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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 conferência 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 20 questões, numeradas de 1 à 20. 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 02h30min, 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: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Conforme         o         Código         Tributário         Municipal,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.
https://www.descanso.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/51106/

codNorma/259304

(A) É         obrigatório         ao         Município         instituir         ou         majorar
tributos         sem         que         a         lei         o         estabeleça.         (Art.         9º,         inciso
I)

(B) É         vedado         à         autoridade         de         qualquer         hierarquia
paralisar,         impedir,         obstruir         ou         inibir         a         ação         fiscal
exercidas         pelos         auditores         e         fiscais         de         tributos
municipais,         no         exercício         de         sua         competência         e
suas         atribuições.         (Art.         22         §3º)

(C) A         autoridade         administrativa         que         proceder         ou
presidir         a         quaisquer         diligências         de         fiscalização
lavrará         os         termos         necessários         para         que         se         de         o
início         do         procedimento         na         forma         estabelecida         em
regulamento,         que         fixará         prazo         máximo         para         a
conclusão         daquelas.         (Art.         22)

(D) Compete         à         Administração         Fazendária         Municipal,
pelos         órgãos         especializados,         a         fiscalização         do
cumprimento         das         normas         da         legislação         tributária.
(Art.         20)

Questão 02

Conforme         o         Código         Tributário         Municipal,         assinale         a
alternativa         CORRETA.
https://www.descanso.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/51106/cod

Norma/259304

(A) O         servidor         fazendário         competente,         ao         constatar
infração         de         dispositivo         da         legislação         tributária,
lavrará         auto         de         infração         ou         notificação,         com
precisão         e         clareza,         sem         entrelinhas,         emendas         ou
rasuras,         que         deverá         conter         (entre         outros)         a         citação
ao         infrator         para         pagar         os         tributos         e         multas         devidos
ou         apresentar         defesa         e         provas         no         prazo         de         30
(trinta)         dias.         (Art.         27)

(B) A         prova         de         dívida         ativa         municipal         em         aberto         será
feita         por         certidão         negativa,         expedida         à         vista         de
requerimento         do         interessado         que         contenha         todas
as         informações         exigidas         pelo         fisco.         (Art.         44)

(C) Constitui         dívida         administrativa         eficaz         não         tributária:
a         proveniente         de         impostos,         taxas         e         contribuições         e
demais         serviços,         no         seu         valor         original,         depois         de
esgotado         o         prazo         fixado         para         pagamento         pela
legislação         tributária.         (Art.         40)

(D) A         dívida         ativa         tributária         não         tem         caráter         de         certeza.
(Art.         41)

Questão 03

Conforme         a         Lei         nº         9.430/96,         que         dispõe         sobre         a
legislação         tributária         federal,         as         contribuições         para         a
seguridade         social,         o         processo         administrativo         de
consulta         e         dá         outras         providências,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Não         haverá         restituição         e         ressarcimento         de         tributos
administrados         pela         Secretaria         da         Receita         Federal
do         Brasil         ou         restituição         de         pagamentos         efetuados
mediante         DARF         e         GPS.         (Art.         73)

(B) A         Secretaria         da         Receita         Federal         do         Brasil         não
poderá         manter,         para         consulta,         em         seu         sítio         na
internet,         informação         sobre         a         situação         cadastral         das
pessoas         jurídicas         inscritas         no         CNPJ,         sendo         esta
uma         informação         sigilosa.         (Art.         80         §4º)

(C) É         vedada         a         utilização         de         Documento         de
Arrecadação         de         Receitas         Federais         para         o
pagamento         de         tributos         e         contribuições         de         valor
inferior         a         R$         10,00         (dez         reais).(Art.         68)

(D) Os         bens         admitidos         temporariamente         no         País,         para
utilização         econômica,         não         pagarão         impostos
incidentes         na         importação         proporcionalmente         ao
tempo         de         sua         permanência         em         território         nacional.
(Art.         79)

Questão 04

Conforme         o         Código         Tributário         Nacional,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) A         base         do         cálculo         do         imposto         sobre         a         Propriedade
Predial         e         Territorial         Urbana         é         o         valor         comercial         do
imóvel.         (Art.         33)

