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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Páginas 1 e 2 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS: Questões de 06 a 10 – Páginas 2 e 3 

3  - CONHECIMENTOS GERAIS DE LEGISLAÇÃO: Questões de 11 a 15 – Páginas 3 e 4 

4  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20. 

 AGENTE ADMINISTRATIVO: Páginas 4 e 5 

 AGENTE FINANCEIRO: Páginas 5 e 6 

 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Páginas 6 e 7 

 FISCAL DE TRIBUTOS: Páginas 7 e 8 

 TELEFONISTA: Página 8 

 ASSISTENTE SOCIAL: Páginas 8 e 9 

 CONTADOR: Páginas 9, 10 e 11 

 ENGENHEIRO AGRIMENSOR: Páginas 11 e 12 

 PSICÓLOGO: Páginas 12 e 13 

 NUTRICIONISTA: Página 13 

 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2020 

CADERNO DE AVALIAÇÕES                                                     
(NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR ) 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                          PROCESSO SELETIVO 001/2020 – TURVO/SC. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Querido Diário, 

No tempo do Coelho Neto, não tinha churrascaria, tinha? 
Claro que não. 

Não tinha nem churrascaria nem dia das mães e, portanto, 
ele não entendia nada de padecer no paraíso, nessa época era 
moleza. E este ano, para variar, está prometendo, vai ser mais 
um dia das mães inesquecível. Não quanto ao local das 
homenagens, que é churrascaria de novo. Como sempre, 
houve debates acalorados sobre isto. Todo ano alguém diz que 
é preciso variar e desta vez não vai ser churrascaria, mas 
sempre acaba sendo, eu nem presto atenção mais na 
discussão. Minha última intervenção foi há vários anos, em 
legítima defesa, para deixar claro que considero insultuoso me 
levarem para comer peixe cru com arroz papa sem sal e que, 
nesse caso, prefiro a sopa dos pobres do padre Celso. Não me 
levando para comer peixe cru, tudo bem. Eu como qualquer 
coisa, pizza, pastel, hambúrguer, rabada, mocotó e aquelas 
comidas baianas molengas e amarelosas, mas peixe cru não, 
tudo tem seu limite, tem que haver respeito. 

Mas, como eu já te contei, haverá uma grande novidade, 
que é a presença de Vó Eulália, que chegou de Alagoas na 
quarta. Mandaram buscá-la porque ela está fazendo noventa 
anos, embora pareça muito menos. Eu tenho um medozinho, 
mas gosto dela. O mesmo, com certeza, não pode ser dito de 
todo o resto da família. No aeroporto mesmo, aquele lourinho, 
filho do outro casamento da Selminha, um chatinho catarrento 
e esganiçado, cujo nome eu sempre esqueço, só acho que é 
Fred, mas sei que não é, esse, vamos dizer, Fred, começou a 
encher o saco e Vó Eulália deu-lhe um puxão de orelha 
caprichado, que ele chegou a ficar roxo. “Se é para chorar, pelo 
menos chore com razão”, disse ela, com aquele sorrisinho de 
cangaceira. A Selminha não gostou, mas eu, claro, adorei e Vó 
Eulália não quer nem saber se alguém não gostou. E o Fred 
merece. Meu Deus, o nome dele não é Fred. Ted? Eu só 
lembro que tem um E. Ernesto? 

Aliás, grande bênção, o celular, pelo menos na churrascaria 
do dia das mães, porque agora a juventude fica em silêncio, 
enquanto manda mensagens para lá e para cá, ou seja, o 
tempo todo. Desconfio que alguns deles ainda não aprenderam 
a falar direito e o único órgão deles capaz de comunicação 
verbal é o polegar, ali teclando kd vc rsrsrs bjs e outras 
informações cruciais, que eles ficam mostrando uns aos outros, 
em vez de conversar. Me lembra cachorros cheirando uns aos 
outros, não sei por quê. O Marcelo, o gordinho de cabelo 
cacheado, também filho da Selminha, só que com o Haroldo, 
com certeza não sabe conversar, porque o universo dele são 
os joguinhos dos computadores e, quando alguém fala com 
ele, ele responde bzzz-strrp-vjjj-tueen, com os olhos 
esgazeados. E tem as fotos também, para as quais eles só 
olham uma vez e nunca mais, antes de distribuí-las às redes 
sociais do mundo todo, a gente com cara de besta e deficiente 
mental em todas elas. 

De resto, não há razão para imaginar grandes surpresas. O 
meu novo genro por parte da Bia – que já não é mais tão novo 
assim, já vai fazer cinco anos que estão juntos, embora até 
hoje eu não saiba por que e o que foi que eles viram um no 
outro -, o Gilberto, o nosso Betão, vai encher a cara de chope, 
vai ficar com os olhos marejados e vai fazer um discursinho em 
que vai me chamar de bimãe outra vez. Bi, como em 
bicampeonato. Bimãe porque eu sou avó, mãe duas vezes, 
sacou? Ele é um gênio. Espero que não fique muito 
entusiasmado e não chame Vó Eulália de trimãe, porque não 
vai resultar bem, até porque ninguém sabe tantos palavrões e 
tem tanta disposição para mostrar isso do que Vó Eulália. 

Mas, querido, eu fico falando assim e parece que não gosto 
da família, que sou uma desnaturada insensível, que não dou 

valor às coisas mais importantes desta vida. Mas nada pode 
estar mais longe da verdade. Eu adoro a família, adoro ser mãe 
e avó, sério mesmo. Esses senões acontecem a todos, de uma 
forma ou de outra e devemos pôr as mãos para o céu, porque 
não temos nenhum problema grave, como tantos outros. É só 
que de vez em quando dá vontade de ter uma folguinha de 
tanto padecimento paradisíaco. E, sim, bimãe não sou eu. 
Betão e Vó Eulália sabem quem é. 

João Ubaldo Ribeiro 

 

01 – A crônica de João Ubaldo Ribeiro procura criar 
uma situação de humor ao: 

A) Construir uma protagonista / narradora que é uma 
caricatura da mãe contemporânea. 

B) Apresentar uma personagem principal que de forma 
velada, mostra um comportamento pouco habitual 
para o que se espera de uma mãe. 

C) Usar o formato de diário para contar as desventuras 
de uma mãe. 

D) Ridicularizar as tentativas frustradas dos filhos de 
agradar à mãe. 

E) Evidenciar as diferenças regionais, exemplificando 
por meio de hábitos gastronômicos. 

 

02 – O texto em estudo acima foi escrito para uma 
coluna de jornal e faz parte de uma série de textos 
chamada “Diário de mamãe”. O autor emula o estilo 
de um diário padrão e, por essa razão, segue alguns 
padrões esperados para o gênero. O texto é iniciado 
com uma saudação (Querido diário), 
gramaticalmente, esse tipo de construção sintática é 
conhecido como: 

A) Vocativo  

B) Aposto 

C) Sujeito  

D) Adjunto adnominal 

E) Complemento nominal 

 

03 – A coesão textual se dá por meio de muitos 
elementos, entre eles, o bom uso de conjunções. 
Elas expressam as mais variadas circunstâncias e 
constroem a relação semântica entre as sentenças 
de um texto. Usar bem as conjunções também 
implica em não repeti-las e lançar mão de sinônimos.  

