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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. No Brasil, na forma determinada pelo art.71 da Constituição Federal, o controle externo, a cargo 
do Poder Legislativo, é realizado com o auxílio do: 
(a) Tribunal de Contas  
(b) PROCON 
(c) Tribunal de Justiça 
(d) Procurador do Estado 
 
2. A Empresa Móveis Pica Pau comprou um terreno em São Pedro do Sul por R$ 150.000,00, sendo 
que seu valor de mercado é de R$ 240.000,00. Se o Profissional Contábil registrasse pelo valor 
maior, qual Princípio Contábil não estaria sendo obedecido? 
(a) Entidade 
(b) Oportunidade 
(c) Competência 
(d) Prudência 
 
3. O Plano Plurianual PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 
por um prazo de pelo menos: 
(a) 2 anos. 
(b) 3 anos. 
(c) 4 anos. 
(d) 5 anos. 
 
4. O Patrimônio Líquido apresenta as seguintes contas, EXCETO: 
(a) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 
(b) Dividendos Obrigatórios a Distribuir. 
(c) Reservas de Capital e Capital Social. 
(d) Reservas de Lucros e Ações em Tesouraria. 
 
5. Um produto é vendido por $ 600.000 à vista ou com uma entrada de 22% e mais um pagamento 
de $ 542.880 após 30 dias. Qual a taxa de juros simples mensal envolvida na operação? 
(a) 5%  
(b) 12%  
(c) 15%  
(d) 16%  
 
6. Em quanto tempo triplicará um capital aplicado à taxa de juros simples de 5% a.a. ?  
(a) 10 anos 
(b) 20 anos 
(c) 40 anos 
(d) 60 anos 
 
7. Três capitais são colocados a juros simples: o primeiro a 25 % a.a. durante 4 anos; o segundo a 
24% a.a., durante 3 anos e 6 meses e o terceiro a 20% a.a. durante 2 anos e 4 meses. Juntos, 
renderam juros de $ 27.591,80. Sabendo-se que o segundo capital é o dobro do primeiro, e que o 
terceiro é o triplo do segundo, o valor do terceiro capital será de: 
(a) 30.210  
(b) 10.070 
(c) 20.140 
(d) 15.105 
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8. Um capital no valor de $ 50 aplicado a juros simples a uma taxa de 3,6% a.a., atinge, em 20 dias, 
um montante de: 
(a) 51,00  
(b) 51,20  
(c) 52,00  
(d) 53,60  
 
9. Se em 5 meses o capital de $ 250.000 rende $ 200.000 de juros simples à taxa de 16% a.m., qual 
o tempo necessário para se ganhar os mesmos juros se a taxa fosse de 160% a.a.? 
(a) 6 meses  
(b) 7 meses  
(c) 8 meses  
(d) 9 meses  
 
10. Julgue os itens abaixo: 
I- A Lei nº 4.320/64 classifica a receita pública em duas categorias econômicas: Correntes e de 
Capital. 
II- São receitas correntes: impostos, taxas, contribuições e alienações de bens. 
III- São receitas de capital: Operações de créditos e Alienação de Bens. 
IV- A receita de aluguel, recebida por um órgão público, é classificada como patrimonial. 
V- Receitas extra-orçamentárias são aquelas que não fazem parte do orçamento público. Como 
exemplos temos as cauções, depósitos para garantia, consignações em folha de pagamento, 
retenções na fonte, operações de crédito a curto prazo e outras operações assemelhadas. 
A alternativa correta é: 
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
 
11. Assinale a alternativa correta: 
“Ferramenta legal de planejamento das entidades de Administração Pública onde são apresentadas 
as receitas previstas e despesas fixadas que serão realizadas pelo ente, em um determinado período, 
objetivando a execução de programas de governo(envolvendo ações de manutenção e 
investimentos), bem como as transferências legais e voluntárias, os pagamentos de dívidas e outros 
encargos decorrentes da atividade estatal”. 
O conceito refere-se a: 
(a) Orçamento Público. 
(b) Plano Plurianual. 
(c) Diretrizes Orçamentárias. 
(d) Crédito Extraordinário. 
 
