IPVA; ITBI e IPTU. 

B) ICMS e IPVA; ITBI e IPTU; COFINS e IPI.  

C) ITBI e IPTU; ICMS e IPVA; COFINS e IPI. 

D) COFINS e IPI; ITBI e IPTU; ICMS e IPVA. 

 

QUESTÃO 19 (Valor: 0,20) 

Uma importante rota de comércio mundial é o Canal de Suez. Cerca de 8% do comércio 
marítimo no mundo é realizado através deste canal. As receitas anuais totalizam bilhões 
de dólares. No primeiro semestre de 2021, o navio cargueiro Ever Given encalhou, 
bloqueando o canal por dias. Sobre este incidente escolha a alternativa correta. 

A) O navio ficou encalhado por alguns dias, mas depois disso ficou detido pelas autoridades 
egípcias por muito mais tempo, pois elas exigiam uma indenização pelos prejuízos 
causados. 

B) O navio voltou a navegar depois de 56 dias do incidente.  

C) O navio Ever Given é de origem inglesa. 

D) O Canal de Suez é um canal artificial de navios com 77,1 quilômetros de extensão e liga o 
oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. 

 

QUESTÃO 20 (Valor: 0,20) 

A partir de novembro de 2021, Santa Catarina vai unificar documentos civis. Sobre este 
fato, assinale a alternativa correta. 

A) O IGP de Santa Catarina vai lançar a carteira de identidade com um único número. O 
documento terá apenas a informação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

B) Os documentos que serão unificados serão o PIS e o CPF.  

C) Santa Catarina será o terceiro estado a fazer tal unificação, sendo que outros dois estados, 
Minas Gerais e Alagoas, já implementaram a junção do RG e do CPF.  

D) A adoção do RG como número único de identificação irá acontecer somente no estado de 
Santa Catarina em razão de ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

LEGISLAÇÃO COMUM  – 10 QUESTÕES 

 

QUESTÃO 21 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Criciúma/SC, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) O Município, objetivando integrar-se à organização, ao planejamento e à execução de 
funções públicas de interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios 
limítrofes ou da região e ao Estado, formando ou não associações microrregionais. 

B) O Município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em bairros, 
distritos e vilas, na forma da Lei. 

C) O Município poderá, em seus limites, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-
los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações 
de dependência ou aliança. 

D) Qualquer alteração territorial do Município de Criciúma só poderá ser feita na forma da lei 
complementar estadual, preservada a continuidade e a unidade histórico-cultural do 
ambiente urbano, dependente de consulta prévia às populações diretamente interessadas, 
mediante plebiscito. 

 
QUESTÃO 22 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Criciúma/SC, assinale a alternativa 
incorreta sobre os bens do Município de Criciúma/SC: 

A) A dívida proveniente da receita não arrecadada constitui patrimônio do Município. 

B) O levantamento geral do patrimônio do Município terá por base o inventário analítico em 
cada unidade administrativa dos dois Poderes, com escrituração sintética em seus órgãos 
próprios. 

C) Os bens serão inventariados de acordo com a classificação da lei civil e sua escrituração 
obedecerá às normas expedidas pelo órgão competente municipal, observada a lei federal 
e as instruções do Tribunal de Contas do Estado. 

D) Os bens públicos poderão ser inventariados ao final de cada exercício. 

 

QUESTÃO 23 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Criciúma/SC, não é da competência 
exclusiva da Câmara Municipal: 

A) Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, quando a ausência exceder a quinze dias. 

B) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para a sua execução. 

C) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os 
limites da delegação legislativa. 

D) Dispor sobre a organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal. 
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QUESTÃO 24 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei nº 6.611, de 22 de julho de 2015, do Município de Criciúma, assinale 
a alternativa correta sobre o Fundo de Desenvolvimento Municipal (FUNDEM):  

A) O FUNDEM não poderá ser constituído com recursos provenientes de acordos, consórcios, 
contratos e convênios. 

B) O FUNDEM não poderá ser constituído com recursos provenientes de contribuição ou 
doações de pessoas físicas ou jurídicas. 

C) Os recursos do FUNDEM nunca poderão ser aplicados para finalidade de constituição de 
reserva fundiária. 

D) Os recursos do FUNDEM poderão ser aplicados, a critério do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal, para a finalidade de regularização fundiária. 

