
 
 

 
 

 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guaraciaba 

Edital de Concurso Público nº 031/2021  

__________________________________________________________________________ 

 

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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimento Específico

Questão 01
Em         conformidade         com         as         Normas         Brasileiras         de
Contabilidade         Aplicadas         ao         Setor         Público,         em         que
pese         suas         conceituações,         é         CORRETO         afirmar         que
para         efeitos         da         referida         Norma,         todos         os         esforços
para         movimentar         e         gerir         recursos         e         patrimônio
destinados         a         resolver         problemas         ou         criar         condições
de         promoção         social,         para         efeitos         da         referida         norma,
é         entendido         como:

(A) Patrimônio         Público.

(B) Projetos         e         ações         de         fins         ideais.

(C) Entidade         do         Setor         Público.

(D) Campo         de         aplicação.

Questão 02
Analise         as         proposições         e         responda:

I.Suplementares.

II.Especiais.

III.Extraordinários.

Em         conformidade         com         a         Lei         de         Orçamento,         a         Lei         nº
4.320         de         64         que         trata         de         direitos         da         elaboração         e
controle         dos         orçamentos         e         balanços         dos         entes
federados         é         CORRETO         afirmar         que,         entre         as
proposições         dispostas,         são         classificações         dos
créditos         adicionais,         apenas,         o         indicado         na
alternativa:

(A) II.

(B) II         e         III.

(C) III.

(D) I,         II         e         III.

Questão 03
Os         princípios         podem         ser         entendidos         como         um
conjunto         de         condutas         e         padrões         de         condutas
presentes         em         determinada         temática.         Nesse         sentido,
sobre         os         princípios         orçamentários,         é         CORRETO
afirmar         ser         o         princípio         pelo         qual         o         orçamento         deve
conter         todas         as         receitas         e         todas         as         despesas         do
Estado.

(A) Unidade.

(B) Exclusividade.

(C) Universalidade.

(D) Especificação.

Questão 04
Em         conformidade         com         a         Lei         nº         4.320         de         64,         que
define         normas         gerais         de         direito         financeiro         para
elaboração         e         controle         dos         orçamentos         e         balanços
da         União,         dos         Estados,         dos         Municípios         e         do         Distrito
Federal,         é         CORRETO         afirmar         que         integrará         a         Lei         de
Orçamento:

(A) Quadros         demonstrativos         da         despesa.

(B) Quadro         discriminativo         da         receita         por         fontes         e
respectiva         legislação.

(C) Quadros         demonstrativos         da         receita         e         planos         de
aplicação         dos         fundos         especiais.

(D) Quadro         demonstrativo         do         programa         anual         de
trabalho         do         Governo,         em         termos         de         realização
de         obras.

Questão 05
O         Plano         de         Contas         Aplicado         ao         Setor         Público         é
formado         por         uma         relação         padronizada         de         contas
apresentada         em         conjunto         com         atributos         conceituais,
permitindo         a         consolidação         das         Contas         Públicas
Nacionais.         O         descrito         anteriormente         é         norma
estabelecida:

(A) Pela         Lei         Orçamentária         Anual         (LAO).

(B) Pelo         Plano         Plurianual         (PPA).

(C) Pela         Lei         de         Diretrizes         Orçamentárias         (LDO).

(D) Pela         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal         (LRF).

Questão 06
Na         aplicabilidade         da         Lei         de         Responsabilidade
Fiscal,         instituída         em         2000,         é         CORRETO         afirmar         que
qualidade         da         informação         que         pode         ser         conhecida         e
utilizada         por         indivíduos,         equipamentos         ou         sistemas
autorizados,         trata-se         do         conceito         de:

(A) Disponibilidade.

(B) Tratamento         da         informação.

(C) Integridade.

(D) Autenticidade.

Questão 07
O         Plano         Plurianual         (PPL)         traz         diretrizes,         objetivos         e
metas         da         administração         pública,         entre         outras,         com
a         previsão         de         grandes         obras         públicas         que         serão
realizadas         nos         próximos         anos.         Nesse         sentido,         é
CORRETO         afirmar         que         o         PPL         terá         vigência         de:

(A) Um         ano.

