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                                               Cargo: Auxiliar de Tesouraria  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1.   Assinale a alternativa correta: 
 
a) No campo da receita, o imposto arrecadado é classificado como uma receita corrente, porque ele não se origina da 

obrigação social dos cidadãos, mas de qualquer bem de capital. 
b) As operações de capital se destinam à manutenção e ao funcionamento de serviços legalmente criados. São 

essencialmente operacionais. 
c) Receita tributária, no âmbito de cada esfera governamental, é aquela oriunda da sua competência de tributar, conforme 

o disposto na Constituição. 
d) Receitas transferidas são as provenientes de multas, juro de mora, indenizações e restituições, receita de cobrança da 

dívida ativa e outras. 
e) A receita corrente não pode financiar despesas de capital através do superávit do Orçamento Corrente. 
 
2.   O Balanço Patrimonial demonstrará: 

 
a)     Ativo Financeiro. 
b) As Contas de Compensação. 
c) Passivo Permanente. 

d) Saldo Patrimonial. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
3.   Classificam-se como despesas de custeio: 

 
a) As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 

conservação e adaptação de bens imóveis. 
b) As dotações para despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 

contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. 
c) As transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas. 
d) As dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados 

necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter 
comercial ou financeiro. 

e) As dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam 
realizar, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especial anterior, bem como as dotações 
para amortização da dívida pública. 

 
4.   São modalidades de licitação, exceto. 

 
a) Concorrência. 
b) Inexigibilidade. 
c) Convite. 

d) Leilão. 
e) Tomada de preços. 

 
5.   Em relação ao princípio da finalidade, assinale a assertiva incorreta. 

 
a) O princípio da finalidade é tão somente uma decorrência do princípio da legalidade. 
b) Os atos incursos com vício denominado “desvio de finalidade” são nulos. 
c) A finalidade legal é um elemento da própria lei, é o fator que permite compreende-la. 
d) O princípio da finalidade impõe que o administrador atue observando o objetivo da lei, e não tão somente o interesse 

público.  
e) Um dos limites do poder é a finalidade em vista da qual caberia ser utilizado.   

 
6.   Em relação aos pressupostos do ato administrativo, assinale a alternativa correta. 

 
a) Um Decreto de exoneração de servidor por motivo de falecimento tem em seu conteúdo um objeto, que mesmo 

inexeqüível não deixa de existir visto que é condição de todo ato administrativo. 
b) O sujeito é elemento indispensável ao ato administrativo. 
c) O motivo é a fundamentação na qual são enunciados a regra de Direito habilitante, os fatos em que o agente se 

estribou para decidir a prática do ato administrativo. 
d) Os requisitos procedimentais são os atos que devem, por imposição normativa, preceder a um determinado ato.   
e) Segundo o pressuposto da finalidade, em inexistindo para  prática do ato administrativo sua definição legal, este deve 

ter observar, para sua validade, a finalidade pública.  
 

7.   Em relação aos servidores públicos é correto afirmar que: 
 

a) O estágio probatório tem período de 02 (dois) anos, porém, para a efetividade é necessário que o servidor seja 
submetido a processo de avaliação de desempenho. 

b) O servidor público efetivo poderá ser remunerado na forma de subsídio, da mesma forma que os agentes políticos. 
c) Os poderes gozam de autonomia administrativa e financeira, sendo possível, quando devidamente regulamentado, 

que os vencimentos dos cargos do judiciário e do legislativo, serem superiores ao do poder executivo. 
d) É regra constitucional o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, para os 

servidores públicos efetivos. 
e) O gestor municipal tem o poder discricionário de escolher de forma pessoal aqueles que serão contratados para 

atender a necessidade por excepcional interesse público. 
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8.   A administração municipal deseja adquirir material de consumo com valor de despesa estimada em R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) mensais. Que modalidade de licitação é mais bem utilizada para esta aquisição. 

 
a) Tomada de Preços, pelo fato do valor estimado anual ser de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 
b) Convite, diante do valor estimado mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
c) Dispensa de licitação, diante do valor estimado mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
d) Pregão, visto que é obrigatória a utilização desta modalidade em toda despesa corrente. 
e) Concorrência, pelo fato do valor estimado anual ser de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). 

 
9.   Em matéria de exclusão do crédito tributário pode-se dizer: 

 
a) A isenção e a anistia, em se tratando do ICMS serão definidos em convênios celebrados por todos os Estados 

membros; 
b) A imunidade tributária é restrita e pode-se ser declarada por lei; 
c) A isenção sempre se estende aos tributos instituídos posteriormente a sua concessão; 
d) A isenção tributária concedida sob condição onerosa pode ser livremente suprimida; 
e) Não há alternativa correta. 

 
10.   O Lançamento tributário depois de regularmente notificado o devedor, somente poderá ser alterado: 

 
a) Por ato de ofício da autoridade fazendária, em qualquer caso; 
b) Por impugnação do sujeito passivo; 
c) Nunca poderá ser alterado, pois após lançado, ele se torna imutável; 
d) Sempre poderá ser alterado; 
e) Todas as alternativas estão erradas. 

