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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

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

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ 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 03h, 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Diversas         são         as         classificações         dos         ingressos         e         das
receitas         sob         o         ponto         de         vista         orçamentário.         A         receita
orçamentária         quanto         às         entidades         destinatárias         do
orçamento         pode         ser         classificada         como:

(A) Receita         Orçamentária         Pública         e         Receita
Orçamentária         Privada.

(B) Receita         Orçamentária         Efetiva         e         Receita
Orçamentária         Não-Efetiva.

(C) Receita         Orçamentária         Ordinária         e         Receita
Orçamentária         Extraordinária.

(D) Receita         Orçamentária         da         União         e         Receita
Orçamentária         dos         Entes         Federativos.

Questão 02

Constituem         componentes         de         natureza         de         lei         em
caráter         formal,         segundo         a         Constituição         Federal         de
1988,         as         seguintes         peças:

(A) A         Lei         de         Diretrizes         Orçamentárias         (LDO)         e         a         Lei
Orçamentária         Anual         (LOA).

(B) O         Plano         Plurianual         (PPA)         e         a         Lei         de         Diretrizes
Orçamentárias         (LDO).

(C) O         Plano         Plurianual         (PPA),         a         Lei         de         Diretrizes
Orçamentárias         (LDO)         e         a         Lei         Orçamentária         Anual
(LOA).

(D) O         Plano         Plurianual         (PPA),         a         Lei         de         Diretrizes
Orçamentárias         (LDO),         a         Lei         Orçamentária         Anual
(LOA)         e         a         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal         (LRF).

Questão 03

O         controle         Interno         da         administração         pública         deve         ser
regido         por         princípios.         Dentre         estes         podemos
destacar:

I.Relação         custo/benefício         e         Qualificação         adequada,
treinamento         e         rodízio         de         funcionários.
II.Delegação         de         poderes         e         definição         de
responsabilidades.
III.Segregação         de         funções         e         Instruções         devidamente
formalizadas.
IV.Controle         sobre         as         transações         e         Aderência         a
diretrizes         e         normas         legais.

São         VERDADEIRAS         afirmações,         tidas         como
princípios,         contidas         nas         opções:

(A) II         e         III         Apenas.
(B) I,         II,         III         e         IV.
(C) I         e         II         Apenas.
(D) III         e         IV         Apenas.

Questão 04

No         âmbito         do         poder         executivo         municipal,         em         relação
às         ações         administrativas,         podemos         dizer         que         as
funções         de         controle         serão         exercidas:

(A) Externamente         pelo         Poder         Judiciário         e
internamente,         pelos         órgãos         de         controles         da         própria
administração.

(B) Pelo         Poder         Legislativo,         pelo         Tribunal         de         Contas         do
Município         e         pelos         processos         de         auditoria         internos
da         administração         pública.

(C) Externamente         pelo         Poder         Legislativo         municipal         e
internamente,         pelos         órgãos         de         controles         da         própria
administração.

(D) Pelos         poderes         Legislativo,         Judiciário         e         pelo
Tribunal         de         Contas         Municipal.

Questão 05

Com         relação         ao         papel         da         Controladoria         para         a         gestão
pública,         a         atribuição         de         monitoramento,         está         mais
associada         à         sua:

(A) Função         Contábil-Financeira.
(B) Função         Controle         Interno.
(C) Função         Gerencial-Estratégica.
(D) Função         Controle         e         Proteção         dos         Ativos.

Questão 06

Constituem         componente         do         denominado         Ciclo
Orçamentário,         o         qual         corresponde         ao         período         em         que
se         realizam         as         atividades         próprias         e         específicas         do
processo         orçamentário         no         âmbito         de         cada         ente
político,         as         seguintes         etapas:

(A) Elaboração         da         proposta         orçamentária,         envio         do
projeto         de         lei,         apreciação,         emendas,         votação,
sanção         e         publicação,         execução         das         leis
orçamentárias         e         de         créditos         adicionais         e         o         controle
interno,         externo         e         social.

(B) Elaboração         da         proposta         orçamentária,         envio         do
projeto         de         lei,         publicação,         execução         das         leis
orçamentárias         e         de         créditos         adicionais         e         o         controle
interno,         externo         e         social.

