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Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Vereadores 

de Guarujá do Sul  
Edital de Concurso Público nº 01/2020  

___________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Tesoureiro 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 

 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha 
de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Se a taxa de inflação é de 0,75% ao mês, o montante de R$ 45.500,00 daqui a 12 meses 

equivalem a que valor hoje? 

A) R$ 41.140,72. 

B) R$ 40.950,00. 

C) R$ 49.050,00. 

D) R$ 49.221,31. 

 
02. Se uma pessoa deve uma quantia em dinheiro numa data futura, é normal que entregue ao 

credor um título de crédito, que é o comprovante dessa dívida. No que diz respeito aos títulos de 

crédito: 

(__) - A nota promissória é um comprovante da aplicação de um capital com vencimento 

predeterminado. É um título muito usado entre pessoas físicas ou entre pessoa física e instituição 

financeira; 

(__) - A letra de câmbio, assim como a nota promissória, é um comprovante de uma aplicação de 

capital com vencimento predeterminado; porém, é um título ao portador, emitido exclusivamente 

por uma instituição financeira; 

(__) - A duplicata é um título emitido por uma pessoa jurídica contra seu cliente (pessoa física ou 

jurídica), para o qual ela vendeu mercadorias a prazo ou prestou serviços a serem pagos no futuro, 

segundo um contrato; 

(__) - O desconto pode ser feito considerando-se como capital o valor nominal ou valor atual. No 

primeiro caso, é denominado desconto racional; no segundo, desconto comercial. 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a 

sequência correta: 

A) V – V – F – V. 

B) V – F – V – V.  

C) F – F – F – V. 

D) V – V – V – F. 

 
03. O conceito do valor do dinheiro no tempo surge da relação entre juro e tempo, porque 

dinheiro pode ser remunerado por certa taxa de juros num investimento, por um período de tempo, 

sendo importante o reconhecimento de que uma unidade monetária recebida no futuro não tem o 

mesmo valor que uma unidade monetária, a partir dessas premissas, pode-se conceituar: 

I. O dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado ou como remuneração do capital 

empregado em atividades produtivas é denominado inflação; 

II. A possibilidade de um investimento não corresponder às expectativas é denominada risco; 

III. O desgaste da moeda ao longo do tempo, diminuído o seu poder aquisitivo e exigindo que 

os investimentos produzam um retorno maior que o capital investido é também denominado juros; 

IV. Os recursos disponíveis para investir são limitados, motivo pelo qual ao se aceitar 

determinado projeto perde-se oportunidades de ganhos em outros; e é preciso que o primeiro 

ofereça retorno satisfatório, esse é o conceito de oportunidade. 

Dos conceitos mencionados acima, podemos afirmar que: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III, IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
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04. Um empresário adquiriu um empreendimento no ano 2010 por R$ 1.000.000. Digamos que 

hoje, em 2020, esta mesma pessoa tenha negociado esse empreendimento e vendido por 

R$ 2.750.000. Considerando a inflação média do período de 3% ao ano, podemos afirmar: 

A) Um rendimento real de 375%. 

B) Um rendimento real de 13,46% ao ano. 

C) Obteve um rendimento bruto no período de 400%. 

D) Um rendimento bruto atualizado de 250%. 

 

05. No mês de janeiro de 2020, uma empresa faturou para o Cliente A, R$ 10.000,00 à vista, R$ 

50.000,00 para o Cliente B com 30 dias de prazo. Teve despesas com materiais de uso e consumo 

no valor de R$ 20.000,00 para pagamento em 30 dias e teve como folha de pagamento a ser paga 

no 5º dia útil do mês de fevereiro o total de R$ 30.000,00. Diante desses dados podemos afirmar 

que: 

A) Pelo regime de caixa, o resultado financeiro para o mês de janeiro foi de R$ 60.000,00.  

B) Na conta caixa em janeiro foram creditados R$ 50.000,00. 

C) O lucro do mês de janeiro pelo regime de competência foi de R$ 10.000,00. 

D) O lucro do mês de janeiro pelo regime de caixa foi de R$ 60.000,00. 

 

06. A lei de Responsabilidade Fiscal, em suas Disposições Finais e Transitórias, define que os 

Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da 

Federação se houver:  

A) Elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 

de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do art. 

5o da Lei Complementar 101/2000, a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação da 

mesma. 

B) Divulgar anualmente o Relatório de Gestão Fiscal. 