Assinale a alternativa que apresente conjunção que 
substitua adequadamente a sublinhada no trecho 
abaixo: 

Mandaram buscá-la porque ela está fazendo noventa anos, 
embora pareça muito menos. 

Alternativas: 

A) Apesar de 

B) Entretanto 

C) Logo 

D) Mesmo que 

E) Todavia  
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04 – A partícula “que” assume diferentes funções 
dentro da língua portuguesa, tornando-se uma 
espécie de coringa do idioma.  

Em qual das alternativas consta a classificação 
gramatical desta partícula no contexto abaixo? 

Espero que não fique muito entusiasmado e não chame Vó 
Eulália de trimãe. 

Alternativas: 

A) Pronome relativo 

B) Conjunção explicativa 

C) Conjunção integrante 

D) Conjunção causal 

E) Conjunção consecutiva  

 

05 – João Ubaldo Ribeiro em muitos de seus escritos 
relata sua experiência como professor universitário 
na disciplina de língua portuguesa, ou seja, o autor 
domina plenamente a gramática de seu idioma. No 
entanto, por uma questão de estilo e de respeito ao 
gênero crônica (tão atrelado ao cotidiano) o autor 
comete propositadamente alguns desvios 
gramaticais. Assinale a alternativa que descreva 
adequadamente o desvio apresentado no excerto 
abaixo: 

Me lembra cachorros cheirando uns aos outros, não sei 
por quê. 

Alternativas: 

A) “Por quê” deveria ser junto por não tratar-se de uma 
pergunta. 

B) “Por quê” deveria ser sem acento, pois não está após 
um ponto final. 

C) Não deveria conter vírgula após a palavra “outros”. 

D) Deveria aparecer uma vírgula após a palavra 
“cachorros” 

E) O correto seria “lembra-me”, pois “me” não pode 
iniciar uma oração. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – As Olimpíadas 2021 estão se aproximando. No 
segundo semestre deste ano, está previsto para 
acontecer o principal evento esportivo do mundo, na 
cidade de Tóquio, no Japão. Mas essa não é a 
primeira vez que Tóquio cedia uma Olímpiada. A 
primeira Olímpiada que ocorreu em Tóquio foi no ano 
de: 

A) 1994   B) 1980   C) 1976 

D) 1964   E) 1968 

 

07 – O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi 
um dos alvos da operação Akuanduba, deflagrada 
em 19/05/2021, pela Polícia Federal. As investigações 
apuram suspeita de facilitação à exportação ilegal de 
madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. 
Todas as 23 pessoas e entidades envolvidas foram 

alvo de mandados de busca e apreensão. Além 
disso, tiveram o sigilo fiscal e bancário quebrado por 
ordem do ministro Alexandre de Moraes. 

Os dez servidores do Ibama e do MMA investigados 
também foram afastados dos cargos. São eles, 
EXCETO:  

A) Eduardo Bim  

B) Leopoldo Penteado  

C) Vagner Tadeu Matiota 

D) Leslie Nelson Jardim Tavares 

E) Arthur Borges Melo 

 

08 – O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
sancionou com vetos parciais a Lei Orçamentária de 
2021, que define os gastos e estima as receitas do 
Governo Federal para o ano de 2021. A sanção foi 
publicada no Diário Oficial da União na data de 
23/04/2021.  

Com relação a esse assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O presidente Jair Bolsonaro aprovou a autorização 
que havia sido incluída para a criação de cargos na 
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do DF – as 
forças de segurança são pagas com verba federal. 

B) A lei é resultado de um projeto aprovado pelo 
Congresso no fim de março e estabelece as receitas 
e despesas federais previstas para este ano. O texto 
estima um rombo de até R$ 247,1 bilhões (meta 
fiscal) nas contas públicas em 2021. 

C) Geralmente, o orçamento de um ano é aprovado pelo 
Congresso no ano anterior, já que o texto é 
necessário para organizar os gastos do governo. No 
entanto, a votação que deveria ter acontecido em 
2020 acabou adiada para este ano em razão de 
disputas políticas, da pandemia de Covid-19 e das 
eleições municipais. 

D) A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
que serve para embasar o Orçamento e que deveria 
ter sido analisada até julho, foi aprovada só no fim de 
dezembro. Com isso, o governo federal, desde o 
início do ano, só pôde acessar 1/12 do orçamento 
anual previsto a cada mês. 

E) Em termos gerais, o texto orçamentário define que as 
receitas somarão R$ 4,324 trilhões e as despesas 
somarão R$ 4,324 trilhões. 

 

09 – Observe o fragmento abaixo, retirado do site 
oficial do município de Turvo.  

“O ponto forte da economia de Turvo é a agricultura, que está 
centralizada na produção de grãos. O município é 
reconhecido como a Capital Brasileira da Mecanização 
Agrícola, e o terceiro maior produtor de ________ de Santa 
Catarina.” 

Complete a lacuna acima CORRETAMENTE: 

A) Fumo   B) Banana 

C) Feijão   D) Milho 

E) Arroz 
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10 – Qual das estrofes abaixo NÃO faz parte do hino 
municipal de Turvo/SC? 

A) Ondulando arrozais cor de ouro 

Afagados aos ventos do mar, 

És tapete ao sopé da montanha 

Florescendo em riqueza sem par 

B) Entre bênçãos à tua memória 

Nosso culto sincero hás de ter, 

Do progresso incitando a vitória, 

Ensinando a cumprir o dever... 

C) Desde Mântua e os canais de Veneza 

Foi tua cruz, tua fé, teu brasão, 

Teu folclore, teus hinos e preces 

Têm a marca do teu coração. 

D) Ao roncar dos tratores misturas 

Melodias de belas canções, 

Misturando o Brasil e Itália 

Na nobreza dos seus corações. 

E) Teu futuro tu forjas nos braços, 

Sob o manto da virgem Padroeira, 

Tua fé tens expressa nos signos 

Do brasão e da tua bandeira. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
LEGISLAÇÃO 

11 – De acordo com a Lei nº 1.154, de 11 de 
dezembro de 1995, que dispõe sobre o estatuto dos 
servidores públicos do município de turvo, relacione 
as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Classe 

2. Cargo em Comissão 

3. Quadro 

4. Cargo efetivo 

5. Carreira 

Coluna 2: 

(     )  é o que, com funções permanentes inerentes ao serviço 
público municipal, se destina ao provimento em caráter 
definitivo e é organizado em classes de carreira; 

(     )  o é o conjunto de cargos em comissão e efetivos de cada 
poder, autarquia ou fundação instituída e mantida pelo 
Município; 

(     )  é conjunto de cargos efetivos da mesma denominação, 
profissão ou atividade; 

(     )  é o que, com funções de direção, chefia, assessoramento 
ou assistência, se destina ao provimento provisório, 
fundado no critério de confiança da autoridade 
competente; 

(     )  é o conjunto de classes da mesma natureza, dispostas 
verticalmente para o efeito de promoção do servidor, 
podendo, a lei estabelecer que as atribuições mais 
complexas do cargo sejam atribuídas às classes de grau 
mais elevado. 