(B) Quatro         anos.

(C) Dois         anos.
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(D) Três         anos.

Questão 08
A         luz         das         Normas         Brasileiras         de         Contabilidade
Aplicadas         ao         Setor         Público,         será         definido         como         não
circulante,         o         conjunto         de         bens         e         direitos         realizáveis
e         obrigações         exigíveis,         da         data         das         demonstrações
contáveis,         após:

(A) Doze         meses.

(B) Três         meses.

(C) Seis         meses.

(D) Um         mês.

Questão 09
Analise         as         proposições         e         responda:

I.Gestão         transparente         da         informação,         propiciando
amplo         acesso         a         ela         e         sua         divulgação.

II.Proteção         da         informação,         garantindo-se         sua
disponibilidade,         autenticidade         e         integridade.

III.Proteção         da         informação         sigilosa         e         da         informação
pessoal,         observada         a         sua         disponibilidade,
autenticidade,         integridade         e         eventual         restrição         de
acesso.

Sobre         o         acesso         a         informação         e         de         sua         divulgação,
em         conformidade         com         a         Lei         de         Transparência,         é
CORRETO         afirmar         que         compete         aos         órgãos         e
entidades         do         poder         público,         observados         os
dispositivos         legais         vigentes,         assegurar:

Está         (ão)         CORRETO         (S):

(A) II,         apenas.

(B) I,         apenas.

(C) I,         II         e         III.

(D) II         e         III,         apenas.

Questão 10
É         CORRETO         afirmar         que         o         Plano         de         Contas
Aplicado         ao         Setor         Público,         será         elaborado         pela
Secretaria         do         Tesouro         Nacional,         em         conjunto         com:

(A) Grupo         de         Gestão         Estratégica.

(B) Grupo         Técnico         de         Procedimentos         Contábeis.

(C) Grupo         de         Ações         Fazendárias.

(D) Grupo         de         Ações         Públicas.

Questão 11
Em         conformidade         com         a         Lei         de         Responsabilidade

Fiscal,         em         que         pese         a         receita         pública,         é         CORRETO
afirmar         que         constituem         todos         os         requisitos
essenciais         da         responsabilidade         na         gestão         fiscal:

(A) A         previsão         e         efetiva         arrecadação         de         todos         os
tributos         da         competência         constitucional         do         ente
da         Federação,         apenas.

(B) A         instituição,         previsão         e         efetiva         arrecadação         de
todos         os         tributos         da         competência         constitucional
do         ente         da         Federação.

(C) A         instituição         e         previsão         de         todos         os         tributos         da
competência         constitucional         do         ente         da
Federação,         apenas.

(D) A         instituição         e         efetiva         arrecadação         de         todos         os
tributos         da         competência         constitucional         do         ente
da         Federação,         apenas.

Questão 12
Com         a         finalidade         de         uniformizar         as         práticas
contábeis,         a         Secretaria         do         Tesouro         Nacional         (STN)
elaborou         o         Plano         de         Contas         Aplicado         ao         Setor
Público         (PCASP).         Nesse         sentido,         é         CORRETO
afirmar         que         o         PCASP         será         atualizado:

(A) Anualmente.

(B) Semestralmente.

(C) Bienalmente.

(D) Trimestralmente.

Questão 13
Analise         as         proposições         e         responda:

I.Alterar         a         dotação         solicitada         para         despesa         de
custeio,         salvo         quando         provada,         nesse         ponto         a
inexatidão         da         proposta.

II.Conceder         dotação         para         o         início         de         obra         cujo
projeto         não         esteja         aprovado         pelos         órgãos
competentes.

III.Conceder         dotação         para         instalação         ou
funcionamento         de         serviço,         ainda         que         tenha         sido
criado         anteriormente.