C) Autorização em decreto ou aprovação em seção especial da câmara dos vereadores. 

D) Contrato, conforme sua legislação. 

 

07. Em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias: 

(__) - Conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com 

os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4º da Lei complementar 

101/2000; 

(__) - Disporá sobre critérios e forma de limitação de empenho;  

(__) - Disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos; 

(__) - Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 

receita corrente líquida, serão estabelecidos no plano plurianual;  

(__) - Disporá sobre demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas. 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa que contém a 

sequência correta: 

A) F – V – F – V – F. 

B) V – F – V – V – V.  

C) F – V – F – F – V. 

D) F – V – V – F – V. 
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08. “No que tange às Receitas Públicas, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 

gestão fiscal a _______________, ______________ e efetiva arrecadação de todos os tributos da 

competência ______________ do ente da Federação.” 

Completam corretamente as lacunas, respectivamente: 

A) Cobrança, fiscalização, constitucional.  

B) Fiscalização, cobrança, constitucional.  

C) Instituição, previsão, constitucional. 

D) Instituição, fiscalização, constitucional. 

 

09. A Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, 

em relação a essa modalidade de licitação, podemos afirmar: 

A) Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, nos termos de regulamentação específica. 

B) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no COAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.  

C) A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 

por inadimplemento e as cláusulas do contrato, e o prazo para fornecimento será de 30 dias 

conforme art. 37 da Constituição Federal.  

D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios adotar, nas licitações 

de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, 

a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico. 

 

10. Manter Boletim ou outros livros de caixa para suportar o registro das operações do caixa é de 

suma importância. Tais boletins ou outros livros de caixa devem conter: 

I. Vistos do caixa responsável; 

II. Vistos de aprovação superior; 

III. Evidências de conferências de somas e apuração dos saldos; 

IV. Composição dos valores constantes no caixa: vales, cheques, dinheiro e etc.; 

V. Numeração dos boletins. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Os itens I, II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

 



5 
 

11. Na área de contas a pagar, devem estar segregadas as funções de aprovação, registro e 

pagamento de obrigações. Alguns aspectos de controle interno a serem considerados são os 

seguintes: 

(__) - Controle de duplicatas ou outras obrigações por data de vencimento; 

(__) - Critérios definidos para formação de um processo de pagamento, o qual deverá ser revisado 

antes de seu encaminhamento para aprovação; 

(__) - Conciliação de extratos de fornecedores por elemento independente e análise das 

pendências; 

(__) - Controle numérico das Notas de Débito, decorrentes de ajustes ou devoluções, e autorização 

das mesmas à vista de documentos comprobatórios, por elemento não relacionado com o 

processamento das faturas, compras ou recepção de mercadorias; 

(__) - Revisão dos documentos comprobatórios no que se refere a cálculos, somas, etc. 

Dos aspectos listados acima, defina verdadeiro ou falso para cada item: 

A) F – F – F – F – F. 

B) V – V – V – V – V. 

C) V – F – F – V – V. 

D) V – V – V – F – F. 

 

12. A entidade adquiriu serviços de cessão de mão-de-obra no valor de R$ 30.000,00, os quais 

foram destacados na nota fiscal os seguintes tributos: INSS 11%, 1,5% de IRRF, 1% de CSLL, 3% 

de COFINS e 0,65% de PIS. Em relação a esse documento fiscal, podemos afirmar: 

A) O valor líquido a ser pago ao fornecedor será R$ 25.855,00. 

B) Será recolhido à Receita Federal um DARF no valor de R$ 3.300,00. 

C) O valor correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte será R$ 450,00. 

D) Todos os impostos serão pagos ao fornecedor, para que o mesmo proceda com o 

recolhimento. 

 

13. O art. 14 da Lei de Licitações determina que nenhuma compra será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Em relação às compras, 

sempre que possível, deverão: 

A) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito do mercado e setor privado.  

B) Os preços registrados serão publicados anualmente para orientação da Administração, na 

imprensa oficial. 

C) Ser pagas sempre à vista. 

D) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 

 

14. Uma Sociedade Limitada (LTDA) efetuou pagamentos de despesas de viagens dos dois filhos 

dos sócios, referentes ao um curso de férias da faculdade de medicina, a qual os dois estudam. 

Tais pagamentos foram efetuados através da conta bancária da empresa e registrados a título de 

despesas com Cursos e Treinamentos. Esse é um exemplo claro de: 

A) Desobediência ao princípio contábil da Entidade. 