Alternativas: 

A) 1, 2, 3, 4, 5   B) 4, 3, 1, 2, 5 

C) 2, 3, 1, 4, 5   D) 2, 3, 5, 4, 1 

E) 3, 2, 5, 4, 1 

 

12 – Ainda de acordo com a Lei nº 1.154, de 11 de 
dezembro de 1995, Art. 13. São formas de provimento 
de cargo público, EXCETO: 

A) Nomeação;   B) Acesso; 

C) Aproveitamento;  D) Remoção; 

E) Registro. 

 

13 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Turvo/SC, Art. 12 – Compete ao município: 

I. Legislar sobre assuntos de interesse local; 

II. Suplementar a Legislação Federal e a Estadual no que 
couber; 

III. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência bem 
como aplicar suas rendas, sem prejuízos da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar nos prazos 
fixados em lei; 

IV. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população; 

V. Planejar e promover a defesa permanente contra 
calamidades públicas; 

VI. Legislar sobre licitações e contratações em todas as 
modalidades, para a administração pública municipal 
direta e indireta, inclusive as fundações públicas 
municipais e empresas sob o seu controle, respeitada 
as normas gerais da Legislação Federal. 

VII. Outorgar, conceder, e/ou sub-conceder a execução do 
serviço público de captação, tratamento e distribuição 
de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, bem 
como a operação e manutenção destes sistemas por 
empresas da iniciativa privada. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas o item V está incorreto. 

D) Apenas o item VII está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

14 – De acordo com a Constituição Do Estado De 
Santa Catarina De 1989, Art. 1º O Estado de Santa 
Catarina, unidade inseparável da República 
Federativa do Brasil, formado pela união de seus 
Municípios, visando a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária, preservará os princípios que 
informam o Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 

I. A soberania estadual; 

II. A autonomia municipal; 

III. A cidadania; 

IV. A dignidade da pessoa humana; 

V. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

VI. O pluralismo político. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Os itens I e II estão incorretos. 

C) Os itens I e V estão incorretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Os itens não fazem parte desde artigo da 
Constituição Estadual. 

 

15 – De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, Art. 24. Compete à 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre, EXCETO: 

A) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico 
e urbanístico; 

B) Juntas comerciais; 

C) Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, 
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

D) Diretrizes e bases da educação nacional; 

E) Previdência social, proteção e defesa da saúde. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
AGENTE ADMINISTRATIVO 

16 – Os pronomes de tratamento são considerados, 
por grande parte dos gramáticos e linguistas, um 
caso específico de pronomes pessoais. Pela nossa 
cultura, levamos em conta o contexto e o tipo de 
relação que temos com a pessoa a quem nos 
direcionamos ou que citamos em nosso enunciado. 
Consideramos a intimidade, a familiaridade, a 
formalidade, o nível de hierarquia, entre outros 
fatores que definem como deve ser a interlocução. 
Todo tipo de pronome (pessoal, possessivo, 
demonstrativo, indefinido etc.) segue regras 
gramaticais estabelecidas na língua portuguesa 
padrão que norteiam o seu uso. No caso dos 
pronomes de tratamento, algumas regras devem ser 
levadas em consideração: 

I. Os pronomes de tratamento costumam levar em conta 
os títulos ou qualidades das pessoas a quem nos 
dirigimos ou sobre quem falamos, como idade, cargo 
ocupado etc., 

II. Na maioria dos pronomes de tratamento, utiliza-se a 
flexão no masculino. 

III. Emprega-se o termo “Vossa” quando se fala 
diretamente com a pessoa, quando é o interlocutor, 
portanto, na 2ª pessoa.  

IV. Emprega-se o termo “Sua” quando se fala da pessoa, 
quando ela é o tema, portanto, na 3ª pessoa.  

V. Com relação à flexão verbal, em ambos os casos, será 
sempre feita na 2ª pessoa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas os itens V está incorreto.  

D) Apenas os itens II e V estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

17 – O ofício é um tipo de documento oficial, uma 
correspondência, o qual é utilizado por servidores e 
funcionários da Administração Pública. Trata-se de 
documento emitido por Prefeituras, suas secretarias 
e órgãos, ou por tribunais e outros entes do Estado. 
Como é um documento oficial, sua padronização é 
necessária, por isso o ofício possui algumas partes 
presentes em qualquer produção deste tipo textual. 
São elas: 

Os tipos de ofício mais comuns são: 

I. Ofício de solicitação: Documento com demandas de 
providências, de informações, de materiais ou proposta 
de acordo, entre outros fins sobre temas diversos. Pode 
servir para renegociação de débitos tributários a 
mudanças cadastrais. O foco é o pedido que você ou 
sua empresa vai apresentar ao órgão público em 
questão. 

II. Ofício de comunicação: Correspondência de caráter 
meramente informativo, como informar a quitação de um 
débito, a solução de um problema previamente 
notificado ou formalizar algum tipo de medida adotada. 

III. Ofício de pedido ou requerimento: Semelhante ao de 
solicitação, segue modelos mais padronizados conforme 
o caso. O requerimento costuma envolver temas e 
formatos específicos. 

IV. Ofício jurídico: Documento destinado ao poder 
Judiciário, como tribunais de Justiça, Ministério Público 
ou mesmo advogados ou representantes legais de 
outras partes (o advogado de outra pessoa). Neste 
último caso, trata-se de uma correspondência 
extrajudicial. 

Assinale a alternativa CORRETA:  

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Os itens III e IV estão incorretos.  

D) Os itens II e IV estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

18 – Com relação ao Excel, analise os itens abaixo e 
classifique-os como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Uma planilha é composta por células. Uma célula é o 
cruzamento de uma coluna com uma linha.  

(     )  A função de uma célula é armazenar informações que 
podem ser um texto, um número ou uma fórmula que faça 
menção ao conteúdo de outras células.  

(     )  As células recebem automaticamente os nomes Plan1, 
Plan2, etc., mas podem ser renomeados. 

(     )  A barra de fórmulas tem como finalidade exibir o conteúdo 
da célula atual e permitir à edição do conteúdo de uma 
célula. 

Alternativas: 

A) V, V, V, V   B) V, F, V, F 

C) V, V, F, V   D) V, V, F, F 

E) V, F, F, V 
 

19 – A Internet é um sistema global de redes de 
computadores interligadas que utilizam um conjunto 
próprio de protocolos (Internet Protocol Suite ou 
TCP/IP) com o propósito de servir progressivamente 
usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias 
outras redes, que consiste em milhões de empresas 
privadas, públicas, acadêmicas e de governo, com 
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alcance local e global e que está ligada por uma 
ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, 
sem fio e ópticas. A internet traz uma extensa gama 
de recursos de informação e serviços. Para poder 
navegar na Internet é necessário dispor de um 
navegador (browser).  