(C) Elaboração         da         proposta         orçamentária,         sanção         e
publicação,         execução         das         leis         orçamentárias         e         de
créditos         adicionais         e         o         controle         interno,         externo         e
social.

CONTROLE INTERNO (1) 2



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Belmonte 

Edital de Concurso Público nº 01/2021  
 

 

 

(D) Elaboração         da         proposta         orçamentária,         envio         do
projeto         de         lei,         apreciação,         emendas,         votação,
sanção         e         publicação,         execução         das         leis
orçamentárias         e         de         créditos         adicionais.

Questão 07

A         realização         da         despesa         orçamentária         perpassa         e         se
estende,         em         termos         gerais,         pelas         seguintes         fases:

I.Planejamento         da         despesa         e         a         previsão         no
orçamento         ou         em         créditos         adicionais,         consignado
dotação         orçamentária         própria.
II.Realização         do         procedimento         licitatório         nas
hipóteses         determinadas         em         lei,         ressalvados         os         casos
de         sua         inexigibilidade,         dispensa         ou         inaplicabilidade.
III.O         pagamento;         o         controle         e         a         avaliação.
IV.O         empenho;         a         liquidação.

Podemos         considerar         como         VERDADEIRAS         as
afirmações         contidas         em:

(A) I,         II         e         IV         Apenas.
(B) I,         II         e         III         Apenas.
(C) I,         III         e         IV         Apenas.
(D) I,         II,         III         e         IV.

Questão 08

Em         relação         a         Lei         Complementar         nº         101/2000,         é
CORRETO         afirmar         que,         dentre         outros         aspectos,         está
mais         relacionada:

(A) Às         normas         brasileiras         de         Contabilidade.
(B) Ao         Orçamento         e         aos         gastos         públicos.
(C) Às         relações         institucionais         entre         os         entes

federados.
(D) Às         normas         de         atuação         das         empresas         no         setor

financeiro.

Questão 09

Os         convênios,         os         contratos         de         repasse,         ajustes,         a
transferência         automática         e         a         transferência         fundo         a
fundo,         são         exemplos         de         instrumentos         de
transferência         que         podem         ser         classificadas         como:

(A) Extraordinários.
(B) Efetivas.
(C) Obrigatórios.

(D) Discricionários.

Questão 10

Em         relação         ao         papel         da         Controladoria         na         Gestão
Pública,         um         conceito,         dentre         outros         possíveis,         que
mais         se         aproxima         de         sua         função,         pode         ser         a
apresentada         na         opção:

(A) É         um         setor         autônomo,         tendo         como         função         principal
fiscalizar         todos         os         demais         segmentos         da
administração         pública.

(B) É         parte         integrante         da         Contabilidade         Pública,         tendo
como         principal         função         fiscalizar         a         correta
escrituração         e         apresentação         das         informações
contábeis,         notadamente         ao         gestor         público         e         aos
órgãos         de         controle         externo.

(C) É         um         órgão         de         controle,         ligado         ao         poder
legislativo,         que         visa         controlar         as         ações         da
administração         pública.

(D) É         o         órgão         que         administra         as         informações
(econômicas,         físicas         e         financeiras)         com         o         intuito         de
subsidiar         o         gestor         público         em         uma         avaliação         mais
correta         dos         resultados.

Questão 11

Sobre         o         tema         Finanças         Públicas,         assinale         a
alternativa         CORRETA,         de         acordo         com         a         Constituição
Federal.

(A) A         despesa         com         pessoal         ativo         e         inativo         da         União,
dos         Estados,         do         Distrito         Federal         e         dos         Municípios
não         poderá         exceder         os         limites         estabelecidos         em         lei
complementar.

(B) É         permitida         a         realização         de         despesas         ou         a
assunção         de         obrigações         diretas         ainda         que
excedam         os         créditos         orçamentários         ou         adicionais.

(C) É         permitida         a         instituição         de         fundos         de         qualquer
natureza,         independentemente         de         autorização
legislativa.

(D) Cabe         à         lei         ordinária         dispor         sobre         o         exercício
financeiro,         a         vigência,         os         prazos,         a         elaboração         e         a
organização         do         plano         plurianual,         da         lei         de
diretrizes         orçamentárias         e         da         lei         orçamentária
anual.