B) Desobediência ao princípio contábil da Oportunidade. 

C) Desobediência ao princípio contábil da Prudência. 

D) Desobediência ao princípio contábil da Competência. 
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15. São consideradas contas de resultado aquelas que representam as receitas e as despesas de 

uma determinada empresa, como por exemplo: 

A) Aluguéis a Pagar. 

B) Juros Recebidos. 

C) Juros a Pagar. 

D) Vendas a Receber. 

 

16. Uma empresa realizou no mês de dezembro de 2019 vendas no total de R$ 1.000.000,00; teve 

despesas com Pessoal no total de R$ 450.000,00, que seriam pagos no 5º dia útil de janeiro de 

2020; Comprou mercadorias para revenda no valor de R$ 100.000,00; das vendas realizadas em 

dezembro, recebeu até o final do mesmo mês 50% através de depósitos bancários e 20% em 

dinheiro; efetuou o pagamento total das compras de mercadorias os quais foram realizados através 

de Transferência Eletrônica. Considerando que o estoque inicial em dezembro era zero e que todas 

as mercadorias adquiridas em dezembro foram vendidas em dezembro, pode-se afirmar: 

A) O Passivo exigível a Longo Prazo era de R$ 450.000,00 ao final de dezembro. 

B) O Resultado do mês foi um Lucro de R$ 600.000,00. 

C) Ao final do mês o saldo contábil credor do banco era de R$ 400.000,00. 

D) A disponibilidade de Caixa e equivalentes era de R$ 600.000,00 ao final de dezembro. 

 

17. “Classificam-se como ____________ as dotações para manutenção de serviços ___________ 

criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens 

___________.” 

Completam as lacunas, respectivamente: 

A) Transferências Correntes, básicos, imóveis. 

B) Despesa de Custeio, anteriormente, móveis. 

C) Despesa de Custeio, anteriormente, imóveis. 

D) Transferências Correntes, anteriormente, imóveis. 

 

18. No que tange às Transferências Correntes: 

I. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções 

sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, 

sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-

se mais econômica; 

II. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou 

não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes 

do orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal; 

III. Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas insatisfatórias pelos 

órgãos oficiais de fiscalização serão concedidas subvenções; 

IV. As dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de 

revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais são consideradas Subvenções 

Sociais. 

Podemos dizer que: 

A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
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19. No que tange ao Exercício Financeiro: 

(__) - Os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurienal, que não tenham sido 

liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito; 

(__) - Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados 

como receita do exercício em que forem reconhecidos na Dívida Ativa, nas respectivas rubricas 

orçamentárias; 

(__) - Consideram-se Restos a Pagar as despesas orçadas, mas não pagas até o dia 31 de 

dezembro; 

(__) - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil; 

(__) - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

Sabendo que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a alternativa que representa a sequência 

correta é: 

A) F – V – V – F – V. 

B) F – F – V – F – V. 

C) V – F – F – V – V. 

D) V – V – V – F – V. 

 

20. No que tange às Receitas Públicas: 

A) São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento 

determinado em lei, regulamento ou contrato. 

B) O recolhimento de todas as receitas far-se-á através da criação de caixas especiais. 

C) Será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito 

creditório contra a Fazenda Pública. 

D) O lançamento da receita é ato exclusivo da Fazenda Nacional, que verifica a procedência 

do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 24 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 
de respondê-las. 
 

(Texto) 

 
 
21. Sobre a concordância verbal do Texto, há erro no seguinte trecho: 

A) “Uma equipe de cientistas na Austrália informou...” (linha 1). 

B) “Os pesquisadores do Instituto Peter Doherty para Infecção e Imunidade, em Melbourne, 

disseram...” (linhas 6 a 8). 

C) “‘Este é um passo, [...]’” (linhas 11 e 12). 

D) “[...] enquanto pontuava que, sozinha, a amostra não venceriam a luta contra o vírus.” (linhas 

14 a 16). 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência:  

“[...] em uma descoberta que pode acelerar a criação de uma vacina contra o vírus.” (linhas 4 a 6). 

A) “Acelerar”. 

B) “Criação”. 

C) “Uma”. 

D) “Vacina”. 

 
23. O verbo “desenvolver” (linha 2) está conjugado no mesmo tempo e modo verbal que a seguinte 

alternativa: 

A) Amaste. 