Das alternativas abaixo, qual NÃO consiste em um 
navegador de internet? 

A) Opera 

B) QG Browser 

C) UC Browser  

D) Comodo Dragon 

E) Safari 

 

20 – Na Barra de Guias encontramos as diversas 
guias que auxiliam nos trabalhos com o software 
Word. Em cada guia temos blocos, com ícones e 
comandos para operação no software. Vamos tomar 
como exemplo a guia Referências na versão do Word 
365. 

Nessa guia, podemos observar alguns blocos de 
comandos, EXCETO: 

A) Sumário 

B) Notas de Rodapé 

C) Pesquisar 

D) Legendas 

E) Iniciar Mala Direta 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
AGENTE FINANCEIRO  

16 – Levando em consideração as versões 2010 em 
diante, além da formatação genérica que se aplica 
tanto a textos como a números, o Excel possui 
formatos específicos para serem aplicados a 
números. Esses dados ficam: 

A) Na guia página Inicial, grupo Número  

B) Na guia Fórmula, grupo Número 

C) Na guia Formatar, grupo Número  

D) Na guia Dados, grupo Número  

E) Na guia Inserir, grupo Número 

 

17 – De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, que estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal; Art. 22. A proposta 
orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao 
Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas 
Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, 
compor-se-á de Tabelas explicativas, das quais, além 
das estimativas de receita e despesa, constarão, em 
colunas distintas e para fins de comparação: 

I. A receita arrecadada nos três últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta; 

II. A receita prevista para o exercício em que se elabora a 
proposta; 

III. A receita prevista para o exercício a que se refere a 
proposta; 

IV. A despesa realizada no exercício imediatamente 
anterior; 

V. A despesa fixada para o exercício em que se elabora a 
proposta;  

VI. A despesa prevista para o exercício a que se refere a 
proposta. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas os itens II e III estão incorretos. 

C) Apenas o item VI está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

18 – Ainda de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, Art. 105. O Balanço Patrimonial 
demonstrará, EXCETO: 

A) O Ativo Financeiro; 

B) O Passivo Financeiro; 

C) O Passivo Permanente; 

D) O Saldo Patrimonial; 

E) Os Juros de Compensação. 

 

19 – De acordo com o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas 
semanais.  

B) Não se distingue entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o realizado a distância, 
desde que estejam caracterizados os pressupostos 
da relação de emprego. 

C) A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de 
horas extras, em número não excedente de duas, por 
acordo individual, convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho. 

D) Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 
de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um 
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, 
no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 
2 (duas) horas. 

E) O trabalhador a quem for pago salário inferior ao 
mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou 
convenção em contrário, a reclamar do empregador o 
complemento de seu salário mínimo estabelecido na 
região, zona ou subzona, em que tiver de ser 
cumprido. 

 

20 – De acordo com a Portaria Interministerial nº 507, 
de 24 de novembro de 2011 em seu Art. 1º Esta 
Portaria regula os convênios, os contratos de 
repasse e os termos de cooperação celebrados pelos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem 
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fins lucrativos para a execução de programas, 
projetos e atividades de interesse recíproco, que 
envolvam a transferência de recursos financeiros 
oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social da União. 

§ 2º Para os efeitos desta Portaria, considera-se: 

I. Concedente: órgão ou entidade da administração 
pública federal, direta ou indireta, responsável pela 
transferência dos recursos financeiros e pela 
descentralização dos créditos orçamentários destinados 
à execução do objeto do convênio; 

II. Contratante: órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta da União que pactua a execução de 
programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio 
de instituição financeira federal (mandatária) mediante a 
celebração de contrato de repasse; 

III. Contrato de repasse: instrumento administrativo por 
meio do qual a transferência dos recursos financeiros 
processa-se por intermédio de instituição ou agente 
financeiro público federal, atuando como mandatária da 
União; 

IV. Contrato de prestação de serviços - CPS: instrumento 
jurídico que regula a prestação de serviços realizados 
pela mandatária da União a favor do concedente, que 
deve conter as atribuições delegadas, as limitações do 
mandato e a forma de remuneração pelos serviços. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item III está incorreto. 

C) Os itens III e IV estão incorretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Os itens não pertencem a esta portaria.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

16 – Quase todas as fórmulas que você escrever 
certamente conterão algum operador matemático. 
Esses operadores indicam qual tipo de operação 
será realizada. Os operadores disponíveis no EXCEL 
2010 são os seguintes: 

 

Item Operador Realiza Exemplo 

I. + Adição =A1+B1 

II. - Subtração =A1-B1 

III. / Divisão =A1/B1 

IV. *  Multiplicação =A1*B1 

V. % Percentual =A1*20% 

VI. ^ Exponenciação =A1^3 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto. 

B) Apenas o item V está incorreto.  

C) Apenas o item VI está incorreto.  

D) Os itens V e VI estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

17 – De acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998; e dá outras providências, Art. 7º, são objetivos 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, EXCETO: 

A) Não geração, redução, reutilização, reciclagem e 
tratamento dos resíduos sólidos, bem como 
disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos;  

B) Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo de bens e serviços;  

C) Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de 
tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais;  

D) Redução do volume e da periculosidade dos resíduos 
perigosos;  

E) Reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. 

 

18 – São princípios da Administração Pública, 
EXCETO: 

A) Ilegalidade 

B) Impessoalidade 

C) Moralidade 

D) Publicidade 

E) Eficiência 

 

19 – São os componentes de um sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

I. Guia ou meio-fio: é a faixa longitudinal de separação 
do passeio com a rua; 

II. Galerias: é o canal situado entre a guia e a pista, 
destinada a coletar e conduzir as águas de 
escoamento superficial até os pontos de coleta; 

III. Bocas-de-lobo ou bueiros: são estruturas destinadas à 
captação das águas superficiais transportadas pelas 
sarjetas; em geral situam-se sob o passeio ou sob a 
sarjeta; 

IV. Sarjetas: são condutos destinados ao transporte das 
águas captadas nas bocas coletoras até os pontos de 
lançamento. Possuem diâmetro mínimo de 400 
milímetros; 

V. Poços de visita: são câmaras situadas em pontos 
previamente determinados, destinados a permitir a 
inspeção e limpeza dos condutos subterrâneos; 

VI. Trecho de galeria: é a parte da galeria situada entre 
dois poços de visita consecutivos; 

VII. Bacias de amortecimento: são grandes reservatórios 
construídos para o armazenamento temporário das 
chuvas, que liberam esta água acumulada de forma 
súbita7 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas os itens VI e VII estão incorretos.  

C) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

D) Os itens II, IV e VII estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
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20 – De acordo com a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial 
de Saneamento Básico; Os serviços públicos de 
saneamento básico serão prestados com base nos 
seguintes princípios fundamentais, EXCETO: 

A) Universalização do acesso e efetiva prestação do 
serviço;  

B) Integralidade, compreendida como o conjunto de 
todas as atividades e componentes de cada um dos 
diversos serviços de saneamento básico, propiciando 
à população o acesso na conformidade de suas 
necessidades e maximizando a eficácia das ações e 
resultados; 

C) Abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 
realizados de forma adequada à saúde pública, à 
conservação dos recursos naturais e à proteção do 
meio ambiente; 

D) Disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, 
limpeza e fiscalização preventiva das redes, 
adequados à saúde pública, à proteção do meio 
ambiente e à segurança da vida e do patrimônio 
público e privado;   

E) Adoção de métodos, técnicas e processos que 
considerem as peculiaridades locais e regionais. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
FISCAL DE TRIBUTOS 

16 – Com relação às Funções no Excel, 
genericamente uma função consiste em uma série de 
operações matemáticas que agem sobre valores 
fornecidos pelo usuário e retorna obrigatoriamente 
algum resultado. Com relação a isso, analise os itens 
abaixo: 

I. Toda função é composta por um nome que é sucedido 
obrigatoriamente por parênteses. 

II. Dependendo da função, dentro dos parênteses podem 
existir argumentos, ou seja, valores ou referências a 
células e que serão usados pela função para retornar o 
resultado da função. 

III. Cada função possui uma sintaxe própria, ou seja, espera-
se que os seus argumentos sejam especificados em uma 
ordem determinada. Se isso não ocorrer, haverá um erro 
que faz com que o resultado não seja produzido ou uma 
mensagem de advertência seja exibida. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas os itens II e III estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

 

 

 

17 – No Excel, ao digitar o conteúdo de uma célula, o 
Excel classifica automaticamente o dado que está 
sendo digitado baseado no primeiro caractere 
digitado.  

Essa classificação coloca os dados nas seguintes 
classes, EXCETO: 

A) Textos 

B) Números 

C) Valor Lógico 

D) Alinhamento de Texto 

E) Data e Hora 

 

18 – De acordo com a lei nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, e dá 
outras providências, Art. 1° Constitui crime contra a 
ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante 
as seguintes condutas:   

I. Omitir informação, ou prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias; 

II. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, 
em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III. Autenticar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota 
de venda, ou qualquer outro documento relativo à 
operação tributável; 

IV. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento 
que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

V. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota 
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 
mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente 
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Os itens II e III estão incorretos.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Os itens III e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

19 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, fazer declaração falsa ou omitir 
declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar 
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 
pagamento de tributo, constitui pena de: 

A) Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

B) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

C) Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

D) Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

E) Reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

20 – De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, que estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal; Art. 41. Os créditos 
adicionais classificam-se em: 

I. Suplementares, os destinados a refôrço de dotação 
orçamentária; 

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não 
haja dotação orçamentária específica; 
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III. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 

IV. Excedentes, os provenientes de excesso de arrecadação. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
TELEFONISTA 

16 – Para salvar uma planilha no Excel, um atalho 
que pode ser utilizado é: 

A) Ctrl + S   B) Ctrl + A 

C) Ctrl + B   D) Ctrl + E 

E) Ctrl + T 
 

17 – São regras para um bom atendimento telefônico: 

I. Atenda o telefone rapidamente. 

II. Não diga apenas “alô” mas identifique-se. 

III. Evite deixar esperando quem ligou. 

IV. Atenda com educação as ligações que, por algum 
motivo, caíram no seu ramal por engano. 

V. Tratamentos pessoais (querido, amor, meu bem) e 
gírias devem ser usados quando oportuno.  

VI. Encerre cordialmente a conversa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Os itens IV e V estão incorretos.  

D) Apenas o item V está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

18 – “O processo de comunicação ocorre no 
momento em que o emissor emite uma mensagem ao 
receptor, por intermédio de um meio, através de um 
______. O _______ decodificará a mensagem que 
pode chegar até ele com algum ruído (bloqueio, 
filtragem) e, então, a partir daí, produzirá o ________, 
a resposta àquilo que lhe ______. (Pinho, 2006). 

Complete as lacunas acima de forma respectiva com 
a alternativa CORRETA: 

A) canal / receptor / feedback / chegou 

B) ambiente / emissor / feedback / chegou 

C) canal / emissor / feedback / foi enviado  

D) foco / emissor / resultado / enviou  

E) canal / receptor / feedback / enviou 
 

19 – Manter um ambiente limpo no local de trabalho é 
uma tarefa que deve fazer parte da rotina de todos os 
profissionais. Isso porque esse tipo de cuidado pode 
influenciar tanto na saúde quanto no desempenho 

das suas atividades. Muitas pessoas vinculam a 
limpeza apenas à ausência de poeira, pó e outras 
substâncias. Porém, o termo é um pouco mais 
abrangente que isso. Resumidamente, podemos 
definir um ambiente limpo como um local higiênico, 
organizado e bem cuidado. 

Dessa forma, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Chegar para trabalhar e encontrar o local todo 
bagunçado é estimulante. Aliás, ter que revirar pilhas 
de papel ou abrir inúmeras pastas até achar o que 
você precisa, despende um tempo que poderia ser 
muito melhor aproveitado.  

B) Um espaço organizado, além de apresentar uma boa 
imagem, contribui para que os funcionários consigam 
encontrar tudo o que precisam. Para, com isso, 
poderem desempenhar suas atividades sem 
empecilhos. 

C) A limpeza do escritório é um item fundamental para a 
qualidade de vida de empresários, colaboradores e, 
até mesmo, do cliente. 

D) A organização contribui para a produtividade. E isso 
acontece porque pessoas estimuladas e saudáveis 
tendem a ter um desempenho melhor em suas 
funções. Em contrapartida, ter que trabalhar em 
espaços mal conservados é um fator real para 
diminuir a produtividade de todos. No mínimo, o 
funcionário perderá mais tempo desviando de 
obstáculos ou procurando por seus materiais. 

E) A utilização incorreta não é a única razão para que 
equipamentos apresentem defeitos em um curto 
período de tempo. Na verdade, o acúmulo de poeira e 
outras substâncias externas também afeta o bom 
funcionamento dessas ferramentas. 

 

 

20 – Durante uma edição de Texto, utilizando o 
Microsoft Word, Joice deseja modificar o 
alinhamento de um determinado trecho. Para fazer 
isso, Joice pode selecionar o trecho, clicar no mouse 
com o botão direito e escolher a opção: 

A) Janela 

B) Fonte 

C) Parágrafo 

D) Estilos 

E) Formatação do Documento 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
ASSISTENTE SOCIAL 

16 – De acordo com o Código de ética profissional do 
Assistente Social, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma penalidade aplicável: 

A) Multa; 

B) Advertência reservada; 

C) Cassação do registro profissional  

D) Advertência pública 

E) Suspensão dos direitos políticos. 
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17 – De acordo com Lei de n. 11.340/2006 que cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, assinale a alternativa 
INCORRETA:  

A) Configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas apenas as que possuam 
vínculo familiar. 