12. De acordo com o disposto na Lei 8.666/93, o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou 
da realização do evento será de __________ dias quando se tratar de licitação na modalidade 
convite. 
(a) 30 (trinta). 
(b) 10 (dez). 
(c) 15 (quinze). 
(d) 05 (cinco). 
 
13. Qual dos órgãos e entidades abaixo elencados não se encontra submetido às disposições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal? 
(a) Tribunal de Contas da União. 
(b) Autarquias. 
(c) Fundações Públicas. 
(d) Supremo Tribunal Federal. 
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14. A prestação de garantia para participação nas licitações públicas, desde que prevista no ato 
convocatório, pode ser exigida, cabendo ao licitante escolher entre uma das seguintes modalidades 
de garantia: 
I. Caução em nota promissória. 
II. Caução em dinheiro. 
III. Seguro-garantia. 
IV. Títulos da dívida pública. 
(a) Todos os itens estão corretos. 
(b) Somente os itens III e IV estão corretos. 
(c) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
(d) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
 
15. Considerando o disposto na Lei 4.320/64, marque V quando verdadeiro e F quando falso e 
assinale a alternativa correta: 
( ) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados no 
exercício seguinte ao que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. 
( ) O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas 
processadas das não processadas. 
( ) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação 
não dependa de autorização legislativa 
(a) F, V, F. 
(b) V, V, F. 
(c) F, V, V. 
(d) V, V, V. 
 
16. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I. Propriedade territorial rural. 
II. Transmissão causa mortis. 
III. Rendimentos de qualquer natureza. 
(a) Somente o item II está correto. 
(b) Somente os itens I e II estão corretos. 
(c) Somente os itens II e III estão corretos. 
(d) Todos os itens estão incorretos. 
 
17. Considerando o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal marque V quando verdadeiro e F 
quando falso e assinale a alternativa correta: 
( ) Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso. 
( ) O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. 
( ) 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. 
(a) V, V, F. 
(b) V, F, F. 
(c) F, V, F. 
(d) V, V, V. 
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18. Considerando o disposto no art. 51 da Lei Complementar 123/06, as microempresas e as 
empresas de pequeno porte são dispensadas: 
I. da afixação de Quadro de Trabalho em suas dependências. 
II. da anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro. 
III. de empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem. 
IV. de firmar os Termos de Rescisão Contratual de seus funcionários. 
(a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
(b) Somente os itens I e III estão corretos. 
(c) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
(d) Todos os itens estão corretos. 
 
19. Assinale a modalidade de licitação que não encontra previsão na Lei 8.666/93? 
(a) Convite. 
(b) Tomada de Preço. 
(c) Concorrência. 
(d) Pregão. 
 
20. Para que a contribuição de melhoria seja cobrada, é necessário que uma obra pública: 
(a) Seja realizada. 
(b) Beneficie imóvel particular. 
(c) Valorize imóvel público. 
(d) Valorize área urbana. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Responda as questões de 21 a 30 de acordo com o texto abaixo:  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma 
descrição tendo o mar como tema. A classe inspirou-se, toda ela, nos encapelados 
mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados; o episódio do Adamastor foi 
reescrito pela meninada.  

Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal onde 
conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição.  

Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, 
entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor 
naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha 
certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no futuro um escritor 
conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar onze anos.  

Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado 
dos futebolistas, dos campeões de matemática e de religião, dos que obtinham 
medalhas. Fui admitido numa espécie de Círculo Literário onde brilhavam alunos 
mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro, sensação permanente 
durante os dois anos em que estudei no colégio dos jesuítas.  

Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno: o 
padre Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua 
estante. Primeiro "As Viagens de Gulliver", depois clássicos portugueses, 
traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época minha paixão por 
Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain, o norte-americano não 
figurava entre os prediletos do padre Cabral.  

Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. 
Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos 
livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar 
aqueles dois anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, minha primeira 
prisão. 

 Jorge Amado  
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21. Padre Cabral, numa determinada passagem do texto, ordena que os alunos: 
(a) façam uma descrição sobre o mar; 
(b) descrevam os mares encapelados de Camões; 
(c) reescrevam o episódio do Gigante Adamastor; 
(d) façam uma descrição dos mares nunca dantes navegados; 
 
22. Segundo o texto, para executar o dever imposto por Padre Cabral, a classe toda usou de um 
certo: 
(a) conhecimento extraído de “As viagens de Gulliver”; 
(b) assunto extraído de traduções de ficcionistas ingleses e franceses; 
(c) amor por Charles Dickens; 
(d) saber já feito, já explorado por célebre autor. 
 
