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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Idoso vira criança? 

  

 O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população. As pessoas estão 

vivendo mais, menos crianças estão vindo ao mundo, e o resultado disso é um aumento no número 

de habitantes com mais de sessenta anos. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), daqui a vinte anos o número de idosos terá ultrapassado o número de crianças 

com menos de 15 anos. [...] O envelhecimento é, sim, uma das conquistas da humanidade, é uma 

dádiva poder chegar aos 70, 80 anos. Mas é claro que há desafios, e um deles é o preceito de que 

idosos acabam sendo vítimas. 

 Esses preceitos são de vários tipos, mas hoje quero falar de infantilização. Quem nunca 

ouviu alguém chamar idoso de “vozinho”, sem ter qualquer intimidade com aquela pessoa? E 

quando brinquedo e jogos de crianças são usados para estimular o cérebro dos idosos? São sutilezas, 

e uma linha muito tênue vai separar uma demonstração de carinho de um profundo desrespeito. 

Quero dizer que alguém pode ter a melhor das intenções ao chamar uma idosa de “vozinha” no 

banco, supermercado ou no hospital, mas essa forma de tratamento, usando diminutivos, pode 

demonstrar um preconceito, o de que o idoso é incapaz, indefeso e que não se importa com aquilo 

que é dito para ele. 

 [...] Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo 

idoso tem uma biografia, uma história, e merece ser tratado com todo o nosso repeito. Devemos 

considerar que idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos ocorridos minutos antes, 

mas a memória afetiva ou emocional relacionada a algum fato está muito bem preservada[...]. 

(Adaptado de FERREIRA, Vida e Saúde, out. 2018, p. 27). 

 

01. O texto apresentado caracteriza-se como: 

A) Crônica, pois trata de um problema social. 

B) Conto, pois apresenta uma realidade brasileira. 

C) Reportagem, pois apresenta dados e análises sobre uma realidade brasileira. 

D) Romance, pois idealiza uma realidade brasileira. 

 

02. Segundo o texto, é possível afirmar que: 

A) Falar com um idoso no diminutivo é um hábito carinhoso e inofensivo do brasileiro. 
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B) A interrogação, no título do texto, apresenta relação com a posição do autor sobre a interação 

com os idosos. 

C) Além de trazer os dados sobre o envelhecimento da população, o autor questiona a relação do 

brasileiro com os pais. 

D) A infantilização na fala com os idosos não apresenta preconceito com as pessoas idosas. 

 

03. Sobre o enunciado: “Esses preceitos são preconceituosos.”, pode-se afirmar que: 

(  ) O núcleo do sujeito é “esses”. 

(  ) O predicado do enunciado é verbal. 

(  ) O predicativo do sujeito é: “preconceituosos ”. 

(  ) O sujeito é composto. 

(  ) “Preceitos” é adjunto adnominal. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, F.  

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

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

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

 

04. Analise os enunciados de acordo com a norma culta padrão: 

I. Em “uma linha muito tênue”, temos respectivamente: artigo definido, substantivo, advérbio e 

adjetivo. 

II. Em “provoque reações parecidas com as de uma criança”, é possível escrever “provoque reações 

parecidas para uma criança” sem alterar o sentido. 

III. Em “idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos”, tem-se o emprego de 

próclise.  

IV. Em “O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população”, tem-se o verbo 

conjugado no gerúndio para indicar uma ação contínua. 

V. Em “Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo idoso 

tem uma biografia, uma história”, tem-se três orações. 

De acordo com as assertivas acima, não estão corretas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) II e V apenas. 

D) I, II e V. 
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05. Assinale o enunciado que não apresenta incorreções de acordo com a norma culta padrão. 

A) Há uma população em constante crescimento nas universidades. 

B) Nosso projeto visa atingir a população carente. 

C) Muitos idosos necessitam ajuda para locomoção. 

D) Envelhecimento, é um tema a ser discutido nas políticas públicas. 

 

Matemática 

 

06. Vamos montar um brincadeira a partir de um sistema de equações do primeiro grau. Seis 

unidades de uma coisa, adicionado de 10 unidades de outra coisa resulta em 130 unidades de coisas. 