IV.Conceder         dotação         superior         aos         quantitativos
previamente         fixados         em         resolução         do         Poder
Legislativo         para         concessão         de         auxílios         e
subvenções.

Sobre         a         elaboração         da         Lei         de         Orçamento,         a         Lei
4.320         de         64         que         trata         de         direitos         da         elaboração         e
controle         dos         orçamentos         e         balanços         dos         entes
federados,         define         que         se         não         receber         a         proposta
orçamentária         no         prazo         fixado         nas         Constituições         ou
nas         Leis         Orgânicas         dos         Municípios,         o         Poder
Legislativo         considerará         como         proposta         a         Lei         de
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Orçamento         vigente.

Nesse         sentido,         entre         as         proposições         dispostas,         não
será         admitido         emendas         ao         projeto         de         Lei         de
Orçamento         que         visem:

(A) I,         II         e         IV,         apenas.

(B) II,         apenas.

(C) I,         II         e         III,         apenas.

(D) II         e         IV,         apenas.

Questão 14
Os         fatos         contábeis         são         aqueles         que         provocam
modificações         no         patrimônio         da         entidade,         sendo
objeto         de         contabilização.         Sobre         os         fatos         contábeis,
é         CORRETO         afirmar         que         existem:

(A) Duas         espécies         de         fatos         contábeis.

(B) Quatro         espécies         de         fatos         contábeis.

(C) Três         espécies         de         fatos         contábeis.

(D) Cinco         espécies         de         fatos         contábeis.

Questão 15
A         luz         da         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal,         nº         101         de
2000,         é         CORRETO         afirmar         que,         os         Tribunais         de
Contas         emitirão         parecer         prévio         conclusivo         sobre         as
contas,         se         outro         não         estiver         estabelecido         pelas
constituições         estaduais         ou         nas         leis         orgânicas         dos
municípios,         a         contar         do         recebimento,         no         prazo         de:

(A) Vinte         dias.

(B) Trinta         dias.

(C) Sessenta         dias.

(D) Quarenta         e         cinco         dias.

Questão 16
As         Normas         Brasileiras         de         Contabilidade         Aplicadas
ao         Setor         Público,         sobre         o         patrimônio         e         sistemas
contábeis,         estabelecem         de         forma         expressa         o
conceito         de         patrimônio         público,         sua         classificação
sob         a         visão         contábil,         o         conceito         e         a         estrutura         do
sistema         de         informação         contábil.

Nesse         sentido         é         CORRETO         afirmar         que         o         conjunto
de         bens         e         direitos         realizáveis         e         obrigações         exigíveis
até         doze         meses         da         data         das         demonstrações
contábeis,         entende-se         por:

(A) Circulante.

(B) Exigibilidade.

(C) Unidade         contábil.

(D) Conversibilidade         Contábil.

Questão 17
Em         consonância         com         as         Normas         Brasileiras         de
Contabilidade         Aplicadas         ao         Setor         Público,         sobre         a
classificação         do         patrimônio         público         sob         o         enfoque
contábil,         é         CORRETO         afirmar         que         o         patrimônio
público         é         estruturado         em:

(A) Cinco         grupos.

(B) Dois         grupos.

(C) Três         grupos.

(D) Quatro         grupos.

Questão 18
Em         que         pese         a         classificação         dos         fatos         contábeis,         é
de         ciência         a         existência         de         determinadas         espécies
de         fatos         contábeis         existentes.         Nesse         sentido,         é
CORRETO         afirmar         ser         uma         das         espécies         de         fatos
contábeis.

(A) Finanças.

(B) Modificativos.

(C) Contabilizáveis.

(D) Fazendários.

Questão 19
Em         consonância         com         a         Lei         101         de         2000,         que
estabelece         normas         de         finanças         públicas         voltadas         a
responsabilidade         na         gestão         fiscal,         é         CORRETO
afirmar         que         o         relatório         resumido         da         execução
orçamentária,         previsto         pela         Constituição         Federal         de
1988,         abrangerá         todos         os         Poderes         e         o         Ministério
Público,         após         o         encerramento         de         cada         bimestre,         em
até:

(A) Trinta         dias.