Questão 12

Em         relação         ao         tema         Intervenção         Federal,         assinale         a
alternativa         INCORRETA         de         acordo         com         o         texto         da
Constituição         Federal.
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(A) A         União         não         intervirá         nos         Estados         nem         no         Distrito
Federal,         exceto         para,         dentre         outras         hipóteses,
afastar         Governador         crítico         do         Governo         Federal.

(B) A         União         não         intervirá         nos         Estados         nem         no         Distrito
Federal,         exceto         para,         dentre         outras         hipóteses,
reorganizar         as         finanças         da         unidade         da         Federação
que         deixar         de         entregar         aos         Municípios         receitas
tributárias         fixadas         na         Constituição         Federal,         dentro
dos         prazos         estabelecidos         em         lei.

(C) A         decretação         da         intervenção         dependerá,         no         caso
de         desobediência         a         ordem         ou         decisão         judiciária,
de         requisição         do         Supremo         Tribunal         Federal,         do
Superior         Tribunal         de         Justiça         ou         do         Tribunal
Superior         Eleitoral.

(D) Assegurar         a         observância         da         autonomia         municipal
é         uma         das         hipóteses         que         autorizam         a         Intervenção
da         União         nos         Estados.

Questão 13

Estabelece         a         Lei         n°         4.320/64         que:

(A) O         controle         da         execução         orçamentária         não
compreenderá         o         cumprimento         do         programa         de
trabalho         expresso         em         termos         monetários         e         em
termos         de         realização         de         obras         e         prestação         de
serviços.

(B) A         verificação         da         legalidade         dos         atos         de         execução
orçamentária         será         prévia,         concomitante         e
subsequente.

(C) As         contas         do         Poder         Executivo         serão         submetidas
ao         Poder         Legislativo,         independente         de         parecer
prévio         do         Tribunal         de         Contas.

(D) O         Poder         Executivo,         semestralmente,         prestará
contas         ao         Poder         Legislativo,         no         prazo         estabelecido
nas         Constituições         ou         nas         Leis         Orgânicas         dos
Municípios.

Questão 14

De         acordo         com         a         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal         (LC
101/2000),         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Se         a         despesa         total         com         pessoal         exceder         a         85%
(oitenta         e         cinco         por         cento)         do         limite,         são         vedados
ao         Poder         Legislativo         Federal         ou         ao         Ministério
Público         que         houver         incorrido         no         excesso,         a         criação
de         cargo,         emprego         ou         função.

(B) Encargos         sociais         e         contribuições         recolhidas         pelo
ente         da         Federação         às         entidades         de         previdência
devem         ser         deduzidos         no         cálculo         da         despesa         total
com         pessoal.

(C) É         expressamente         vedada         a         realização         de
operação         de         crédito         por         antecipação         de         receita
com         o         objetivo         de         atender         insuficiência         de         caixa
durante         o         exercício         financeiro.

(D) A         avaliação         da         situação         financeira         e         atuarial         dos
regimes         geral         de         previdência         social         e         próprio         dos
servidores         públicos         deve         constar         do         Anexo         de
Metas         Fiscais         da         Lei         de         Diretrizes         Orçamentárias.

Questão 15

A         respeito         das         entidades         que         podem         compor         a
Administração         Pública,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) As         fundações         públicas         possuem         natureza         jurídica
de         direito         privado         e         sua         criação         prescinde         de
autorização         legislativa.

(B) Os         órgãos         públicos         são         entidades         da
administração         direta         com         personalidade         jurídica         de
direito         público,         patrimônio         próprio         e         capital
exclusivo,         criados         por         lei         para         a         execução         de
atividade         pública.

(C) As         empresas         estatais         são         pessoas         jurídicas         de
Direito         Privado         cuja         criação         é         autorizada         por         lei
especifica,         sendo         necessário         o         registro         dos         atos
constitutivos         no         Cartório         de         Pessoa         Jurídicas         -         em
se         tratando         de         sociedade         não         comercial         -         ou         na
Junta         Comercial,         quando         tiver         natureza
empresarial.