 
11.   Compete aos Municípios instituir impostos, entre outros, sobre: 

 
a) Propriedade de veículos automotores; transmissão inter-vivos; 
b) Propriedade predial e territorial urbana; transmissão inter-vivos; 
c) Produtos industrializados; transmissão causa mortis; 
d) Propriedade predial e territorial urbana; transmissão causa mortis ; 
e) Propriedade de veículos automotores; transmissão causa mortis. 

 
 

12.   Apenas a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao 
acusado, em caso de dúvida quanto: 

 
a) À capitulação legal do fato. 
b) À natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. 
c) À autoria, imputabilidade, ou punibilidade. 
d) À natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

13.   A quem compete exercer o controle externo do Município? 
 

a) Ao Tribunal de Contas do Estado. 
b) Ao Legislativo Municipal. 
c) Aos órgãos de controle do Município. 
d) Aos conselhos municipais. 
e) Ao poder judiciário.  

 
14.   Júnior aplicou R$ 100.000,00, e após sete meses tinha obtido em rendimentos o valor de R$ 40.710,00, no regime de 

juros compostos. Se Júnior tivesse aplicado durante um ano, à mesma taxa e mesmo regime, quanto por cento 
renderia? 

 
a) 65.6% 
b) 72,7% 
c) 74,5% 
d) 79,59% 
e) 81,14% 

 
15.   Antônio tem um crédito de R$ 1.000,00 a vencer em 10 meses. Porém Antônio negocia de imediato este crédito com um 

deságio de 21,88%. Indique a taxa mensal de juros compostos que representa o rendimento efetivo do crédito de 
Antônio. 

 
a) 2,2% 
b) 2,3% 
c) 2,5% 
d) 30,5% 
e) 27,3% 
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Texto I 

 
O MERCADO MANDA MESMO? 

Simon Franco 

 
 Quem se dedicar hoje a ler todos os livros, manuais e artigos sobre o que é ser um “bom profissional” certamente vai 
desistir de tentar qualquer emprego. Em primeiro lugar, as descrições que encontramos são sempre de “super-homens”, que 
nunca têm estresse, não se cansam, são capazes de infinitas adaptações, nunca brigam com a família... Ou seja, não é 
descrição de gente. 
 Em segundo lugar, o conjunto dessas fórmulas é francamente contraditório. O que uns dizem que é bom outros acham 
que não. É como se cada autor, cada consultor, cada articulista pegasse uma idéia, transformasse em regra e quisesse aplicá-
la a todos os seres humanos, de qualquer sexo e de qualquer cultura. Não é preciso muita sociologia para perceber que esse 
emaranhado todo, ao pretender indicar o bom caminho para o profissional, desenha uma espécie de “tipo ideal” de trabalhador 
para as necessidades do mercado. E como o próprio mercado é todo cheio de ambigüidades e necessidades que são 
contrárias umas às outras, o que sobra para nós é uma grande perplexidade. 
 Então que tal parar um pouco de pensar no mercado e pensar em você mesmo? Qual é o “algo a mais” que você, com sua 
personalidade, suas aptidões, seu jeito de ser, qual é esse “algo” que você pode desenvolver? É preciso saber que formação é 
a mais adequada para você, não a formação mais adequada para o mercado. 
 As diferentes cartilhas, as diversas teorias, as fórmulas mágicas servem apenas para tentar conduzir todo mundo para o 
mesmo lugar. O desafio é sair desse lugar e se tornar alguém incomum, de acordo com seus desejos e interesses. Então, não 
será apenas uma questão de “empregabilidade”, como dizem, mas de vida. 
 Pode até não parecer, mas nós somos seres humanos, com dignidade. No mercado, há obviamente mercadorias, 
simplesmente com preço. E fazer o melhor por si mesmo, e não pelo mercado, é algo que não tem preço. 
 

( In: FOLHA DE SÃO PAULO - Especial: Empregos, 22 de abril de 2001 – p.10 – texto adaptado) 
 
 
16. Sobre os argumentos do texto podemos inferir que: 
 
I – O primeiro e segundo parágrafos mantêm uma relação de enumeração. 
II – O terceiro parágrafo reitera os argumentos anteriores. 
III – O texto responde positivamente à pergunta do título. 
 
a) Apenas I está correta 
b) Apenas II está correta 
c) I e III estão corretas 

d) I e II estão corretas 
e) Apenas III está correta 

 
17. Em “As diferentes cartilhas, as diversas teorias, as fórmulas mágicas servem apenas para tentar conduzir todo mundo 

para o mesmo lugar.” A palavra destacada: 
 
I – modifica a ação verbal, pressupondo que só há uma utilidade para as diferentes cartilhas, as diversas teorias e as fórmulas 
mágicas. 
II – aponta para um juízo de valor do autor do texto. 
III – poderia ser modificada para “exclusivamente” sem alteração do sentido. 
 
a) I e II estão corretas 
b) II e III estão corretas 
c) I e III estão corretas 

d) Todas estão corretas 
e) Apenas I está correta. 

