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CADERNO DE PROVAS
TESOUREIRO

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
TESOUREIRO
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;

CONHECIMENTOS GERAIS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE CAPINZAL - SC

UNOESC | 1

PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa em que a concordância nominal está errada:

Assinale a alternativa em que as palavras
estão todas acentuadas corretamente.
(A) mártir – sábio – pessêgo – lógico.
(B) táxi – ânsia – júri – jóvens.
(C) estômago – úmido – vírus – fáceis.
(D) órgão – núvens – médiuns – régua.
QUESTÃO 2
Analise as assertivas a seguir e assinale
a alternativa correta a respeito do gênero
dos substantivos:
I. dinamite é um substantivo masculino.
II. colega é um substantivo comum de dois
gêneros.
III. cal é um substantivo feminino.
IV. o feminino de réu é ré.

(A) A garota estava meia triste.
(B) Vão anexos os arquivos com as informações.
(C) É proibida a entrada nesta área.
(D) Notei que há menos pessoas circulando no
campus.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa errada quanto à colocação pronominal:
(A) Traga-me o livro que te emprestei, sem falta.
(B) Quando viu-nos desviou o caminho.
(C) Ela é muito agradável, nunca se queixa de
nada.
(D) As apresentações realizar-se-ão às quintas-feiras.

MATEMÁTICA

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

QUESTÃO 6
Observe adequadamente as bolinhas a seguir. Elas obedecem à sequência de uma
progressão aritmética.

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que classifica, na
ordem, as orações coordenadas sindéticas:
I. As crianças não gritavam nem corriam.
II. Maria é inteligente, porém não é humilde.
III. Ele chega atrasado todo dia, portanto deve
ser advertido.
IV. Não saia da fila ou perderá a vez.
(A) aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa.
(B) aditiva, conclusiva, adversativa, alternativa.
(C) alternativa, adversativa, conclusiva, aditiva.
(D) alternativa, aditiva, adversativa, conclusiva.

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/475371>.

Assim, a soma dos 50 primeiros números
dessa sequência corresponde a:
(A) 4950.
(B) 3725.
(C) 4500.
(D) 3250.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 10

Um time de vôlei é composto por 12 atletas, dos quais 4 são ponteiros, 4 são
meios, 2 são opostos e 2 são levantadores. Sabendo-se que durante o jogo em
disputa estarão em quadra 2 ponteiros, 2
meios, 1 oposto e 1 levantador, de quantas maneiras distintas o técnico do time
poderá montar a sua equipe?

O número de ovelhas de uma determinada fazenda aumenta a cada dia conforme
a progressão geométrica representada na
figura a seguir:

(A) 8.
(B) 12.
(C) 20.
(D) 16.

Fonte da imagem: Google.

QUESTÃO 8
Resolva cada equação do segundo grau a
seguir e analise as afirmativas:
x2 + 6x + 9 = 0
x2 + 2x – 15 = 0
4x2 – 33x + 8 = 0
I.

A soma das raízes de todas as equações é
igual a 49/4.
II. O produto das raízes da segunda equação
é 15.
III. A diferença das raízes da primeira equação
é igual a 0.
IV. Todas as raízes dessas equações são consideradas números inteiros.
Assim, estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) An
(B) An
(C) An
(D) An

=
=
=
=

2
1
1
2

QUESTÃO 9
Comprei uma mochila por R$ 40,00 na 25
de março em São Paulo e pretendo vendê-la por R$ 110,00. Qual a porcentagem
de lucro colocada em cima desse produto?

.
.
.
.

11094.
21094.
10942.
10941.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
A área territorial de Capinzal, segundo dados do IBGE (2016), é de:
(A) 344,2
(B) 144,2
(C) 222,2
(D) 244,2

I e III.
II e III.
I e II.
II, III e IV.

(A) 125%.
(B) 175%.
(C) 150%.
(D) 200%.