Ainda se tomarmos 8 unidades da primeira coisa e subtrairmos 2 unidades da segunda coisa, 

teremos um resultado de 20 coisas. Se somarmos o número da primeira coisa, com o número da 

segunda coisa, teremos? 

A) 15 unidades de coisas. 

B) 20 unidades de coisas. 

C) 1000 unidades de coisas. 

D) 100 unidades de coisas. 

 

07. Para construir pontes os engenheiros utilizam associações de triângulos, que podem ser 

Retângulos, Escalenos, Isósceles. Se colocarmos de um lado um triângulo retângulo com um cateto 

medindo 80cm, e a hipotenusa medindo 100cm, qual será a medida do outro cateto? 

A) 80 centímetros. 

B) 90 centímetros. 

C) 60 centímetros. 

D) 10 centímetros. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Os limites do município de Maravilha são  

I. Ao norte, com São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e Bom Jesus do Oeste. 

II. Ao sul, com Cunha Porã e Iraceminha. 

III. A leste, com Modelo. 

IV. A oeste, com São Miguel do Oeste. 
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Analise as assertivas acima sobre limites territoriais do município de Maravilha e responda.  

Está(ão) correta(s): 

A) As assertivas I, III e IV. 

B) As assertivas II, III e IV. 

C) As assertivas I, II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

09. No início do século XX, havia no oeste do Estado de Santa Catarina mais de 90% de florestas. 

Com novas companhias territoriais colonizadoras, as terras foram sendo ocupadas. Onde hoje é o 

município de Maravilha, os três núcleos que deram início à colonização foram: 

I. Os trabalhadores e empreiteiros da Companhia Territorial Sul Brasil, que vieram abrir estradas, 

medir e vender terras. 

II. As duas primeiras serrarias (Sbaraini/Benvegnu) localizada no atual trevo de acesso da cidade e 

(Nilo Sudbrack) atrás da atual garagem da Prefeitura, cada qual formando sua vila. 

III. Os colonizadores gaúchos que vieram formar o núcleo central da futura cidade, na época a 

"Sede Maravilha" ou "Sedia". 

Analise as afirmativas acima e responda. Está(ão) correta(s) 

A) As assertivas I e II. 

B) As assertivas I e III. 

C) As assertivas II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

10. Leia atentamente o texto a seguir: É um rio brasileiro do oeste do estado de Santa Catarina. 

Nasce a 12km da cidade de Dionísio Cerqueira e, após percorrer cerca de 60km no sentido norte-

sul, deságua no rio Uruguai, 2km a montante da cidade de Mondaí. Integra a bacia hidrográfica do 

rio Uruguai. No rio foi construída uma barragem que provocará inundação de uma área de 91 

hectares e 10,5 quilômetros de extensão, formando um lago que banhará as divisas territoriais dos 

municípios de Flor do Sertão, Descanso, Romelândia e São Miguel do Oeste. O texto refere-se ao: 

A) Rio Peperi. 

B) Rio das Antas. 

C) Rio Sargento. 

D) Rio Iracema. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. As licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, devem obedecer ao que estabelece a Lei 8.666. Leia as assertivas abaixo, e 

classifique-as em (V), se verdadeiro e (F), se falso.  

(  ) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da equidade, a seleção 

da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

(  ) Para fins desta lei, são considerados serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos 

relativos, dentre outros, pareceres, perícias e avaliações em geral e publicidade e divulgação. 

(  ) As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão a seguinte 

sequência: I – projeto básico; II – projeto executivo; III – execução das obras e serviços. 

(  ) Para critério de desempate, será assegurada preferência, primeiramente, aos bens e serviços que 

são produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional. 

(  ) O procedimento licitatório previsto na Lei 8666, caracteriza ato administrativo formal, seja ele 

praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 

Qual a sequência correta? 

A) F, V, V, V, F. 

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

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

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

 

12. Julgue os seguintes itens acerca da publicação e divulgação dos editais das concorrências, 

tomadas de preços, e dos leilões, pautados no Art. 21, da Lei 8.666. 

I. Deverão ser publicados, os editais das concorrências e tomadas de preços, durante 3 (três) dias 

consecutivos, obrigatória e contemporaneamente. 