B) Amam. 

C) Amáveis. 

D) Amará. 
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24. As vírgulas que isolam “Mike Catton” foram empregadas para: 

A) Isolar o adjunto adverbial deslocado. 

B) Isolar o vocativo. 

C) Isolar o aposto explicativo. 

D) Isolar uma oração adverbial. 

 

25. Escreve-se com “i” e não com “e” todas as palavras, exceto: 

A) Calidoscópio. 

B) Chilique. 

C) Miscigenação. 

D) Benificência. 

 

26. Assinale a alternativa que não representa uma função da vírgula: 

A) Marcar o fim de qualquer enunciado com entonação exclamativa. 

B) Isola, nas datas, o nome do lugar. 

C) Isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção “e”. 

D) Separar as orações adjetivas explicativas. 

 

27. Para reis e rainhas usa-se o seguinte pronome de tratamento: 

A) Vossa Senhoria. 

B) Vossa Majestade. 

C) Vossa Excelência. 

D) Vossa Alteza. 

 

28. Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

A) Na formatura, usou duas blusas amarelo-canário. 

B) Recuperada a saúde e o ânimo, ele voltou imediatamente ao seu posto de trabalho. 

C) Ontem assistimos ao show dos ilustres Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

D) Encontraram todos os documentos do escritório revirado pelos bandidos. 

 

29. “Hão de jogá-lo na lixeira se todas as tentativas falharem.” 

Com base na colocação pronominal, assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta do 

período, mantendo-se o tempo e o modo verbal: 

A) Jogaram-no na lixeira se todas as tentativas falharem. 

B) Jogaram-lhe na lixeira se todas as tentativas falharem. 

C) Jogá-lo-ão na lixeira se todas as tentativas falharem. 

D) Jogá-lo-iam na lixeira se todas as tentativas falharem. 
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30. Analise a reportagem a seguir: 

 
(Fonte adaptada: https:// https://www.garotabeleza.com.br>acesso em 29 de janeiro de 2020) 

 

É correto afirmar que a crase utilizada no trecho acima foi empregada pela seguinte regra: 

A) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas com palavras femininas 

como, por exemplo, “à base de”. 

B) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

C) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas com palavras femininas como, 

por exemplo, “à base de”. 

D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas com palavras 

femininas como, por exemplo, “à base de”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Em janeiro de 2020 completaram 75 anos da libertação do Campo de Concentração nazista de 

Auschwitz-Birkenau, que contou com a participação de sobreviventes, que entraram usando gorros 

e lenços listrados de azul e branco, simbolizando os uniformes dos prisioneiros do campo. O 

referido campo pertence ao território: 

A) Polonês. 

B) Alemão. 

C) Russo. 

D) Belga. 

 

32. Uma aeronave militar dos Estados Unidos utilizado para monitoramento eletrônico caiu no leste 

do Afeganistão, no final do mês de janeiro de 2020. A autoria do ataque foi assumida: 

A) Pelo governo iraniano. 

B) Pelo Estado Islâmico. 

C) Pelo Talibã. 

D) Pelo Al Qaeda. 

 

33. Sendo o fogo originário da reunião de combustível, oxigênio e calor, para extingui-lo basta que 

se suprima alguns elementos essenciais. Desse modo, o processo de retirada de combustível é 

chamado: 

A) Abafamento. 

B) Isolamento. 

C) Resfriamento. 

D) Compartimento. 
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34. Florianópolis assumiu a posição de capital que mais recicla no país, com a intensão de ser a 

capital “Lixo Zero” até 2030. Outras iniciativas têm acompanhado este projeto, como o Revitaliza 

Floripa, que consiste em ações como: 

A) Criar novas cooperativas de coleta seletiva nos principais bairros da cidade. 

B) Ampliar da frota de coletas a fim de reduzir o lixo despejado em lugares públicos. 

C) Realizar programas de conscientização em escolas municipais e estaduais a fim de alterar 

a cultura de administração do lixo doméstico. 

D) Incentivar a arte em muros, e hortas para combater para combater pontos irregulares de lixo. 

 

35. A região onde atualmente pertence o território de Guarujá do Sul desmembrou-se das terras 

onde era distrito de: 

A) Pessegueiro. 

B) São Miguel do Oeste. 

C) Dionísio Cerqueira. 

D) Venceslau Brás. 

 