 
18. Segundo as novas regras ortográficas, o hífen, utilizado na palavra “super-homem”: 
 
I – permanece no lugar onde está. 
II – desaparece, deixando a palavra com a grafia superhomem 
III – permanece, assim como em “anti-higiênico” 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas I 
b) I e II 
c) I e III 
d) Todas 
e) Apenas II 
 
19. “...não será apenas uma questão de “empregabilidade”, como dizem, mas de vida.” Temos nesse trecho dois conectivos 

destacados. Sobre eles é correto afirmar: 
 
a) O primeiro indica uma relação de comparação, assim como em “agiu como uma criança”. 
b) O primeiro indica uma concessão. 
c) O segundo aponta uma conclusão em relação à empregabilidade; 
d) O primeiro revela uma causa e o segundo uma concessão. 
e) O primeiro revela uma relação de conformidade. 
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20. No segundo parágrafo, em “aplicá-la” temos, no termo destacado: 
 

a) Um elemento de coesão referencial que retoma a palavra aplicar. 
b) Um elemento de coesão que retoma a palavra todos. 
c) Uma especificidade dos verbos terminados em r, s e z, que perdem essa letra e acrescenta-se ao pronome a letra l. 
d) Uma contração do pronome oblíquo mais um artigo no feminino que se refere à palavra regra. 
e) Uma preposição que poderia ser dispensada da oração sem alteração do sentido. 
 

21. Ainda utilizando o mesmo trecho da questão anterior, temos na palavra “contraditório”: 
 

a) Um objeto direto que faz referência ao sujeito 
b) Um adjunto adnominal que não se refere ao termo conjunto. 
c) Um equívoco de concordância, pois deveria ser “contraditórias” para combinar com “dessas fórmulas”. 
d) Um predicativo do sujeito, cujo núcleo é “conjunto” 
e) Um complemento nominal que se refere a “conjunto” 
 

22. No texto, a expressão “algo que não tem preço” deixa implícita a informação de que é algo: 
 

a) caro e valioso 
b) impossível de mensurar 
c) impossível de comprar 

d) de valor altíssimo 
e) apenas para quem possui muitos recursos 

 

23. No trecho: “...são capazes de infinitas adaptações...” o termo destacado tem a função sintática de: 
 

a) adjunto adnominal 
b) predicativo 
c) complemento nominal 

d) adjunto adverbial 
e) objeto indireto 

 

24. Segundo a nova ortografia a palavra “idéia” perde o acento agudo. Isso acontece com as palavras abaixo, exceto com: 
 

a) colmeia 
b) assembleia 
c) boia 

d) heroi  
e) heroico 

 

25. “Quem se dedicar hoje a ler todos os livros...” sobre esse trecho é incorreto afirmar: 
 

I – Deveria haver uma crase antes da palavra “ler” 
II – O verbo dedicar exige uma preposição, que, nesse caso, é o “a”. 
III – “Hoje” é objeto indireto e “todos os livros” é objeto direto. 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 

d) I e III 
e) I e II 

 

26. Uma loja de eletroeletrônico tem um lucro de 5% nos primeiros R$ 1.000,00 reais de venda diária, e 6% em todas que 
excedem R$ 1.000,00 reais, nesse mesmo dia. Qual deve ser o lucro da loja num dia em que registra no dia R$ 6.000,00 
reais? 
 

a) R$ 350,00 
b) R$ 410,00 
c) R$ 380,00 

d) R$ 450,00 
e) R$ 430,00 

 

27. Num determinado país, quando um veículo é rebocado por estacionar em local proibido, o proprietário paga uma multa, 
equivalente a nossa moeda, de R$ 150,00 acrescido de R$ 78,60 (taxa do reboque) mais R$ 1,25 por hora de permanência no 
estacionamento da policia. Se uma pessoa paga um valor de R$ 246,10 o total de horas que o seu automóvel permaneceu na 
delegacia será de?  
 

a) 10 horas 
b) 11 horas 
c) 12 horas 

d) 13 horas 
e) 14 horas 

 

28. Um ambulante comprou, com a sua camisa e a do filho, um total de 114 camisas do Clube Regatas Flamengo por R$ 
2.109,00. Querendo lucrar R$ 1.475,00 com a venda dessas camisas, ele deverá vender cada unidade por: 
 

a) R$ 32,00 
b) R$ 28,50 
c) R$ 26,75 

d) R$ 36,80 
e) R$ 31,40 

 

29. Num mercadinho, uma dúzia de ovos e 5 kg de tomate tinham o mesmo preço. Na semana seguinte, o preço dos ovos 
caiu 2% e o do tomate subiu 10%. Quanto se gastará a mais nesta situação? 
 

a) 2% 
b) 4% 
c) 10% 

d) 12% 
e) 12,2% 

 

30. Uma construtora com 10 trabalhadores constrói uma casa em 90 dias. Quantos dias seriam necessários para 15 
trabalhadores, no mesmo ritmo de trabalho, construir a mesma casa? 
 

a) 135 dias 
b) 120 dias 

c) 80 dias 
d) 60 dias 

e) 45 dias 