(B) O         imposto,         de         competência         da         União,         sobre         a
propriedade         territorial         rural         tem         como         fato         gerador
a         propriedade,         o         domínio         útil         ou         a         posse         de         imóvel
por         natureza,         como         definido         na         lei         civil,         localização
fora         da         zona         urbana         do         Município.         (Art.         29)

(C) O         imposto,         de         competência         dos         Estados,         sobre         a
transmissão         de         bens         imóveis         e         de         direitos         a         eles
relativos         tem         como         fato         gerador         a         propriedade         de
automóvel.         (Art.         35)

(D) Contribuinte         do         imposto         sempre         será         a
Administração         Pública.         (Art.         42)

Questão 05

Conforme         o         Código         Tributário         Nacional,         assinale         a
alternativa         CORRETA.
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(A) Os         tributos         são         gerados         exclusivamente         pelos
impostos.         (Art.         5º)

(B) O         imposto,         de         competência         da         União,         sobre         a
importação         de         produtos         estrangeiros         tem         como
fato         gerador         a         saída         destes         no         território         nacional.
(Art.         19)

(C) Imposto         é         instituído         para         fazer         face         ao         custo         de
obras         públicas         de         que         decorra         valorização
imobiliária.         (Art.         16)

(D) Tributo         é         toda         prestação         pecuniária         compulsória,
em         moeda         ou         cujo         valor         nela         se         possa         exprimir,
que         não         constitua         sanção         de         ato         ilícito,         instituída
em         lei         e         cobrada         mediante         atividade         administrativa
plenamente         vinculada.         (Art.         3º)

Questão 06

Conforme         o         Código         Tributário         Municipal         em         vigor,
assinale         a         alternativa         CORRETA.
https://www.descanso.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/51106/

codNorma/455908

(A) O         tributo         pago         fora         do         prazo         regulamentar         será
acrescido         de         juros         de         1%         (um         por         cento)         ao         mês.

(B) Ao         requerer         o         parcelamento         de         suas         dívidas,         o
contribuinte         deverá         efetuar         o         pagamento         da
primeira         parcela         no         prazo         de         60         (sessenta)         dias.

(C) Eventuais         programas         de         refinanciamento         serão
tratados         individualmente         pelo         fiscal         de         tributos.

(D) Não         será         acrescido         juros         do         tributo         pago         fora         do
prazo         regulamentar.

Questão 07

Conforme         a         Lei         Complementar         nº         116/2003,         que
dispõe         sobre         o         Imposto         Sobre         Serviços         de         Qualquer
Natureza,         de         competência         dos         Municípios         e         do
Distrito         Federal,         e         dá         outras         providências,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Contribuinte         é         o         recebedor         do         serviço.         (Art.         5º)
(B) O         imposto         incide,         obrigatoriamente,         sobre         as

exportações         de         serviços         para         o         exterior         do         País.
(Art.         2º,         I)

(C) O         serviço         considera-se         prestado,         e         o         imposto,
devido,         no         local         do         estabelecimento         prestador         ou,
na         falta         do         estabelecimento,         no         local         do         domicílio
do         prestador,         sem         exceção.         (Art.         3º)

(D) O         Imposto         Sobre         Serviços         de         Qualquer         Natureza,
de         competência         dos         Municípios         e         do         Distrito
Federal,         tem         como         fato         gerador         a         prestação         de
serviços         constantes         da         lista         anexa,         ainda         que
esses         não         se         constituam         como         atividade
preponderante         do         prestador.         (Art.         1º)

Questão 08

Conforme         a         Lei         Complementar         nº         123/2006,         que
institui         o         Estatuto         Nacional         da         Microempresa         e         da
Empresa         de         Pequeno         Porte,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Consideram-se         isentos         do         imposto         de         renda,         na
fonte         e         na         declaração         de         ajuste         do         beneficiário,         os
valores         efetivamente         pagos         ou         distribuídos         ao
titular         ou         sócio         da         microempresa         ou         empresa         de
pequeno         porte         optante         pelo         Simples         Nacional,
salvo         os         que         corresponderem         a         pró-labore,
aluguéis         ou         serviços         prestados.         (Art.         14)