Desse modo, a representação algébrica
que indicará o número de ovelhas dessa
fazenda após três anos (desconsiderando
o ano bissexto) será:

km2.
km2.
km2.
km2.
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QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que apresenta todos os municípios catarinenses que fazem
divisa com Capinzal:
(A) Campos Novos, Piratuba, Alto Bela Vista,
Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e
Ipira.
(B) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro e Lacerdópolis.
(C) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Herval
d’Oeste, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
(D) Campos Novos, Piratuba, Zortéa, Erval Velho, Ouro, Lacerdópolis e Ipira.
QUESTÃO 13
Segundo o IBGE, o valor do PIB de Capinzal divulgado em 2014 é de:
(A) 31.265,83
(B) 18.265,83
(C) 31.265,83
(D) 18.265,83

dólares.
reais.
reais.
dólares.
QUESTÃO 14

O Município de Capinzal pertence a qual
associação de municípios:
(A) AMAUC.
(B) AMMOC.
(C) AMPLASC.
(D) AMARP.
QUESTÃO 15
Ficou famosa no País a operação Lava
Jato, a qual tem como Relator no Supremo Tribunal Federal, para os investigados
com prerrogativa de foro, o Ministro:
(A) Edson Fachin.
(B) Gilmar Mendes.
(C) Joaquim Barbosa.
(D) Rodrigo Janot.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Não corresponde à aplicação de recursos:

QUESTÃO 16
Não são atribuições
Tesoureiro:

do

cargo

de

(A) Desempenhar atividades relacionadas à
execução financeira do Município envolvendo todas as suas unidades gestoras, de
conformidade com as normas de tesouraria
e de contabilidade pública.
(B) Movimentar fundos, efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos e conferir e
rubricar livros.
(C) Elaborar projetos referentes ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e
à Lei Orçamentária Anual.
(D) Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo atenção à rentabilização dos valores.
QUESTÃO 17
A Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC) apresenta as entradas e saídas de
caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.
Assim, a DFC identificará:
I.

As fontes de geração dos fluxos de entrada
de caixa.
II. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.
III. O quadro dos ativos e passivos financeiros
e permanentes.
IV. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertiva(s) correta(s):
(A) I.
(B) I, II e IV.
(C) I, III e IV.
(D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18

(A) Desconto de títulos.
(B) Prestação de serviços: cobrança bancária,
arrecadação e tarifas públicas.
(C) Abertura de crédito simples em conta corrente: cheques especiais.
(D) Operações de crédito rural, câmbio e comércio internacional.
QUESTÃO 19
Não são exemplos de Títulos Públicos
Federais:
(A) Renda Fixa (CDB).
(B) NTN-B Principal.
(C) LTN.
(D) LFT.
QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta a respeito
da taxa Selic Meta:
(A) É definida pelo Copom, com base na Meta
de Inflação.
(B) É a taxa média utilizada como parâmetro
para avaliar a rentabilidade de fundos, por
exemplo, a DI.
(C) Representa a taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento lastreadas em títulos públicos federais.
(D) São títulos de emissão das instituições
financeiras que lastreiam as operações do
mercado interbancário.
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta a respeito
da Taxa de câmbio:
(A) É o preço de uma unidade monetária de
uma moeda em unidades monetárias de
outra moeda.
(B) É utilizada na remuneração dos títulos da
dívida agrária (TDA), dos recursos das cadernetas de poupança e de FGTS.
(C) Representa a taxa expressa à média das
taxas praticada no mercado interbancário.
(D) Representa a média ponderada das operações interfinanceiras, lastreada em títulos
públicos federais.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

O sistema financeiro nacional é composto
por órgãos de regulação, autorregulação
e fiscalização. Relacione:

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público é dividido em oito classes, sendo as
contas contábeis classificadas segundo
a natureza das informações que evidenciam. Relacione:

I. Conselho Monetário Nacional (CMN).
II. Banco Central do Brasil (BACEN).
III. Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
IV. Superintendência de seguros privados
(SUSEP).
(
(
(

(

) Entidade autárquica, vinculada ao Governo por meio do Ministério da Fazenda.
) Órgão Máximo do Sistema Financeiro Nacional.
) Órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados protegidos, previdência privada aberta e capitalização.
) Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.

Assim, podemos afirmar que a ordem correta das alternativas corresponde a:
(A) II – III – IV – I.
(B) I – IV – II – III.
(C) IV – I – III – II.
(D) III – I – IV – II.

I. Natureza Patrimonial.
II. Natureza Orçamentária.
III. Natureza de Controle.
(
(
(
(
(
(
(
(

) Ativo.
) Controles da Aprovação do Planejamento
e Orçamento.
) Controles Credores.
) Variações Patrimoniais Aumentativas.
) Passivo.
) Controles Devedores.
) Variações Patrimoniais Diminutivas.
) Controles da Execução do Planejamento
e Orçamento.

Assinale a alternativa
sequência correta:

que

contém

a

(A) II – I – II – III – I – II – III – II.
(B) I – II – III – I – I – III – I – II.
(C) II – I – III – I – II – III – I – I.
(D) I – III – II – II – I – II – II – III.