 

QUESTÃO 25 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei Complementar nº 95, de 28 de dezembro de 2012, do Município de 
Criciúma, assinale a alternativa incorreta sobre operações urbanas consorciadas:  

A) Poderão ser previstas, nas áreas urbanas consorciadas, a modificação de índices e 
características de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como alterações das 
normas edilícias, considerado o impacto ambiental e de vizinhança delas decorrente. 

B) As operações urbanas consorciadas podem ter como finalidade a implantação de 
equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano. 

C) As operações urbanas consorciadas são os conjuntos de medidas e intervenções 
realizadas diretamente pelo Município, com recursos provenientes de parcerias com a 
União Federal, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental, num determinado perímetro, contíguo ou não.  

D) As operações urbanas consorciadas podem ter como finalidade a implantação de 
espaços públicos. 

 

QUESTÃO 26 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei nº 6.822, de 15 de dezembro de 2016, do Município de Criciúma, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Todos podem se utilizar livremente dos bens dominiais, desde que respeitem os costumes, 
a tranquilidade e a higiene, nos termos da legislação em vigor. 

B) Os bens públicos municipais são os de uso comum do povo, os de uso especial e os 
dominiais. 

C) É proibido danificar ou poluir os bens públicos, bem como as fachadas dos edifícios, muros 
e grades particulares de modo que os tornem impróprios ao uso coletivo. 

D) O Município poderá, através de autorização expressa da Câmara Municipal, onerosa ou 
gratuitamente, ceder, a título precário, o uso de determinada área de bens de uso 
comum, ficando os ocupantes sujeitos a obrigações constantes do ato de cessão.  

 

QUESTÃO 27 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei Complementar 12/1999, do Município de Criciúma, assinale a 
alternativa incorreta sobre as responsabilidades do servidor público: 
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A) A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções previstos na Lei 
Complementar 12/1999, do Município de Criciúma. 

B) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 

C A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

D)  A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

 

QUESTÃO 28 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei Complementar 12/1999, do Município de Criciúma, assinale a 
alternativa incorreta sobre o processo administrativo disciplinar (PAD): 

A) As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a 
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escritos, confirmada a 
autenticidade. 

B) A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público poderá promover a sua 
apuração, mediante sindicância e/ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao 
acusado ampla defesa e contraditório. 

C) Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a 
denúncia será arquivada, por falta de objeto. 

D) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da 
remuneração. 

 

QUESTÃO 29 (Valor: 0,24) 

O artigo 169 da Constituição da República (CRFB), prevê que “A despesa com pessoal 
ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar”. A Lei 
Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, regulou o disposto no art. 169, da CRFB, 
prevendo que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada 
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida. No 
Município o percentual estabelecido é de: 

A) 40% (quarenta por cento). 

B) 50% (cinquenta por cento). 

C) 65% (sessenta e cinco por cento). 

D)  60% (sessenta por cento).  

 

QUESTÃO 30 (Valor: 0,24) 

De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, assinale a alternativa correta sobre 
modalidades de licitação: 

A) A Administração poderá criar outras modalidades de licitação, além das já previstas na Lei 
14.133 de 1º de abril de 2021. 
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B) A Administração poderá combinar as diversas modalidades de licitação que estão previstas 
na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

C) O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação prevista na Lei 14.133 de 1º de abril 
de 2021. 

D) O pregão aplica-se obrigatoriamente às contratações de todos os serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de 
engenharia. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGO DE TESOUREIRO – 15 QUESTÕES 

 

QUESTÃO 31 (Valor: 0,24) 

Em relação a definição de ATIVOS, avalie as afirmações a seguir: 

I. É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como 
resultado de eventos passados. A obrigação é o dever ou responsabilidade que a 
entidade não tem a capacidade prática de evitar. 

II. É um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir 
benefícios econômicos. 
 

III. É um recurso econômico presente não controlado pela entidade como resultado de 
eventos futuros. Recurso econômico é uma obrigação e um dever ou responsabilidade 
que a entidade não tem a capacidade prática de evitar. 

Assinale a opção CORRETA que trata da definição de ATIVO: 

A) II e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II, apenas. 

 

QUESTÃO 32 (Valor: 0,24) 

Em relação a classificação das contas, assinale a alternativa CORRETA que contenham 
apenas contas dos grupos de contas do ATIVO NÃO CIRCULANTE; 

A) ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. 

B) ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e caixa e equivalentes de caixa. 

C) estoques, investimentos, imobilizado e intangível. 

D) disponibilidades, investimentos, imobilizado e intangível. 

 

QUESTÃO 33 (Valor: 0,24) 

Em relação a definição de PASSIVO, avalie as afirmações a seguir: 

I. É um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir 
benefícios econômicos.  

II. São aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no 
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patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos 
sobre o patrimônio. 

III. É uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como 
resultado de eventos passados. 
Assinale a opção CORRETA que trata da definição de PASSIVO: 

A) II e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

QUESTÃO 34 (Valor: 0,24) 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) deve ser apresentada por no mínimo 3 
(três) fluxos classificados por atividade. Nesse sentido, assinale a alternativa 
CORRETA em relação a classificação por atividades da DFC. 

A) Atividades operacionais; Atividades de investimento; Atividades de financiamento. 

B) Atividades do Lucro líquido; Atividades de investimento; Atividades de financiamento. 

C) Atividades operacionais; Atividades de investimento; Atividades do método indireto. 

D) Atividades operacionais; Atividades do método direto; Atividades de financiamento 

 

QUESTÃO 35 (Valor: 0,24) 

Em relação a definição de RECEITA, avalie as afirmações a seguir: 

I. Mantidos para venda no curso normal dos negócios; em processo de produção para 
venda; ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou 
transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. 

II. São aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no 
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos 
sobre o patrimônio. 
 

III. É um ativo não monetário identificável sem substância física, Ativo monetário é 
aquele representado por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em uma quantia 
fixa ou determinável de dinheiro. 

Assinale a opção CORRETA que trata da definição de RECEITA: 

A) II e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

QUESTÃO 36 (Valor: 0,24) 

Em relação a definição de Patrimônio Líquido, avalie as afirmações a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA. 

A) é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.  
B) é o aumento no lucro por ação ou a redução no prejuízo por ação, em decorrência do 



CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 
CONCURSO PUBLICO 
EDITAL Nº. 01/2021 

TESOUREIRO 

14 
 
 

 

pressuposto de que os instrumentos conversíveis sejam convertidos. 
C) é o instrumento patrimonial que está subordinado a todas as outras classes de 

instrumentos patrimoniais. 
D) é a participação no lucro do período apenas após outros tipos de ações, tais como ações 

preferenciais com dividendo mínimo ou fixo. 

 

QUESTÃO 37 (Valor: 0,24) 

Em relação a demonstrativo contábil NOTAS EXPLICATIVAS, avalie as afirmações a 
seguir: 

I. A informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, 
de modo razoável, decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis 
de propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que fornecem 
informações financeiras sobre relatório específico da entidade. 

 

II. Demonstra a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que 
resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com os sócios 
na sua qualidade de proprietários. 

III. Contêm informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações 
contábeis. Oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens 
divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram 
nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Assinale a opção CORRETA que trata da definição de NOTAS EXPLICATIVAS: 

A) II e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

QUESTÃO 38 (Valor: 0,24) 

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
no seu Art. 1º, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e abrange no inciso I - os órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do 
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa. 
No Art. 2º são apresentadas as peculiaridades na qual a Lei se aplica. 

Nesse sentido, avalie as afirmações a seguir: 

I. alienação e concessão de direito real de uso de bens; compra, inclusive por 
encomenda; locação; concessão e permissão de uso de bens públicos. 

II. contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão 
de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de 
garantia relacionadas a esses contratos. 

III. prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; obras e 
serviços de arquitetura e engenharia; contratações de tecnologia da informação e de 
comunicação. 
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Assinale a opção CORRETA que trata apenas das situações pertinentes da aplicação 
da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, conforme Art. 2º, incisos I a VII, da Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021: 

A) II e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

 

QUESTÃO 39 (Valor: 0,24) 

Considerando as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASPs), 
avalie as informações a seguir: 

 

I. as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa são demonstradas na 
Demonstração das Variações Patrimoniais. 

II. o saldo a pagar dos restos a pagar não processados são evidenciados no Balanço 
Orçamentário. 

III. o montante de duodécimos recebidos pela câmara de vereadores são apresentados 
na linha “Transferências Financeiras Recebidas” do Balanço Financeiro do poder 
Legislativo. 