(D) As         autarquias         gozam         de         prazo         prescricional
especial         e         não         se         submetem         ao         regime         de
precatórios         no         pagamento         de         seus         débitos.

Questão 16

A         respeito         dos         Tribunais         de         Contas,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Compete         aos         tribunais         de         contas         estaduais         julgar
as         contas         dos         administradores         e         demais
responsáveis         por         dinheiros,         bens         ou         valores
públicos         de         entidade         da         administração         pública
indireta         estadual.

(B) Ao         apreciar         as         contas         prestadas         pelo         Poder
Executivo         federal,         não         cabe         ao         Tribunal         de         Contas
da         União         sustar         imediatamente         os         contratos
eivados         de         irregularidades         que         resultem         em
prejuízo         ao         erário.

(C) Lei         orgânica         municipal         pode         criar         tribunal,
conselho         ou         órgão         de         contas         municipal         para         o
respectivo         ente         federativo,         desde         que         haja
autorização         na         constituição         estadual.

(D) As         decisões         do         tribunal                  de         contas         de         que         resulte
imputação         de         débito         ou         multa         terão         eficácia         de
título         executivo.
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Questão 17

Compete         aos         Estados         e         ao         Distrito         Federal         instituir
impostos         sobre:

(A) Transmissão         causa         mortis         e         doação,         de         quaisquer
bens         ou         direitos.

(B) Importação         de         produtos         estrangeiros.
(C) Operações         de         crédito,         câmbio         e         seguro,         ou

relativas         a         títulos         ou         valores         mobiliários.
(D) Propriedade         predial         e         territorial         urbana.

Questão 18

A         respeito         do         processo         administrativo,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Inexistindo         competência         legal         específica,         o
processo         administrativo         deverá         ser         iniciado
perante         a         autoridade         de         menor         grau         hierárquico
para         decidir.

(B) O         processo         administrativo         não         pode         ser         iniciado
de         ofício         pela         Administração         Pública.

(C) Um         órgão         administrativo         e         seu         titular         poderão,         se
não         houver         impedimento         legal,         delegar         parte         da
sua         competência         a         outros         órgãos         ou         titulares,
ainda         que         estes         não         lhe         sejam         hierarquicamente
subordinados,         quando         for         conveniente,         em         razão
de         circunstâncias         de         índole         técnica,         social,
econômica,         jurídica         ou         territorial.

(D) Não         podem         ser         objeto         de         delegação         a         edição         de
atos         normativos,         a         decisão         de         recursos
administrativos         e         as         matérias         de         competência
exclusiva         do         órgão         ou         autoridade.

Questão 19

Assinale         a         alternativa         que         corretamente         trata         dos
poderes         administrativos.

(A) O         poder         disciplinar         é         a         prerrogativa         que         a
Administração         Pública         possui         de         editar         atos         gerais
para         complementar         as         leis         e         permitir         a         sua         efetiva
aplicação         aos         casos         concretos         em         âmbito
administrativo.

(B) A         "faculdade         de         que         dispõe         a         Administração
Pública         para         condicionar         e         restringir         o         uso         e         gozo
de         bens,         atividades         e         direitos         individuais,         em
benefício         da         coletividade         ou         do         próprio         Estado",
como         a         conceitua         Hely         Lopes         Meirelles,         é
conhecida         tecnicamente         como         Poder         de         Polícia.

(C) O         poder         conferido         à         autoridade         superior         para
julgar         o         auto         de         infração         e         alterar         o         valor         da         multa
aplicada         decorre         da         possibilidade         de         a
Administração         reconhecer         a         nulidade         de         seus
próprios         atos,         quando         eivados         de         ilegalidade.

(D) O         Secretário         Municipal         que,         após         o         regular
processo         administrativo,         decide         por         aplicar         sanção
disciplinar         a         subordinado         transgressor         demonstra
exemplo         do         exercício         do         poder         administrativo
regulamentar.

Questão 20

No         que         concerne         à         responsabilidade         estatal         no         direito
brasileiro,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         responsabilidade         dos         agentes         públicos,         quando,
nesta         qualidade,         causam         danos         a         terceiros,         é
solidária.