23. Apenas o narrador foi diferente, porque: 
(a) lia Camões; 
(b) se baseou na própria vivência; 
(c) conhecia os ficcionistas ingleses e franceses; 
(d) tinha conhecimento das obras de Mark Twain; 
 
24. O narrador confessa que no internato lhe faltava: 
(a) a leitura de Os Lusíadas; 
(b) o episódio do Adamastor; 
(c) liberdade e sonho; 
(d) vocação autêntica de escritor; 
 
25. Todos os alunos apresentaram seus trabalhos, mas só foi um elogiado, porque revelava: 
(a) liberdade; 
(b) sonho; 
(c) imparcialidade; 
(d) originalidade; 
 
26. Por ter executado um trabalho de qualidade literária superior, o narrador adquiriu um direito que 
lhe agradou muito: 
(a) ler livros da estante de Padre Cabral; 
(b) rever as praias do Pontal; 
(c) ler sonetos camonianos; 
(d) conhecer mares nunca dantes navegados; 
 
27. Contudo, a felicidade alcançada pelo narrador não era plena. Havia uma pedra em seu caminho: 
(a) os colegas do internato; 
(b) a cela do Padre Cabral; 
(c) a prisão do internato; 
(d) o mar de Ilhéus; 
 
28. Conclui-se, da leitura do texto, que: 
(a) o professor valorizou o trabalho dos alunos pelo esforço com que o realizaram; 
(b) o professor mostrou-se satisfeito porque um aluno escreveu sobre o mar de Ilhéus; 
(c) o professor ficou satisfeito ao ver que um de seus alunos demonstrava gosto pela leitura dos 
clássicos portugueses; 
(d) a competência de saber escrever conferia, no colégio, tanto destaque quanto a competência de 
ser bom atleta ou bom em matemática; 
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29. O primeiro dever... foi uma descrição... Contudo nesse texto predomina a: 
(a) narração; 
(b) dissertação; 
(c) descrição; 
(d) linguagem poética; 
 
30. Por isso a maioria dos verbos do texto encontra-se no: 
(a) presente do indicativo; 
(b) pretérito imperfeito do indicativo; 
(c) pretérito perfeito do indicativo; 
(d) pretérito mais que perfeito do indicativo; 
 
Leia a primeira estrofe do soneto de Olavo Bilac e responda as questões de 31 a 33 
 

Cheguei, Chegaste, Vinhas fatigada 
E triste, e triste e fatigado eu vinha. 
Tinhas a alma de sonhos povoada. 
E a alma de sonhos povoada eu tinha. 
   [Olavo Bilac] 
 

31. À ordem alterada, que o autor elabora no texto, em busca da eufonia e ritmo, dá-se o nome de: 
(a) antítese; 
(b) metáfora; 
(c) hipérbato; 
(d) pleonasmo; 
 
32. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Na ordem direta fica: 
(a) E a alma povoada de sonhos eu tinha. 
(b) E povoada de sonhos a alma eu tinha. 
(c) E eu tinha povoada de sonhos a alma. 
(d) E eu tinha a alma povoada de sonhos. 
 
33. Predominam na primeira estrofe as orações: 
(a) subordinadas substantivas; 
(b) subordinadas adverbiais; 
(c) coordenadas; 
(d) subordinadas adjetivas; 
 
Leia a segunda estrofe do soneto de Olavo Bilac para responder às questões de 34 a 35: 
 

E paramos de súbito na estrada 
Da vida: longos anos, presa à minha 
A tua mão, a vista deslumbrada 
Tive da luz que teu olhar continha 
   [Olavo Bilac] 
 

34. Tive da luz que teu olhar continha. Com luz no plural teríamos que escrever assim: 
(a) Tive das luzes que teu olhar continha. 
(b) Tive das luzes que teus olhares continha. 
(c) Tive das luzes que teu olhar continham. 
(d) Tive das luzes que teus olhares continham. 
 