É correto o que se afirma em: 

A) II e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) III, apenas. 

 

QUESTÃO 40 (Valor: 0,24) 

De acordo com o método de consolidação de Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público (DCASPs) proposto pelo 5º nível (Subtítulo) das classes 1, 2, 3 e 4 do 
PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público), assinale a alternativa que 
contempla a correta variação patrimonial a ser contabilizada na Câmara de Vereadores 
quando do ato de recebimentos de duodécimos: 

A) 4.5.1.1.1.00.00 Transferências recebidas para a execução orçamentária - Consolidação 

B) 4.5.1.1.2.00.00 Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS 

C) 4.5.1.1.3.00.00 Transferências recebidas para a execução orçamentária - Inter OFSS - 
União 

D) 4.5.1.1.5.00.00 Transferências recebidas para a execução orçamentária - Inter OFSS – 
Município 

 

QUESTÃO 41 (Valor: 0,24) 

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo 
e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente. Para materializar estes 
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resultados, como por exemplo o Ativo Permanente, o PCASP-Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público possui um atributo específico que tem como função realizar esta 
separação de ativos e passivos. Como se intitula este atributo? 

A) Natureza da informação contábil 

B) 5º Nível – Consolidação 

C) Indicador do superávit financeiro 

D) Categoria econômica 

 

QUESTÃO 42 (Valor: 0,24) 

Considerando a temática despesas públicas, avalie as afirmações a seguir: 

I. para melhor controle da aplicação dos recursos vinculados, o código utilizado para 
controle das fontes/destinações das despesas orçamentárias é diferente do utilizado 
para as receitas orçamentárias. 

II. os restos a pagar são os empenhos não pagos (ou liquidados) remanescentes de 
exercícios anteriores. 

 

III. o regime de adiantamento (suprimento de fundos) são repasses de recursos a 
instituições filantrópicas objetivando o atendimento de uma finalidade específica. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

 

QUESTÃO 43 (Valor: 0,24) 

Conforme Constituição Federal de 1988 a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentre 
outras disposições, compreende as metas e prioridades da administração pública e 
orienta a elaboração da LOA-Lei Orçamentária Anual. De acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não se trata de uma atribuição dada a LDO-Lei 
de diretrizes orçamentárias: 

A) Indicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso 

B) Estabelecer metas de resultado primário e nominal 

C) Determinar critérios e formas de limitação de empenho 

D) Definir o montante da Reserva de Contingência com base na Receita Corrente Líquida 
(RCL) 

 

QUESTÃO 44 (Valor: 0,24) 

O PPA (Plano Plurianual) é um instrumento de planejamento governamental o qual o § 
1º do art. 165 da Constituição Federal de 1988 o atribui em estabelecer as diretrizes, os 
objetivos e as metas da Administração Pública, para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Dado 
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exposto assinale a alternativa que representa o período de vigência de um PPA: 

A) Três anos a contar do segundo ano de mandato do governo 

B) Três anos a contar do primeiro ano de mandato do governo 

C) Quatro anos a contar do primeiro ano de mandato do governo 

D) Quatro anos a contar do segundo ano de mandato do governo atual até o primeiro ano do 
mandato seguinte 

 

QUESTÃO 45 (Valor: 0,24) 

Considerando a temática referente ao processo de categorização/classificação da 
despesa pública orçamentária, avalie as afirmações a seguir: 

I. a modalidade "91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social" representa a 
entrega de recursos a outro ente da Federação para que este execute/processe a 
despesa 

II. "1-Pessoal e Encargos Sociais" é um grupo de natureza de despesa que registra 
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas 

 

III. a função "12–Saúde" é um número da classificação institucional que agrega as 
despesas que competem a área da saúde 

É correto o que se afirma em: 

A) II, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

 

__destaque aqui_______________________________________________________________________________________ 

GABARITO DAS QUESTÕES 

QUESTÃO RESPOSTA QUESTÃO RESPOSTA QUESTÃO RESPOSTA 

01  16  31  

02  17  32  

03  18  33  

04  19  34  

05  20  35  

06  21  36  

07  22  37  

08  23  38  

09  24  39  

10  25  40  

11  26  41  

12  27  42  

13  28  43  

14  29  44  

15  30  45  

 