QUESTÃO 23
De acordo com a Portaria STN n. 212, de
04 de junho de 2001, os valores contabilizados como receita tributária na natureza
de receita “Imposto de Renda Retido nas
Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho”:
(A) pertencem a Estados, Distrito Federal e aos
Municípios.
(B) são de competência exclusiva da União.
(C) são de competência direta com o ente arrecadador.
(D) são de competência exclusiva do Estado e
União.

QUESTÃO 25
A Portaria n. 05, de 25 de agosto de 2015,
determina que os desdobramentos específicos para atendimento das peculiaridades de estados, Distrito Federal e municípios serão promovidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Assim, ressalta-se que a classificação
da receita orçamentária por natureza válida a partir do exercício financeiro de 2018
conterá o nível de detalhamento:
(A) Categoria econômica; origem; espécie; rubrica; e desdobramentos para identificação
de peculiaridades da receita.
(B) Categoria econômica; origem; espécie;
desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita; e tipo.
(C) Categoria econômica; origem; espécie; rubrica, alínea; e subalínea.
(D) Categoria econômica; origem; espécie;
desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita; e tipo.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

A execução da despesa orçamentária
ocorre em três estágios, na forma prevista na Lei n. 4.320/1964. Identifique cada
estágio da despesa orçamentária:

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.
101/2000) definiu procedimentos para
auxiliar a programação orçamentária e financeira nos arts. 8º e 9º:

I.

I.

Representa a garantia ao credor de que
existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender à despesa objeto do
contrato.
II. É o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
III. Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo
crédito.
Assim, podemos afirmar que a ordem correta das assertivas corresponde a:
(A) Liquidação, empenho e pagamento.
(B) Liquidação, pagamento e empenho.
(C) Empenho, pagamento e liquidação.
(D) Empenho, liquidação e pagamento.
QUESTÃO 27
São exemplos de crimes contra as finanças públicas, exceto:
(A) Ordenar ou autorizar o pagamento de despesa empenhada, liquidada, registrada no
sistema.
(B) Ordenar, autorizar ou realizar operação de
crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa.
(C) Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido
previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei.
(D) Ordenar, autorizar ou promover a oferta
pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que
tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado
de liquidação e de custódia.

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e observado o
disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso [...]
II. Se verificado, ao final de um bimestre, que
a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios
fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III. Se houver frustração da receita estimada
no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de liquidação e pagamento da
movimentação financeira, com objetivo de
atingir os resultados previstos na LDO e
impedir a assunção de compromissos sem
respaldo financeiro, o que acarretaria uma
busca de socorro no mercado financeiro, situação que implica encargos elevados.
IV. A programação orçamentária e financeira
consiste na compatibilização do fluxo de
empenhamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e da
arrecadação.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertiva(s) correta(s):
(A) I e II.
(B) II, III e IV.
(C) I, II e IV.
(D) II.
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QUESTÃO 29
Constituem Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário:
I.

Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou
aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
II. Coibir o pagamento de recursos de parcerias firmadas pela administração pública
com entidades privadas que não atendem
à observância das normas pertinentes ou
qualquer forma para a sua aplicação irregular.
III. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
IV. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de
qualquer forma para a sua aplicação irregular.
Assinale a alternativa correta:
(A) as alternativas II, III e IV estão corretas.
(B) somente a alternativa II está incorreta.
(C) as alternativas I, III e IV estão incorretas.
(D) as alternativas I, II e IV estão corretas.
QUESTÃO 30
Em consonância com a lei orgânica do Município de Capinzal, SC, em sua Seção II –
Despesa Pública –, marque C para as afirmativas certas, e E para as erradas.
(

(

(

(

) São despesas municipais as destinadas
ao custeio de seus serviços e encargos,
às transferências e à execução de obras
e serviços do Município, destinadas à satisfação das necessidades públicas locais.
) O Município poderá firmar acordos, convênios ou ajustes somente com entidades de direito público, para fins de cooperação exclusiva à execução de obras.
) Nenhuma despesa será realizada sem
a devida cobertura orçamentária ou de
créditos adicionais.
) A União e o Estado não poderão atribuir
encargos ao Município, nem obrigá-lo à
despesa, sem proporcionar-lhe os meios,
salvo a hipótese de realização de convênio ou acordo para execução de serviço
de interesse comum.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
(A) E – E – C – C.
(B) E – C – C – E.
(C) C – E – C – C.
(D) C – C – E – E.
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