35. Tive da luz que teu olhar continha. A oração destacada, em relação ao substantivo luz, guarda 
um valor de: 
(a) substantivo; 
(b) adjetivo; 
(c) pronome; 
(d) advérbio; 
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LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
36. Não está entre as atribuições do tesoureiro: 
(a) receber e pagar em moeda corrente; 
(b) efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas; 
(c) verificar as condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
(d) efetuar a conferência dos extratos bancários. 
 
37. Sobre as atribuições do tesoureiro, é correto afirmar que: 
(a) tem carga horária semanal de 30 horas; 
(b) não necessita prestar atendimento ao público; 
(c) deve elaborar, mensalmente, boletim de caixa; 
(d) deve preencher e assinar cheques bancários. 
 
38. De acordo com a Constituição Federal, não está entre os direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais: 
(a) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
(b) assistência judiciária gratuita a todos os trabalhadores; 
(c) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
(d) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 
 
39. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor da função gratificada não será cumulado com o vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
40. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é incorreto afirmar que: 
(a) não cabe ao Município desenvolver ações para desestimular o consumo de cigarros ou similares; 
(b) o Município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime 
previdenciário  federal ou estadual; 
(c) o Município poderá consorciar-se com outros municípios, mediante autorização legislativa, para 
a realização de obras de prestação de serviços públicos de interesse comum; 
(d) ao Município caberá planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o 
Estado e a União.  
 
41. Nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar que não compete aos Municípios: 
(a) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
(b) legislar sobre trânsito e transporte; 
(c) legislar sobre assuntos de interesse local; 
(d) instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas.  
 
42. Não está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(b) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
(c) é garantida a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(d) é garantido o direito de propriedade. 
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43. Em relação ao estabelecido na Constituição Estadual, é incorreto afirmar que: 
(a) é assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus 
filhos e dependentes de zero a seis anos  em creches e pré-escolas, na forma da lei; 
(b) o servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício 
regular de suas funções terá direito à assistência judiciária pelo Estado; 
(c) nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou 
prestadoras de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena 
de demissão do serviço público; 
(d) ao servidor público, quando adotante, são defesos os direitos que assistem ao pai e à mãe 
naturais. 
 
44. Não compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(a) propriedade predial  e territorial urbana; 
(b) propriedade predial  e territorial rural; 
(c) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis; 
(d) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 
 
45. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) é vedado conceder licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, durante o 
período de estágio probatório; 
(b) pode-se conceder licença para tratar de assuntos particulares, por até dois anos, desde que o 
servidor esteja há, pelo menos, seis meses, no exercício de seu cargo;  
(c) uma vez solicitada por prazo determinado, a licença não poderá ser interrompida; 
(d) uma vez solicitada a licença, o servidor automaticamente fica afastado do exercício de suas 
funções. 
 
46. O servidor público municipal poderá afastar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos casos 
seguintes, com exceção de: 
(a) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, 
pelo prazo de cinco (5) dias consecutivos; 
(b) falecimento de avós, sogro ou sogra, por dois dias consecutivos; 
(c) casamento, por cinco dias consecutivos; 
(d) divórcio, por dois dias consecutivos. 
 
47. Nos termos da Constituição Federal, não está entre os objetivos da assistência social: 
(a) o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
(b) a garantia de emprego aos ex-presidiários; 
(c) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(d) a habilitação e  reabilitação das pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua 
integração à vida comunitária. 
 
48. São princípios a serem atendidos na produção e programação das emissoras de rádio e televisão, 
com exceção de: 
(a) nacionalização da produção cultural, artística e jornalística; 
(b) preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
(c) promoção da cultura nacional e regional; 
(d) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.  
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49. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores do Município de São Pedro do Sul, é correto afirmar 
que: 
(a) não é considerado como de efetivo exercício do serviço a licença prêmio; 
(b) o afastamento para tratamento de saúde é descontado do tempo de efetivo exercício do serviço; 
(c) a apuração do tempo de serviço  será feita em dias; 
(d) não é concedida licença à mãe que adotou filho. 
 
50. Não está entre os casos de demissão do servidor: 
(a) abandono de cargo; 
(b) improbidade administrativa; 
(c) manifestação política contrária ao partido do Prefeito em exercício; 
(d) aplicação irregular de dinheiro público.  
 