B) O juiz assegurará à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, para preservar sua integridade 
física e psicológica a manutenção do vínculo 
trabalhista, quando necessário o afastamento do local 
de trabalho, por até seis meses. 

C) A mulher em situação de violência doméstica e 
familiar tem prioridade para matricular seus 
dependentes em instituição de educação básica mais 
próxima de seu domicílio. 

D) Recebido o expediente com o pedido da ofendida, 
caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre 
as medidas protetivas de urgência. 

E) No atendimento à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, se 
necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a 
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou 
do domicílio familiar. 

 

18 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma atribuição do CRESS:  

A) Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de 
Assistente Social a nível nacional. 

B) Expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, 
fixando a respectiva taxa. 

C) Aplicar as sanções previstas no Código de Ética 
Profissional. 

D) Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que 
devem ser pagas pelos Assistentes Sociais. 

E) Elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo 
a exame e aprovação do fórum máximo de 
deliberação do conjunto CFESS/CRESS. 

 

19 – Sobre o Benefício de Prestação Continuada – 
BPC, é INCORRETO afirmar: 

A) O benefício de prestação continuada é a garantia de 
um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso com 60 (sessenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

B) Para efeito de concessão deste benefício, considera-
se: impedimentos de longo prazo: aqueles que 
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida 
independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 
2 (dois) anos 

C) O BPC não pode ser acumulado pelo beneficiário 
com qualquer outro no âmbito da seguridade social 
ou de outro regime, salvo os da assistência médica e 
da pensão especial de natureza indenizatória. 

D) A condição de acolhimento em instituições de longa 
permanência não prejudica o direito do idoso ou da 
pessoa com deficiência ao benefício de prestação 
continuada. 

E) Para efeitos da concessão do BPC, a família é 
composta pelo requerente, o cônjuge ou 
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos 
e enteados solteiros e os menores tutelados, desde 
que vivam sob o mesmo teto. 

  

20 – Sobre os aspectos históricos do Serviço Social, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) “O Serviço Social em sua “fase inicial”, é pautado 
num posicionamento democrático em face das 
expressões da “questão social”, e configurou-se como 
uma das estratégias concretas de fortalecimento da 
classe trabalhadora”. 

B) “Na América Latina, surge o Movimento de 
Reconceituação, que pode ser considerado como “um 
marco decisivo do processo de revisão crítica do 
Serviço Social”. 

C) “Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o 
Serviço Social surge como parte de um movimento 
social mais amplo, articulado à necessidade de 
formação doutrinária para uma presença mais ativa 
da Igreja Católica”. 

D) “O surgimento do Serviço Social no Brasil, bem como, 
sua institucionalização, está inserido nas décadas de 
1930 e 1940” 

E) “No processo de renovação a perspectiva 
modernizadora se configura em adequar o Serviço 
Social conservador às exigências do momento 
histórico vivido pelo Brasil.” 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS         
CONTADOR                     

16 – De acordo com a Norma Brasileira de 
Contabilidade, NBC TSP 11, de 18 de outubro de 
2018, os termos a seguir são utilizados nesta norma 
com os seguintes significados: 

Marque a alternativa INCORRETA: 

A) Regime de competência é o regime contábil segundo 
o qual transações e outros eventos são reconhecidos 
quando ocorrem (não necessariamente quando caixa 
e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). 
Portanto, as transações e os eventos são registrados 
contabilmente e reconhecidos nas demonstrações 
contábeis dos períodos a que se referem.  

B) Contribuição dos proprietários corresponde à entrada 
de recursos para a entidade a título de contribuição 
de partes externas, que estabelece ou aumenta a 
participação delas no patrimônio líquido da entidade e 
que estabeleça vantagem financeira sobre o 
patrimônio líquido da entidade. 

C) Entidade econômica é um grupo de entidades que 
inclui a entidade controladora e suas controladas. 

D) Ativo é uma obrigação presente, derivada de evento 
passado, cuja extinção deva resultar na saída de 
recursos da entidade. 

E) Receita corresponde a aumentos na situação 
patrimonial líquida da entidade não oriundos de 
contribuições dos proprietários. 
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17 – Ainda de acordo com a Norma Brasileira de 
Contabilidade, NBC TSP 11, de 18 de outubro de 
2018, classifique os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F): 

(     )  As demonstrações contábeis devem ser identificadas 
claramente e distinguidas de qualquer outra informação 
que porventura conste no mesmo documento divulgado. 

(     )  As NBCs TSP aplicam-se apenas às demonstrações 
contábeis e não necessariamente à informação 
apresentada em outro relatório anual ou qualquer outro 
documento. Por isso, é importante que os usuários 
possam distinguir a informação elaborada, utilizando-se 
as NBCs TSP de qualquer outra informação que possa 
ser útil a eles, mas que não seja objeto de exigências das 
NBCs TSP. 

(     )  Cada componente das demonstrações contábeis deve ser 
identificado claramente.  

(    )  As demonstrações contábeis tornam-se, muitas vezes, 
mais compreensíveis pela apresentação de informação 
em milhares ou milhões de unidades da moeda de 
apresentação. Esse procedimento é aceitável desde que 
o nível de arredondamento na apresentação seja 
divulgado e não seja omitida informação material. 

(    )  As demonstrações contábeis devem ser apresentadas 
pelo menos semestralmente (inclusive informação 
comparativa).  

(     )  Em circunstâncias excepcionais, a entidade pode ser 
solicitada a alterar a data-base de apresentação, por 
exemplo, para alinhar o período contábil ao ciclo 
orçamentário. Quando esse for o caso, é importante que 
(a) usuários estejam cientes de que os valores 
apresentados para o período corrente e os valores 
comparativos não são comparáveis e que (b) a razão para 
a mudança da data-base de apresentação seja divulgada. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V, V 

B) V, F, F, V, V, F 

C) V, V, V, V, F, V 

D) V, V, V, V, F, F  

E) V, V, V, F, F, F 
 

18 – De acordo com a Lei Complementar Nº 101, de 4 
de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências, analise as definições 
abaixo: 

I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, 
apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do 
ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da realização de 
operações de crédito, para amortização em prazo superior 
a doze meses; 

II. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por 
títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central 
do Brasil, Estados e Municípios; 

III. Operação de crédito: compromisso financeiro assumido 
em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite 
de título, aquisição financiada de bens, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo de 
bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros; 

IV. Concessão de garantia: compromisso de adimplência de 
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da 
Federação ou entidade a ele vinculada; 

V. Refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos 
para pagamento do principal acrescido da atualização 
monetária. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto. 

C) Apenas o item VI está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos.  

E) Os itens não pertencem à Lei mencionada no 
enunciado da questão.  