(B) A         tributação         municipal         do         imposto         sobre         imóveis
prediais         urbanos         deverá         assegurar         tratamento
mais         severo,         sem         distinção         de         grandes         empresas,
ao         MEI         para         realização         de         sua         atividade         no
mesmo         local         em         que         residir,         mediante         aplicação
da         menor         alíquota         vigente         para         aquela         localidade,
seja         residencial         ou         comercial,         nos         termos         da         lei,
sem         prejuízo         de         eventual         isenção         ou         imunidade
existente.         (Art.         18-D)

(C) As         microempresas         e         empresas         de         pequeno         porte
optantes         pelo         Simples         Nacional         ficam         dispensadas
do         pagamento         das         demais         contribuições
instituídas         pela         União,         inclusive         as         contribuições
para         as         entidades         privadas         de         serviço         social         e         de
formação         profissional         vinculadas         ao         sistema
sindical,         de         que         trata         o         art.         240         da         Constituição
Federal,         e         demais         entidades         de         serviço         social
autônomo.         (Art.         13         §3º)

(D) Não         poderão         recolher         os         impostos         e         contribuições
na         forma         do         Simples         Nacional         a         microempresa         ou
empresa         de         pequeno         porte         de         cujo         capital
participe         entidade         da         administração         pública,         direta
ou         indireta,         federal,         estadual         ou         municipal.         (Art.         17,
inciso         III)

Questão 09

Conforme         a         Lei         Complementar         nº         116/2003,         que
dispõe         sobre         o         Imposto         Sobre         Serviços         de         Qualquer
Natureza,         de         competência         dos         Municípios         e         do
Distrito         Federal,         e         dá         outras         providências,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Os         Municípios         e         o         Distrito         Federal         jamais         poderão
atribuir         a         responsabilidade         pelo         crédito         tributário         a
terceira         pessoa.         (Art.         6º)

(B) O         imposto         não         incidirá         sobre         o         serviço         proveniente
do         exterior         do         País         ou         cuja         prestação         se         tenha
iniciado         no         exterior         do         País.         (Art.         1º         §1º)
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(C) Serviços         executados         em         águas         marítimas         não         são
aptos         a         gerar         impostos,         por         não         ser         possível
identificar         o         local         do         estabelecimento.         (Art.         3º,         §3º)

(D) Considera-se         estabelecimento         prestador         o         local
onde         o         contribuinte         desenvolva         a         atividade         de
prestar         serviços,         de         modo         permanente         ou
temporário,         e         que         configure         unidade         econômica         ou
profissional,         sendo         irrelevantes         para         caracterizá-lo
as         denominações         de         sede,         filial,         agência,         posto         de
atendimento,         sucursal,         escritório         de         representação
ou         contato         ou         quaisquer         outras         que         venham         a         ser
utilizadas.         (Art.         4º)

Questão 10

Conforme         a         Lei         nº         8.212/91,         que         dispõe         sobre         a
organização         da         Seguridade         Social,         institui         Plano         de
Custeio,         e         dá         outras         providências,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) A         Saúde         é         direito         de         todos         e         dever         do         Estado,
garantido         mediante         políticas         sociais         e         econômicas
que         visem         à         redução         do         risco         de         doença         e         de
outros         agravos         e         ao         acesso         universal         e         igualitário
às         ações         e         serviços         para         sua         promoção,         proteção
e         recuperação.         (Art.         2º)

(B) A         Seguridade         Social         compreende         um         conjunto
integrado         de         ações         de         iniciativa         de         grandes
empresas,         destinado         a         assegurar         o         direito         relativo
exclusivamente         à         previdência.         (Art.         1º)

(C) A         Previdência         Social         tem         por         fim         assegurar         aos
seus         beneficiários         meios         indispensáveis         de
manutenção,         por         motivo         de         incapacidade,         idade
avançada,         tempo         de         serviço,         desemprego
involuntário,         encargos         de         família         e         reclusão         ou
morte         daqueles         de         quem         dependiam
economicamente.         (Art.         3º)

(D) A         Assistência         Social         é         a         política         social         que         provê         o
atendimento         das         necessidades         básicas,         traduzidas
em         proteção         à         família,         à         maternidade,         à         infância,         à
adolescência,         à         velhice         e         à         pessoa         portadora         de
deficiência,         independentemente         de         contribuição         à
Seguridade         Social.         (Art.         4º)

Questão 11

Conforme         o         artigo         151         do         Código         Tributário         Nacional,
suspende         a         exigibilidade         do         crédito         tributário:

(A) A         prescrição.
(B) O         protocolo         de         medida         liminar         em         mandado         de

segurança.
(C) O         recebimento         da         petição         inicial         em         ação         judicial.