(B) Dez         dias.

(C) Quinze         dias.

(D) Vinte         e         cinco         dias.

Questão 20
Analise         as         proposições         e         responda:

I.Observância         da         publicidade         como         preceito         geral         e
do         sigilo         como         exceção.

II.Divulgação         de         informações         de         interesse         público,
independentemente         de         solicitações.

III.Utilização         de         meios         de         comunicação         viabilizados
pela         tecnologia         da         informação.
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Em         conformidade         com         a         Lei         de         Transparência,         nº
12.527         de         2011,         que         vem         assegurar         o         direito
fundamental         de         acesso         à         informação,         é         CORRETO
afirmar         que,         dos         dispostos         pelas         proposições,         são
diretrizes         previstas         pela         Lei         de         Transparência:

(A) II,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) I         e         II,         apenas.

(D) I         e         III,         apenas.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 21 a 26.

Vivendo         e         Aprendendo

Um         fazendeiro,         que         lutava         com         muitas         dificuldades
possuía         alguns         cavalos         para         ajudar         nos         trabalhos
em         sua         pequena         fazenda.

Um         dia,         seu         capataz         veio         trazer         a         notícia         de         que         um
dos         cavalos         havia         caído         num         velho         poço
abandonado.

O         poço         era         muito         profundo         e         seria         extremamente
difícil         tirar         o         cavalo         de         lá.

O         fazendeiro         foi         rapidamente         até         o         local         do
acidente,         avaliou         a         situação         certificando-se         que         o
animal         não         se         machucara.

Mas,         pela         dificuldade         e         alto         custo         de         retirá-lo         do
fundo         do         poço,         achou         que         não         valeria         a         pena
investir         numa         operação         de         resgate.

Tomou         então         a         difícil         decisão:         determinou         ao
capataz         que         sacrificasse         o         animal,         jogando         terra         no
poço         até         enterrá-lo         ali         mesmo.

E         assim         foi         feito:

Os         empregados,         comandados         pelo         capataz,
começaram         a         lançar         terra         para         dentro         do         buraco         de
forma         a         cobrir         o         cavalo...

Mas,         à         medida         que         a         terra         caia         em         seu         dorso,
animal         sacudia         e         ela         ia         se         acumulando         no         fundo,
possibilitando         ao         cavalo         ir         subindo.

Logo         os         homens         perceberam         que         o         cavalo         não         se
deixava         enterrar,         mas,         ao         contrário,         estava         subindo
à         medida         que         a         terra         enchia         o         poço,         até         que
finalmente         conseguiu         sair.

Sabendo         do         caso,         o         fazendeiro         ficou         muito         satisfeito
e         o         cavalo         viveu         ainda         muitos         anos         servindo         ao         seu
dono         na         fazenda.

https://www.contandohistorias.com.br/html/contandohistorias.html

Questão 21
Em         "Logo         os         homens         perceberam         QUE         O         CAVALO
NÃO         SE         DEIXAVA         ENTERRAR",         a         oração         em
destaque         é         classificada         sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.

(B) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.

(C) Oração         Subordinada         Coordenativa         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva
Direta.

Questão 22
Em         "Tomou         então         a         difícil         decisão:         DETERMINOU
ao         capataz         que         sacrificasse         o         animal,         jogando         terra
no         poço         até         enterrá-lo         ali         mesmo",         a         forma         verbal
"DETERMINOU"         pode         ser         classificada,         no         contexto
em         que         foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade
(Regência         Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         direta.

(B) Transitiva         indireta.

(C) Transitiva         direta         e         indireta.

(D) Intransitiva.

Questão 23
A         forma         verbal         destacada         no         trecho         "O         fazendeiro
foi         rapidamente         até         o         local         do         acidente,         avaliou         a
situação         certificando-se         que         o         animal         não         se
MACHUCARA",         está         conjugada         no:

(A) Pretérito         mais         que         perfeito         do         indicativo         para
indicar         uma         ação         passada         que         ocorreu         antes         de
outra,         também         no         passado.