 

19 – Com relação aos Princípios da Contabilidade, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio da 
empresa como objeto da Contabilidade e afirma a 
autonomia deste patrimônio e a necessidade da 
separação do patrimônio empresarial do patrimônio 
particular dos seus sócios, independentemente de 
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, 
uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou 
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Com isso, o 
patrimônio da empresa não se confunde com os bens 
de seus sócios ou proprietários.  

B) O Princípio da CONTINUIDADE presume que a 
empresa continuará em operação no futuro. Portanto, 
apresentação dos componentes do patrimônio leva 
em consideração esta afirmativa, então, a 
contabilidade é delineada para todo o tempo em que 
a empresa existir, e não apenas para um período “x” 
demarcado. 

C) O Princípio da OPORTUNIDADE elucida a 
mensuração dos componentes patrimoniais para 
produzir informações íntegras e tempestivas. Isto 
quer dizer que, toda informação incorporada à 
contabilidade da empresa deve ser feita em até 30 
dias ao período em que ocorreu, e na extensão e 
valores corretos, independentemente do fato que a 
originou.  

D) O princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL 
determina que os itens do patrimônio devam ser 
inicialmente registrados pelos valores originais das 
transações, expressos em moeda corrente nacional, 
independentemente do que vale no mercado 
atualmente.  

E) O Princípio da COMPETÊNCIA é o princípio mais 
popular. Determina que os lançamentos das 
operações sejam reconhecidos nos períodos em que 
ocorreram, não importando o recebimento ou 
pagamento. No dia a dia da empresa, esse princípio 
pode ser observado quando se vende um produto ou 
mercadoria, por exemplo. A receita deve ser 
reconhecida na data da venda, independentemente 
de o recebimento ocorrer à vista ou a prazo. 

 

20 – De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, que estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, marque a alternativa 
INCORRETA: 

A) Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para manutenção de serviços anteriormente 
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criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 

B) São Transferências de Capital 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. 

C) Classificam-se como Transferências Correntes as 
dotações para despesas as 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. 

D) Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, 
as transferências destinadas a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas. 

E) Classificam-se como Inversões Financeiras as 
dotações destinadas a aquisição de imóveis, ou de 
bens de capital já em utilização. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                         
ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

16 – De acordo com a Lei nº 10.267, de 28 de agosto 
de 2001, além dos requisitos previstos no art. 134 do 
Código Civil e na Lei no 7.433, de 18 de dezembro de 
1985, os serviços notariais são obrigados a 
mencionar nas escrituras os seguintes dados do 
CCIR: 

I. Código do imóvel; 

II. Nome do detentor; 

III. Nacionalidade do detentor; 

IV. Denominação do imóvel; 

V. Localização do imóvel. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

17 – De acordo com o Decreto Nº 4.449, de 30 de 
outubro de 2002, art. 10.  A identificação da área do 
imóvel rural, prevista nos §§ 3º e 4º do art. 176 da Lei 
no 6.015, de 1973, será exigida nos casos de 
desmembramento, parcelamento, remembramento e 
em qualquer situação de transferência de imóvel 
rural, na forma do art. 9º, somente após 
transcorridos os seguintes prazos, EXCETO: 

A) Noventa dias, para os imóveis com área de cinco mil 
hectares, ou superior; 

B) Um ano, para os imóveis com área de mil a menos de 
cinco mil hectares; 

C) Dois anos, para os imóveis com área de quinhentos a 
menos de mil hectares 

D) Dez anos, para os imóveis com área de duzentos e 
cinquenta a menos de quinhentos hectares 

E) Quinze anos, para os imóveis com área de cem a 
menos de duzentos e cinquenta hectares 

 

18 – De acordo com a Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos, e dá outras providências, o oficial retificará 
o registro ou a averbação: 

De ofício ou a requerimento do interessado nos 
casos de, EXCETO: 

A) Omissão ou erro cometido na transposição de 
qualquer elemento do título; 

B) Indicação ou atualização de confrontação; 

C) Alteração de denominação de logradouro público, 
comprovada por documento oficial; 

D) Retificação que vise a indicação de rumos, ângulos 
de deflexão ou inserção de coordenadas 
georeferenciadas, em que haja alteração das 
medidas perimetrais; 

E) Alteração ou inserção que resulte de mero cálculo 
matemático feito a partir das medidas perimetrais 
constantes do registro. 

 

19 – A terraplenagem é de extrema importância para 
a construção civil, pois se trata de serviço prévio à 
execução de edificações, sistemas de drenagem, 
pavimentos, por exemplo, entre outros.  

Com relação aos tipos de terraplanagem, relacione 
as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Escavação  

2. Aterramento  

3. Corte  

4. Drenagem  

5. Deslocamento  

6. Demolição  

7. Compactação do solo  

Coluna 2: 

(   ) Onde somente a terra é retirada; 

(   ) Escoamento adequado de fluidos; 

(   ) Colocando terra no terreno; 

(   ) Retirada de restos de lixo, árvores ou plantas; 

(   ) Rolos compressores para dar estabilidade ao terreno; 

(   ) Escavação de porções de terra de determinado local para 
se obter área mais nivelada ou preencher outra; 

(   ) Derrubada de construção já existente. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 4, 2, 5, 7, 3, 6 

B) 1, 7, 2, 5, 4, 6, 3 

C) 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6 

D) 1, 3, 2, 5, 7, 4, 6 

E) Nenhuma das alternativas 
 

20 – De acordo com a Lei Complementar nº 009/2011 
do município de Turvo/SC, são Atribuições do Cargo 
de Engenheiro Agrimensor: 
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I. Execução de levantamentos topográficos, cálculos, 
nivelamentos, locação de projetos urbanos e obras em 
geral e execução de demarcação e marcação de áreas; 

II. Executar e responsabilizar-se por todas as demais 
atribuições inerentes ao cargo, delegadas pelo seu 
superior imediato, ainda que omissas nesta Lei; e 

III. Excepcionalmente, poderá conduzir veículos da 
Administração Pública. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Os itens II e III estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
PSICÓLOGO 

16 – São deveres fundamentais dos psicólogos, 
EXCETO:  

A) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este 
Código;  

B) Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente;  

C) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, visando 
benefício pessoal, sem por sua vida em risco;  

D) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 
serviços de Psicologia;  

E) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional. 

 

17 – Transtornos de personalidade geralmente são 
padrões generalizados e persistentes de perceber, 
reagir e se relacionar que causam sofrimento 
significativo ou comprometimento funcional. Os 
transtornos de personalidade variam 
significativamente em suas manifestações, mas 
acredita-se que todos sejam causados por uma 
combinação de fatores genéticos e ambientais. 
Conforme o DSM-5, assinale abaixo o conceito que 
se enquadra com Transtorno da personalidade 
esquizotípica: 

A) É um padrão de instabilidade nas relações 
interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com 
impulsividade acentuada.  

B) É um padrão de desconforto agudo nas relações 
íntimas, distorções cognitivas ou perceptivas e 
excentricidades do comportamento.  