(D) O         depósito         do         seu         montante         integral.

Questão 12

Conforme         a         Constituição         Federal,         especialmente
acerca         do         título         VI         "da         tributação         e         do         orçamento",
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Sempre         que         possível,         os         impostos         terão         caráter
pessoal         e         serão         graduados         segundo         a         capacidade
econômica         do         contribuinte,         facultado         à
administração         tributária,         especialmente         para
conferir         efetividade         a         esses         objetivos,         identificar,
respeitados         os         direitos         individuais         e         nos         termos         da
lei,         o         patrimônio,         os         rendimentos         e         as         atividades
econômicas         do         contribuinte.         (Art.         145         §1º)

(B) Compete         aos         Municípios         instituir         impostos         sobre
importação         de         produtos         estrangeiros.         (Art.         153,
inciso         I)

(C) As         taxas         deverão         ter         base         de         cálculo         própria         de
impostos.         (Art.         145         §2º)

(D) É         obrigatório         ao         Município         utilizar         tributo         com
efeito         de         confisco.         (Art.         150,         inciso         IV)

Questão 13

Conforme         a         Constituição         Federal,         especialmente
acerca         do         título         VI         "da         tributação         e         do         orçamento",
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Ao         Município,         é         obrigatório         instituir         impostos         sobre
templos         de         qualquer         culto.         (Art.         150,         inciso         VI,         "b")

(B) Sem         prejuízo         de         outras         garantias         asseguradas         ao
contribuinte,         é         vedado         à         União,         aos         Estados,         ao
Distrito         Federal         e         aos         Municípios         cobrar         tributos
em         relação         a         fatos         geradores         ocorridos         antes         do
início         da         vigência         da         lei         que         os         houver         instituído         ou
aumentado.         (Art.         150,         inciso         III,         "a")

(C) Compete         à         União         instituir         impostos         sobre
transmissão         causa         mortis         e         doação,         de         quaisquer
bens         ou         direitos.         (Art.         155,         inciso         I)

(D) O         Município         poderá         instituir         mediante         lei         ordinária,
impostos,         desde         que         sejam         não-cumulativos         e         não
tenham         fato         gerador         ou         base         de         cálculo         próprios
dos         discriminados         nesta         Constituição.         (Art.         154)

Questão 14

Conforme         a         Constituição         Federal,         especialmente
acerca         do         título         VI         "da         tributação         e         do         orçamento",
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

Art.         156.         Compete         aos         Municípios         instituir         impostos
sobre:
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(A) Propriedade         de         veículos         automotores.
(B) Serviços         de         qualquer         natureza,         não

compreendidos         no         art.         155,         II,         definidos         em         lei
complementar.         (Art.         155,         II:         operações         relativas         à
circulação         de         mercadorias         e         sobre         prestações         de
serviços         de         transporte         interestadual         e
intermunicipal         e         de         comunicação,         ainda         que         as
operações         e         as         prestações         se         iniciem         no         exterior).

(C) Propriedade         predial         e         territorial         urbana.
(D) Transmissão         "inter         vivos",         a         qualquer         título,         por         ato

