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ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES
ABAIXO:

c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo estabelecido;

•

Você recebeu do fiscal de sala o material:
caderno de prova e cartão-resposta.

d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

•

O prazo mínimo de permanência em sala é
de 1 (uma) hora.

Os fiscais não estarão autorizados a emitir
opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Autorizado o início da prova, verifique se
este caderno contém questões objetivas de
conhecimentos específicos, conhecimentos
gerais, matemática e de língua portuguesa,
conforme edital. Verifique se o material está
em ordem e se o seu nome, CPF e número
de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de
sala o CADERNO DE PROVA E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da prova.

Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e somente uma corresponde à alternativa correta.

•

Os últimos três candidatos deverão sair
juntos e entregar simultaneamente o cartão resposta e o caderno de provas.

•

Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos.

•

O gabarito da prova estará disponível em
03/12/2017, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de Capinzal/SC
(http://www.capinzal.sc.gov.br) e na página da Unoesc (www.unoesc.edu.br)

•

•

Assinale UMA RESPOSTA: a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

•

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das
letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A Leitora Óptica é sensível a marcas escuras, portanto
preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não
risque, não amasse, não dobre, não suje,
pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO
o candidato que:

a) durante a realização da prova utilizar, relógio, telefone celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou fontes de consultas
de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

A conjugação do verbo partir na 1ª pessoa
do plural do pretérito perfeito do modo indicativo é:

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
(A) costume – engolir – magoar – boate – guela.
(B) algema – herege – rabugice – jengiva – gilete.
(C) conciência – acesso – ressurreição – seiscentos.
(D) empecilho – umedecer – desperdício – arrepiar.
QUESTÃO 2
Analise as assertivas abaixo e assinale a
alternativa correta a respeito do número
dos substantivos:
I. O
II. O
III. O
IV. O

plural
plural
plural
plural

de
de
de
de
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(A) partamos.
(B) partireis.
(C) partimos.
(D) partiríeis.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa errada quanto ao
uso dos porquês:
(A) Eu não fui à festa por que não tinha roupa
apropriada.
(B) Por que você sempre recusa a ligação?
(C) Chegou atrasado novamente, por quê?
(D) Alguém sabe o porquê de tanta reclamação?

refém é reféns.
colher é colhers.
cidadão é cidadões.
quero-quero é quero-queros.

Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas.
(A) II e III.
(B) III e IV.
(C) I e II.
(D) I e IV.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 6
Observe os números 3, 6, 18, 36, 108, e
assinale a alternativa que corresponderia
aos próximos dois números dessa sequência numérica:
(A) 324,
(B) 212,
(C) 216,
(D) 316,

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que a concordância nominal está errada:
(A) É necessária a presença de todos.
(B) O casaco e a blusa são novos.
(C) A relação de mercadorias vai anexo ao
e-mail.
(D) A janela está meio aberta.

542.
436.
648.
648.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

Observe a imagem a seguir, a qual representa os cinco grandes conjuntos numéricos:

Anagramas são sequências de palavras
que podem ou não ter sentido, formadas
pela mudança de ordem das letras que
compõem a palavra original, incluindo
a própria palavra, conforme exemplo na
imagem a seguir:

Disponível em: <http://www.infoescola.com/matematica/
conjuntos-numericos>.

Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/artigos/4929220>.

Sabendo que a letra Z pertence ao conjunto dos números inteiros, assinale a sequência que contém apenas esse tipo de
números:

Assim, quantos anagramas podemos formar com a palavra sabor, sabendo que
elas devem começar e terminar com vogal.

(A) -2, 0 e 5.
(B) 2, ¼ e -3.
(C) ½, 7 e -2,4.
__
(D) 1, √2 e 3,1.

(A) 6.
(B) 12.
(C) 9.
(D) 15.

QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

Sistemas lineares correspondem a um
conjunto de equações lineares, com pelo
menos duas equações e duas incógnitas.
A solução desse sistema linear nada
mais é do que a solução de todas as
equações envolvidas nesse processo.
Observe o sistema a seguir:

Uma conta de água possui uma taxa fixa
de R$ 80,00 mensais, independente do
consumo de água, e uma taxa variável de
acordo com o consumo em m3, conforme
esquema a seguir:

x + 2 y − z = 2

2 x − y + 3 z = 9
3 x + 3 y − 2 z = 3

Encontre o valor de cada incógnita desse
sistema e determine o resultado da seguinte operação: x2 + z – y. Em seguida
assinale a alternativa que corresponde ao
resultado correto.
(A) 2.
(B) 1.
(C) 3.
(D) 4.

0 a 200 m3 = R$ 0,50 por m3
200 a 500 m3 = R$ 0,75 por m3
Acima de 500 m3 = R$ 1,00 por m3
Se uma pessoa num determinado mês
consumiu 600m3 de água, então o valor de
sua fatura será:
(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

300,00.
380,00.
425,00.
525,00.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
De acordo com o último censo do IBGE
(2010), Capinzal possui população de:
(A) 25.800.
(B) 20.769.
(C) 18.350.
(D) 30.769.
QUESTÃO 12
Capinzal está situada no Meio-Oeste de
Santa Catarina, fazendo divisa com diversos municípios, entre os quais não está:
(A) Campos Novos.
(B) Erval Velho.
(C) Joaçaba.
(D) Piratuba.
QUESTÃO 13
Atualmente ainda é Distrito de Capinzal:
(A) Lacerdópolis.
(B) Barra Fria.
(C) Alto Alegre.
(D) Ouro.
QUESTÃO 14
O Município de Capinzal faz parte de qual
Agência de Desenvolvimento Regional?
(A) ADR
(B) ADR
(C) ADR
(D) ADR

de
de
de
de

Campos Novos.
Capinzal.
Joaçaba.
Lages.
QUESTÃO 15

Ficou famosa no País a operação Lava
Jato, a qual tem como magistrado em primeira instância:
(A) Gilmar Mendes.
(B) Rodrigo Janot.
(C) Deltan Dallagnol.
(D) Sérgio Moro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Uma autarquia é exemplo de ente da administração pública:

Segundo a Constituição Federal, são
impostos de competência dos Municípios,
com exceção:
(A) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência dos estados e
Distrito Federal, definidos em lei complementar.
(B) Transmissão “inter-vivos”, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição.
(C) Propriedade territorial rural.
(D) Propriedade predial e territorial urbana.
QUESTÃO 17
Segundo a Constituição Federal, leis de
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
(A) As diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, pois o plano plurianual é de iniciativa do Legislativo.
(B) Apenas os orçamentos anuais, pois o plano
plurianual e as diretrizes orçamentárias são
de iniciativa do Legislativo.
(C) Nenhuma, pois o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são de iniciativa do Legislativo.
(D) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
QUESTÃO 18
São requisitos dos atos administrativos:
(A) Discricionariedade e motivação.
(B) Competência e autoridade normativa.
(C) Finalidade, forma e força normativa.
(D) Competência, finalidade, forma, motivo e
objeto.

(A) direta.
(B) indireta.
(C) centralizada.
(D) concentrada.
QUESTÃO 20
Segundo o Código Tributário Nacional, tributo é:
(A) toda prestação pecuniária voluntária, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
(B) toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
(C) toda prestação pecuniária compulsória, em
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(D) toda prestação pecuniária compulsória,
obrigatoriamente em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
QUESTÃO 21
Entre as limitações da competência tributária prevista no Código Tributário Nacional não está:
(A) Cobrar imposto sobre templos de qualquer
culto.
(B) Cobrar imposto sobre sedes de entidades
esportivas amadoras.
(C) Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial
do exercício financeiro a que corresponda.
(D) Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 25

Segundo o Código Tributário Nacional, a
Contribuição de Melhoria pode ser cobrada:

Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar sobre o
IPTU que:

(A) pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de
suas respectivas atribuições.
(B) pela União e pelos estados, no âmbito de
suas respectivas atribuições.
(C) pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições.
(D) pelo Distrito Federal ou pelos municípios,
no âmbito de suas respectivas atribuições.

(A) A base de cálculo é o valor venal do bem
imóvel.
(B) A alíquota não sofre alteração se no imóvel
houver edificação.
(C) Considera-se no cálculo do valor venal
todos os bens móveis existentes, mesmo
que mantidos em caráter temporário.
(D) Somente é cobrado da pessoa física proprietária do imóvel.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Segundo o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta:

Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar sobre o
Imposto de Transmissão “Inter-Vivos”, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, que não incidirá sobre qual mutação patrimonial:

(A) O sujeito passivo da obrigação principal
diz-se contribuinte quando, sem revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
(B) O sujeito passivo da obrigação principal
diz-se responsável quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
(C) O sujeito passivo da obrigação principal
diz-se contribuinte quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
(D) O sujeito passivo da obrigação principal
diz-se contribuinte quando, sem revestir
a condição de contribuinte, tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
QUESTÃO 24
Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar que qual
taxa decorrente do efetivo exercício do
poder de polícia administrativa compõe o
Sistema Tributário do Município:
(A) De fiscalização de publicidade.
(B) De licenciamento ambiental.
(C) De custeio de iluminação pública.
(D) De transmissão “inter-vivos” a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis.

(A) Permuta de imóveis.
(B) Sucessão hereditária.
(C) Usufruto.
(D) Cessão de direitos à sucessão.
QUESTÃO 27
Segundo o Código Tributário do Município
de Capinzal, Lei Complementar Municipal
n. 134/2009, é correto afirmar sobre a dívida ativa que:
(A) A presunção é absoluta e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do sujeito
passivo ou de terceiro a quem a aproveite.
(B) As dívidas relativas ao mesmo devedor,
mesmo que conexas ou consequentes, não
poderão ser englobadas na mesma certidão.
(C) A fluência de juros de mora e a atualização monetária sempre excluem a liquidez
do crédito.
(D) A dívida ativa regularmente inscrita goza
da presunção de certeza e liquidez e tem
efeito de prova pré-constituída.
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QUESTÃO 28
Segundo a Lei Complementar Municipal
de Capinzal n. 74/2003, é correto afirmar
que não incide o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISS) na seguinte
hipótese:
(A) Quando não há existência de estabelecimento fixo.
(B) Quando o serviço tiver por destinatário
pessoa de outro município.
(C) Prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou
de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-administradores e dos gerentes-delegados.
(D) Sobre o serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação lá tenha se iniciado.
QUESTÃO 29
Segundo a Lei Complementar Federal n.
116/2003, que dispõe sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
competência dos municípios, é correto
afirmar que:
(A) A
(B) A
(C) A
(D) A

alíquota mínima é de 1%.
alíquota mínima é de 2%.
alíquota mínima é de 3%.
alíquota máxima é de 2%.
QUESTÃO 30

Segundo a Lei Complementar Federal n.
101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, é correto afirmar
que a despesa total com pessoal, em cada
período de apuração para o Município,
não poderá exceder da receita corrente
líquida:
(A) 60%.
(B) 70%.
(C) 50%.
(D) 75%.
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