(B) A         pessoa         jurídica         de         direito         privado,         prestadora         de
serviços         públicos,         responderá         pelos         danos         que
seus         agentes,         nessa         qualidade,         causarem         a
terceiros.

(C) Para         o         terceiro         obter         ressarcimento         de         danos         em
face         do         Estado,         é         imprescindível         que         haja
comprovação         de         culpa         ou         dolo         do         agente         público
que         causou         os         danos.

(D) No         Brasil,         a         responsabilidade         do         Estado,         conforme
o         direito         administrativo,         é         regida         pela         teoria         do
risco         integral.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder à
questão abaixo:
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https://vejasp.abril.com.br/blog/arte-ao-redor/15-tirinhas-mafalda-quino/

Questão 21

Na         tirinha         há         a         presença         de         um         outro         texto,         uma
música         dos         Beatles.         É         possível         dizer,         então,         que         a
intertextualidade         aqui         ocorre         por         meio         de:

(A) Alusão.
(B) Pastiche.
(C) Citação         indireta.
(D) Citação         direta.

TEXTO 02
O texto seguinte servirá de base para responder à
questão abaixo:

https://www.comerciosnobairro.com.br/empresa.php?cod=1604

Questão 22

No         cartão         comercial,         é         INCORRETO         dizer         que:

(A) O         pronome         oblíquo         "se"         funciona         como
apassivador         do         sujeito         e         não         como         partícula         de
indeterminação         do         sujeito.

(B) Essa         estrutura         sintática         equivale         à         voz         passiva
analítica:         "máquinas         de         lavar,         tanquinhos         e
geladeiras         são         consertados".

(C) A         oração         "conserta-se         máquinas         de         lavar,
tanquinhos         e         geladeira"         possui         sujeito
indeterminado,         uma         vez         que         não         se         sabe         quem         irá
fazer         o         conserto.

(D) O         uso         da         voz         passiva         sintética         está         incorreto,         uma
vez         que         deveria         ser         "consertam-se         máquinas         de
lavar,         tanquinhos         e         geladeiras".

Questão 23

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         corresponde         à
estrutura         de         uma         oração         subordinada         consecutiva:

(A) Eu         levei         o         guarda-chuva         porque         estava         chovendo.
(B) Ao         sair,         apague         a         luz.
(C) Comeu         tanto         que         passou         mal.
(D) A         rua         alagou         de         tanto         que         choveu         ontem.

Questão 24

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         advérbio
"mais"         exerce         a         função         de         adjunto         adverbial:

(A) Desejo         te         ver         mais         feliz         amanhã.
(B) As         modelos         mais         bonitas         nem         sempre         são         as

melhor         remuneradas.
(C) Foi         o         mais         calmo         a         falar         diante         do         público.
(D) Foi         ele         quem         bateu         mais         forte         na         pista.

Questão 25

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         sentido
conotativo:

(A) O         técnico         expirava         aliviado,         numa         grande
calmaria,         ao         final         do         jogo.

(B) Os         torcedores         gritaram         em         frenesi         da
arquibancada.

(C) O         chute         fez         a         bola         dançar         no         ar         em         direção         ao         gol.
(D) O         juiz         conduziu         muito         bem         a         partida.

Questão 26

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         possui         a         estrutura
coordenada         adversativa:

(A) Ainda         que         você         procure         a         vida         inteira         pela
felicidade,         sem         amor         não         a         encontrará.

(B) Ela         era         educada,         contudo,         de         pouca         confiança.
(C) Mesmo         tendo         feito         muito         calor,         ela         saiu         de         casaco

aquele         dia.
(D) Apesar         de         você         me         dever         dinheiro,         te         concedo

esse         empréstimo.

Questão 27

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         o         uso         da         crase
está         INCORRETO.
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(A) Refiro-me         àquela         situação         do         mês         passado.
(B) À         que         altura         da         vida         ele         percebeu         que         jamais

vivera         deveras?
(C) Às         vezes         no         silêncio         da         noite         fico         imaginando         nós

dois.
(D) Ele         chegou         às         22         horas         em         ponto.