II. Quando trata-se de tomada de preços, do tipo “melhor técnica” ou ‘técnica e preço”, a 

divulgação deve ser feita, com no mínimo 30 dias de antecedência, diferentemente do convite, no 

qual as publicações devem ocorrer até 5 dias antes do evento.  

III. No que se refere a licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Federal e, 

ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou 
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garantidas por instituições federais, deve, o edital ser publicado, no mínimo uma vez, no Diário 

Oficial da União.  

Está em desacordo com o que estabelece a norma para licitações e contratos da Administração 

Pública. 

A) I, II e III. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

 

13. Infere-se que as modalidades de licitação serão determinadas em função de limites, tendo em 

vista o valor estimado da contratação, sendo que para casos específicos e predeterminados pela 

legislação, a licitação pode ser dispensada. Assinale a alternativa que está em desacordo com o que 

estabelecem as normativas, acerca do processo licitatório. 

A) No que tange a obras e serviços de engenharia, deverá ser feita a licitação na modalidade de 

convite, quando a obra tem valor estimado até R$ 150 mil. 

B) A licitação é dispensável em casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

C) A tomada de preço é obrigatória, quando as compras são estimadas em até R$ 650.000,00. 

D) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, exceto, para a contratação 

de serviços técnicos, serviços de publicidade e divulgação. 

 

14. A Lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal. A despesa total com pessoal, ou seja, o somatório dos 

gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, em cada período de 

apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, nas seguintes proporções: 

I. União: 50% (cinquenta por cento). 

II. Estados: 60% (sessenta por cento). 

III. Municípios: 60% (sessenta por cento). 

Assinale a alternativa que segue os limites permitidos pela Lei, para despesa total com pessoal. 

A) I, II e III. 

B) I, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 
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15. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários internos e externos em 

geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. De um modo geral, 

podemos dividir estes usuários em dois grandes grupos, quais sejam os usuários internos e os 

usuários externos. São usuários internos, exceto: 

A) Fornecedor. 

B) Diretor. 

C) Titular. 

D) Colaboradores. 

 

16. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 

política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de 

unidade, universalidade e anualidade.  

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo. 

II. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas. 

III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação. 

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

Integrarão a Lei de Orçamento o que consta nas afirmações: 

A) I, II, e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, II, III e IV. 

D) I, II e IV, apenas.  

 

17. A Lei 4320, traz as devidas definições do que vem a ser as receitas e despesas no contexto da 

Contabilidade Pública. Leia as assertivas na sequência, e classifique em (V) se verdadeiro e (F) se 

falso. 

(  ) São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 

industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 

Despesas Correntes. 

(  ) São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de 

outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em 

Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 
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(  ) Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive 

as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

(  )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. 

Qual a sequência? 

A) V, F, V, F. 

B) V, V, F, F. 

C) F, F, F, F. 

D) V, V, V, V. 

 

18. Expõe o CPC 00 que o objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer 

informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação (reporting entity) 

que sejam úteis aos stakeholders para o processo decisório. Decisões como comprar, vender ou 

manter participações em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou 

disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. Para tal, as informações possuem 

características denominadas de qualitativas e de melhoria. Assinale a alternativa que possui apenas 

características de melhoria. 

A) Comparabilidade, tempestividade, confiabilidade e relevância. 

B) Representação fidedigna, assimetria, compreensibilidade e conservadorismo. 

C) Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. 

D) Prudência, verificabilidade, tempestividade e relevâncias. 

 

19. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução 

orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e 

insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. No que se refere as 

variações patrimoniais, os fatos são classificados como modificativos (aumentativos ou 

diminuitivos) e permutativos.  

I. Receita de aluguel, à vista. 

II. Depreciação. 

III. Pagamento de juros. 

IV. Realização de empréstimo. 

Considere os fatos apresentados acima e assinale a alternativa que possui apenas fatos modificativos 

diminutivos; 
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A) I, II e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

 

20. Conforme a Lei 12527 de novembro de 2011, que regula a transparência dos dados públicos, as 

informações são classificadas quanto ao Grau e Prazos de Sigilo. A informação em poder dos 

órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à 

segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 

reservada. No que se refere aos prazos máximos de restrição à informação, informações 

classificadas como secreta tem prazo máximo de: 

A) 5 anos. 

B) 10 anos. 

C) 15 anos. 

D) 25 anos.  

 