C) É um padrão de comportamento submisso e apegado 
relacionado a uma necessidade excessiva de ser 
cuidado. 

D) É um padrão de desconfiança e de suspeita 
tamanhas que as motivações dos outros são 
interpretadas como malévolas. 

E) É um padrão de distanciamento das relações sociais 
e uma faixa restrita de expressão emocional. 

18 – A Psicologia, assim como o desenvolvimento de 
suas práticas de avaliação psicológica, foi, ao longo 
da história, influenciada por duas principais 
tradições filosóficas: 

A) O neoliberalismo e o positivismo 

B) O humanismo e o neoliberalismo 

C) O positivismo e o humanismo. 

D) O humanismo e a hermenêutica 

E) O neoliberalismo e a hermenêutica  

  

19 – Toda atividade que tem por objetivo determinar 
a existência de uma determinada característica, sua 
intensidade ou seu efeito sobre uma pessoa ou 
grupo de pessoas é um trabalho diagnóstico. O 
psicodiagnóstico é assim uma disciplina 
multifacetada, que tem tantas formas quanto às 
disciplinas que lhe fazem uso. O trabalho 
diagnóstico pode ser descrito como um processo 
que se realiza em diferentes fases: 

I. Análise do problema  

II. Decisão investigativa  

III. Decisão final/ indicação  

IV. Avaliação  

Relacione com as informações abaixo:  

(     )  coleta de dados através de testes psicológicos e/ou outros 
métodos (ver abaixo). A coleta de dados é guiada pela 
reflexão feita na análise do problema e pelas hipóteses 
então geradas; 

(     )  divulgação dos resultados às devidas pessoas e decisão 
a respeito dos próximos passos a serem tomados; 

(     )  formulação da questão ou das questões a responder, 
análise do conhecimento disponível, investigação das 
pessoas envolvidas e seu interesse no problema, reflexão 
sobre as questões éticas e jurídicas; 

(     ) das decisões tomadas e reflexão do(s) realizador(es) a 
respeito da experiência ganha. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) IV, II, I, III   B) II, III, I, IV 

C) III, II, I, IV   D) I, IV, III, II 

E) III, I, IV, II 

 

20 – De acordo com a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 
2001, são direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental: 

I. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade; 

II. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração; 

III. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas contra 
terceiros mal-intencionados; 

IV. Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 
esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 
involuntária; 

V. Receber um número de informações restrito a respeito de 
sua doença e de seu tratamento; 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Nenhuma alternativa é verdadeira 

B) Somente duas alternativas são falsas 

C) Somente uma alternativa é falsa 

D) Todas as alternativas são verdadeiras 

E) Somente três alternativas são falsas 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
NUTRICIONISTA 

16 – “Atualiza a Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição.” 

O enunciado acima se refere à portaria: 

A) Portaria nº 2.015/GM/MS. 

B) Portaria nº 2.815/GM/MS. 

C) Portaria nº 2.915/GM/MS. 

D) Portaria nº 2.715/GM/MS. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

17 – Por meio da dieta enteral é possível prover a 
correta nutrição dos pacientes que se encontram 
com o sistema digestivo de alguma forma 
comprometido. Para que ele possa sentir esses 
efeitos positivos, porém, a correta administração da 
dieta enteral é fundamental.  

Em relação a dieta enteral assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) A dieta enteral pode ser administrada de forma 
intermitente ou contínua. 

B) A administração da dieta enteral por gravidade é a 
pouco utilizada para os mais diversos casos. 

C) Caso o paciente esteja com uma sonda posicionada 
no duodeno ou jejuno, é possível realizar a 
administração contínua da dieta enteral, realizada por 
gotejamento, com o auxílio de uma bomba de infusão 
e que ocorre em um período de até 24 horas. 

D) Em casos de gastrostomia, a dieta enteral pode ser 
administrada através de seringas. 

E) Dietas Modulares são aquelas que usam base de sua 
formação os módulos de macro e micronutrientes 
(proteínas intactas ou aminoácidos, hidratos de 
carbono, lipídios, vitaminas, minerais, fibras, 
glutamina e outros). 

 

18 – ____________chega ao intestino grosso sem 
sofrer alterações e é fermentada pelas bactérias do 
cólon, favorecendo o aumento na produção de 
gases, diarreia, distensão e dor abdominal. Essa 
intolerância é caracterizada pela incapacidade que 
uma pessoa tem em digerir __________, que é o 
açúcar presente, devido à diminuição ou ausência de 
uma enzima no intestino delgado. Essa enzima tem 
como função transformar __________em um açúcar 
mais simples para ser absorvido no intestino. 

Assinale a alternativa que complete as lacunas de 
forma CORRETA: 

A) O glúten   B) A proteína  

C) A lactose   D) O carboidrato 

E) Os lipídios  

19 – A maior parte das vezes, a alergia alimentar é 
confundida com a intolerância alimentar, pois ambas 
provocam sinais e sintomas parecidos, no entanto, 
são distúrbios diferentes que podem ter tratamento 
diferenciado. Envolve um mecanismo imunológico e 
tem apresentação clínica muito variável, com 
sintomas que podem surgir na pele, no sistema 
gastrintestinal e respiratório. 

Com relação a esse assunto, relacione as colunas 
abaixo: 

Coluna 1: 

I. Intolerância alimentar 

II. Alergia alimentar  

Coluna 2: 

(     )  Surgem imediatamente mesmo quando ingere pouca 
quantidade. 

(     )  Podem demorar mais de 30 minutos para aparecer, sendo 
mais graves quanto maior for a quantidade de alimento 
ingerido. 

(     )  Os testes de alergia feitos na pele não apresentam 
alteração. 

(     )  Os testes feitos na pele são positivos. 

(     )  Resposta imunológica mediada por imunoglobulina E 
(IgE). 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) I, II, I, II, I  

B) II, I, I, II, II 

C) I, I, II, II, II 

D) II, II, I, I, I 

E) I, II, II, II, I 

 

20 – No contexto da relação com as entidades da 
categoria é dever do nutricionista, EXCETO: 

A) Comunicar ao Conselho Regional de Nutricionistas da 
sua jurisdição afastamento, exoneração, demissão de 
cargo, função ou emprego que tenha sofrido em 
razão da prática de atos que executou em respeito 
aos princípios éticos previstos neste Código;  

B) Cumprir as normas emanadas dos Conselhos Federal 
e Regionais de Nutricionistas e atender, nos prazos e 
condições indicadas, às convocações, intimações ou 
notificações;  

C) Quando, ocupar posição de dirigente em entidades da 
categoria, aceitar patrocínio ou parceria de empresas 
ou instituições que contrariem os preceitos éticos 
deste Código e da ciência da Nutrição. 

D) Manter-se regularizado junto ao Conselho Regional 
de Nutricionistas;  

E) Atender com civilidade aos representantes das 
entidades da categoria, quando no exercício de suas 
funções, fornecendo as informações e dados 
solicitados. 