Questão 28

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         as         palavras
estão         de         acordo         com         as         normas         ortográficas         do
português         brasileiro:

(A) eternizar;         chícara;         jiló;         xampu;         giboia.
(B) eternizar;         chícara;         jiló;         xampu;         jibóia.
(C) eternisar;         xícara;         giló;         xampu;         jiboia.
(D) eternizar;         xícara;         jiló;         xampu;         jiboia.

Questão 29

Anteontem,         eu,         meu         irmão         e         meu         pai         fomos         ao         lago
pescar.

Os         termos         destacados         na         oração         acima
correspondem         a:

(A) Adjunto         adverbial,         predicativo         do         sujeito.
(B) Predicado.
(C) Adjunto         adverbial,         objeto         indireto.
(D) Adjunto         adnominal,         predicado.

Questão 30

Assinale         abaixo         a         alternativa         em         que         há         vocábulos
parônimos:

(A) Xeque         e         cheque.
(B) Acender         e         ascender.
(C) Inflação         e         infração.
(D) Tachar         e         taxar.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

Segundo         a         Lei         Orgânica         da         cidade         de         Belmonte/SC,
é         de         competência         do         município         o         imposto         sobre:

(A) Propriedade         Territorial         Rural.
(B) Extraordinário         de         Guerra.

(C) Exportação.
(D) Propriedade         predial         e         territorial         urbana.

Questão 32

"A         reorganização         de         um         mundo         abalado         pela
pandemia         de         Covid-19         é         pauta         determinante         do
encontro         do         G7         deste         ano         (2021),         que         começou
nesta         sexta-feira         (11/06)         e         vai         até         domingo         em         Carbis
Bay,         na         região         da         Cornualha,         no         Reino         Unido."
(https://g1.globo.com/mundo/noticia)

Assinale         a         alternativa         que         descreve         o         que         é         o         G7:

(A) É         uma         organização         de         sete         países         que         se         unem
para         tentar         imperar         sobre         as         outras         nações.

(B) É         uma         entidade         da         Organização         das         Nações
Unidas         -         ONU,         formada         pelos         Estados         Unidos         e
sete         de         suas         colônias         espalhadas         pelo         mundo.

(C) É         um         fórum         que         reúne         as         sete         nações         mais         ricas
do         mundo,         que         juntas         detêm         cerca         de         metade         da
economia         mundial.

(D) São         os         sete         países         mais         ricos         da         Europa.

Questão 33

"Em         2015,         líderes         mundiais         se         reuniram         na         sede         da
Organização         das         Nações         Unidas         (ONU),         em         Nova
York,         e         desenvolveram         um         plano         de         ação         que
concentra         diretrizes         para         erradicar         a         pobreza,
proteger         o         planeta         e         garantir         que         a         população
mundial         alcance         a         paz         e         a         prosperidade.         A         partir
disso,         foi         criada         a         Agenda         2030         com         os         17         Objetivos
de         Desenvolvimento         Sustentável         (ODS)."
(https://odsbrasil.gov.br).

Entre         os         itens         abaixo         estão         elencados         alguns         destes
17         objetivos.

I.Erradicação         da         pobreza.
II.Exploração         pesqueira.
III.Legitimação         da         caça         como         atividade         esportiva.
IV.Energia         acessível         e         limpa.

Após         análise         dos         itens,         marque         a         opção         CORRETA
sobre         o         tema.

(A) Os         itens         I         e         III         não         correspondem         a         estes
objetivos.

(B) Os         itens         II         e         IV         não         correspondem         a         estes
objetivos.
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(C) Os         itens         II         e         III         não         correspondem         a         estes
objetivos.

(D) Os         itens         I         e         II         não         correspondem         a         estes         objetivos.

Questão 34

No         município         de         Belmonte/SC,         a         aquisição         de         bens
imóveis,         por         compra         ou         permuta         dependerá:

(A) De         aprovação         no         Plano         Diretor         Urbano.
(B) De         decisão         exclusiva         do         poder         executivo

municipal.
(C) De         prévia         avaliação         e         autorização         legislativa.
(D) De         ação         pública         coletiva.

Questão 35

Qual         a         nacionalidade         dos         primeiros         imigrantes         que
chegaram         em         Belmonte?

(A) Holandeses.
(B) Poloneses.
(C) Italianos.
(D) Japoneses.
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