oneroso,         de         bens         imóveis,         por         natureza         ou
acessão         física,         e         de         direitos         reais         sobre         imóveis,
exceto         os         de         garantia,         bem         como         cessão         de
direitos         a         sua         aquisição.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         EDUCAÇÃO         E         O         DESENVOLVIMENTO         DO         PAÍS
(1º§)         Atualmente,         a         educação         é         o         fator         principal         no
desenvolvimento         de         um         País.         Ocupando         a         sétima
posição         na         economia         mundial,         seria         racional         acreditar
que         o         Brasil         possui         um         sistema         público         de         ensino
eficiente.         Contudo,         a         realidade         é         justamente         o         oposto
e         o         resultado         desse         contraste         é         claramente         refletido
na         velocidade         com         a         qual         crescemos.
(2º§)         Para         exemplificar,         basta         lembrar         que         hoje         o
Japão         é         um         dos         países         mais         poderosos         do         mundo,
mas         até         meados         do         século         XX         esse         quadro         era         bem
diferente.         Com         os         atentados         nucleares         que         quase
destruíram         o         país,         os         japoneses         adotaram         uma         meta:
Investir         o         maior         montante         dos         recursos         na         educação.
Este         plano         mudou         o         curso         da         história         em         um         nível
mundial         e         colocou         o         país         no         topo         do         desenvolvimento
tecnológico         em         pouquíssimo         tempo.
(3º§)         O         quadro         brasileiro         é,         entretanto,         o         outro         lado
da         moeda.         Nosso         país         investe         menos         de         10%         do         PIB
na         educação         e         o         que         se         observa         é         a         falta         de         escolas,
materiais         pedagógicos         escassos         e         um         salário
medíocre         para         os         profissionais         da         educação.         Não         é
de         se         espantar         que         apenas         uma         rara         parcela         dos
cidadãos         almeja         o         ramo         educacional,         sendo         que         tal
profissão         representa         a         base         fundamental         da         maioria
dos         processos         de         desenvolvimento.
(4º§)         Além         disso,         a         falta         de         incentivos,         principalmente
no         ensino         médio,         não         cria         expectativas         aos         jovens
estudantes,         haja         vista         que         concluir         o         ensino         não
significa         que         estes         terão         chance         em         um         mercado         de
trabalho         promissor         ou         em         uma         faculdade.         Assim,         é
comum         encontrar         indivíduos         que         buscam         melhores
condições         de         vida         no         exterior.         (...)

ducaacaoo-no-basl-aand8211-mmaass-umm-modelo-
dos-auunos4SSw)
no-brasil-and8211-mais-um-modelo-dos-alunos/4Sw/)
-         (Texto         Adaptado)

(https://descomplica.com.br/artigo/redacao-sobre-a-educacao-no-brasil-and8211-m

ais-um-modelo-dos-alunos/4Sw/) - (Texto Adaptado)

Questão 15

Analise         as         informações         com         (C)         certo         ou         (E)         errado.

(__)O         título         do         texto         enuncia         o         foco         temático
escolhido         pela         voz         do         texto.
(__)A         contração         prepositiva         da         expressão:         "o
resultado         desse         contraste"         -         é         imposta         pela         regência
verbal.
(__)No         trecho:         "Com         os         atentados         nucleares         que
quase         destruíram         o         país"         -         há         termos         com         encontro
consonantal         e         hiato,         há         exemplo         de         termo         escrito
com         dígrafo,         há         exemplo         de         dissílabo         oxítono         escrito
com         hiato.
(__)Entre         os         componentes         da         oração:         "Este         plano
mudou         o         curso         da         história"         -         identificamos:         pronome
demonstrativo         com         função         sintática         de         adjunto
adnominal         do         núcleo         do         sujeito         simples,         verbo
transitivo         direto         conjugado         no         pretérito         perfeito         do
modo         indicativo.
(__)O         período         conotativo:         "O         quadro         brasileiro         é,
entretanto,         o         outro         lado         da         moeda".         -         está         construído
com         metáfora.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) E,         C,         E,         C,         E.
(B) C,         C,         C,         C,         C.
(C) C,         E,         C,         C,         C.
(D) C,         E,         E,         C,         E.

Questão 16

Sobre         a         composição         textual,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) A         numeração         da         série:         "seria¹         racional         acreditar
que²         o         Brasil         possui³         um         sistema         público         de         ensino
eficiente".         -         identifica:         verbo         de         segunda
conjugação         no         futuro         do         pretérito         do         modo
indicativo;         conjunção         subordinativa         integrante;
verbo         de         terceira         conjugação         no         presente         do         modo
indicativo.
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(B) O         título         do         texto         exemplifica         período         simples
oração         absoluta,         escrita         com         sujeito         composto.

(C) As         palavras:         "sétima";         "público";         "século"         se
identificam         por         serem         trissílabos         proparoxítonos.

(D) A         primeira         vírgula         do         (1º§)         separa         termo         adverbial,
que         identifica         o         momento         em         que         a         voz         do         texto
inicia         o         teor         discursivo.

Questão 17

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)No         texto,         há         períodos         que         iniciam         com         hipérbato.
(__)No         trecho:         "Com         os         atentados         nucleares         que
quase         destruíram         o         país,         os         japoneses         adotaram         uma
meta"         -         comprovamos         concordâncias         nominais         e         dois
termos         monossílabos         invariáveis.
(__)A         expressão:         "fator         principal"         tem         o         mesmo
sentido         semântico         contextual         de         "fator         essencial",         na
oração:         "na         velocidade         com         a         qual         crescemos"         -
temos         sujeito         é         elíptico,
(__)No         texto,         há         termo         que         faz         antônimo         com
"muitíssimo",         na         expressão:         "em         um         mercado         de
trabalho         promissor         ou         em         uma         faculdade"         -         temos
ideia         alternativa.
(__)No         período:         "não         cria         expectativas         aos         jovens
estudantes,         haja         vista         que         concluir         o         ensino"         -         temos
exemplos         de         mesóclises.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) V,         V,         V,         V,         V.
(B) V,         F,         V,         V,         F.
(C) V,         V,         V,         V,         F.
(D) F,         F,         V,         F,         V.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Quase         ao         mesmo         tempo         em         que         o         Brasil         registrava
14,8         milhões         de         desempregados         segundo         dados         do
Instituto         Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística         (IBGE),
a         área         de         tecnologia         via         um         aumento         de         178%         no
número         de         vagas         abertas.         No         setor,         ao         contrário         do
restante         do         país,         sobram         vagas,         mas         faltam
profissionais."         (https://www.cnnbrasil.com.br/)
A         informação         acima         é         justificada         pela         influência         dos
desgastes         econômicos         que         surgiram         a         partir         das
medidas         de         restrição         propostas         como         medida         de

prevenção         contra         a         covid-19.         Por         que         o         setor         de
tecnologia         cresceu         exatamente         no         momento         em         que
vários         outros         sofreram         grandes         perdas?

(A) Porque         o         isolamento         fez         com         que         as         pessoas
ficassem         mais         tempo         à         toa         na         internet.

(B) Porque         a         necessidade         de         isolamento         gerou         uma
grande         mudança,         principalmente         na         forma         de
trabalho         e         estudo         da         maioria         da         população,
optando-se         pelo         meio         digital         para         executar         tais
atividades.

(C) Porque         os         profissionais         da         área         de         tecnologia         são
os         únicos         que         podem         trabalhar         em         casa.

(D) Porque         as         crianças         e         os         adultos         trocaram         estudo         e
trabalho         por         diversão         com         jogos         digitais.

Questão 19

A         Lei         Orgânica         do         município         de         Descanso/SC         prevê
uma         limitação         aos         vencimentos         e         salários         dos         cargos
do         Poder         Legislativo.         Qual         das         opções         abaixo         cita
esta         limitação?

(A) Devem         ser         inferiores         a         dez         salários         mínimos.
(B) Não         poderão         ser         superiores         aos         pagos         pelo         Poder

Executivo.
(C) Devem         estar         equiparados         ao         salário         mínimo.
(D) Não         devem         ser         maiores         que         o         salário         dos

vereadores.

Questão 20

Segundo         o         IPCC         (Painel         Intergovernamental         de
Mudanças         Climáticas),         da         ONU,         efeitos         como         a
elevação         dos         níveis         dos         mares         e         o         derretimento         das
calotas         polares,         causados         pelo         aquecimento         global,
são         irreversíveis,         por         isso         é         importante         que
busquemos         combater         as         causas         desse         aquecimento.

Qual         atividade         humana         é         considerada         a         principal
dessas         causas?

(A) A         manutenção         de         florestas.
(B) As         emissões         de         gases         causadores         do         efeito

estufa.
(C) A         grande         concentração         de         matas         em         uma         só

região.
(D) A         preservação         dos         biomas.
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