(B) Pretérito         Imperfeito         do         Subjuntivo         para         indicar
uma         ação         passada         que         ocorreu         antes         de         outra,
também         no         passado.

(C) Pretérito         Imperfeito         do         Indicativo         para         indicar
uma         ação         anterior         ao         momento         da         fala         e         que,
no         tempo         passado         a         que         pertence,         não         foi
finalizada.

(D) Pretérito         Perfeito         do         Indicativo         para         indicar         que
a         ação         verbal         aconteceu         num         determinado
momento         do         passado,         tendo         o         seu         início         e         o
seu         fim         no         passado.

Questão 24
Assinale         a         alternativa         cuja         palavra         destacada         seja
um         pronome         relativo.

(A) Um         dia,         seu         capataz         veio         trazer         a         notícia         de
QUE         um         dos         cavalos         havia         caído         num         velho
poço         abandonado.
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(B) O         fazendeiro         foi         rapidamente         até         o         local         do
acidente,         avaliou         a         situação         certificando-se
QUE         o         animal         não         se         machucara.

(C) Mas,         pela         dificuldade         e         alto         custo         de         retirá-lo         do
fundo         do         poço,         achou         QUE         não         valeria         a         pena
investir         numa         operação         de         resgate.

(D) Um         fazendeiro,         QUE         lutava         com         muitas
dificuldades         possuía         alguns         cavalos         para         ajudar
nos         trabalhos         em         sua         pequena         fazenda.

Questão 25
O         trecho         destacado         em         "Tomou         então         a         difícil
decisão:         DETERMINOU         AO         CAPATAZ         QUE
SACRIFICASSE         O         ANIMAL,         JOGANDO         TERRA
NO         POÇO         ATÉ         ENTERRÁ-LO         ALI         MESMO"         está
exercendo         a         função         sintática         de:

(A) Objeto         Direto.

(B) Adjunto         Adnominal.

(C) Aposto.

(D) Vocativo.

Questão 26
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que
justifica         a         acentuação         gráfica         da         palavra         CAÍDO         em
"Um         dia,         seu         capataz         veio         trazer         a         notícia         de         que
um         dos         cavalos         havia         CAÍDO         num         velho         poço
abandonado."

(A) São         acentuados         graficamente         todos         os
paroxítonos         terminados         em         ditongo         crescente.

(B) Acentuam-se         as         letras         -i,         desde         seja         a         segunda
vogal         átona         de         um         hiato         e         estejam         sozinhas.

(C) Acentuam-se         as         letras         -i,         desde         seja         a         segunda
vogal         tônica         de         um         hiato         e         estejam         sozinhas.

(D) São         acentuados         graficamente         todos         os
paroxítonos         com         hiatos.

Questão 27
Observe         o         verbete         que         segue:

banco

ban·co

sm

1-Assento         estreito         de         madeira,         cimento,         ferro         ou
plástico,         com         ou         sem         encosto,         geralmente         para
várias         pessoas.

2-Assento         para         uma         pessoa,         redondo         ou         quadrado,
sem         encosto,         com         três         ou         quatro         pés;         banqueta,

mocho.

3-Balcão         de         loja.

4-Mesa         de         trabalho,         comprida         e         rústica,         para
marceneiros,         carpinteiros,         serralheiros         etc.;
bancada.

5-ECON         Instituição         financeira         que         tem         como
atividades         principais         receber         depósitos         de         dinheiro
em         conta-corrente,         efetuar         empréstimos,         aplicar
capitais,         efetuar         cobranças,         operar         no         mercado
cambial         etc.

6-Local         onde         funciona         essa         instituição.

Fonte:         https://michaelis.uol.com.br/busca?id=eWKj

As         acepções         do         substantivo         "BANCO"         no         verbete
caracterizam         o         que         é         chamado         precisamente         de:

(A) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

(B) Homonímia,         diferentes         palavras         para         um         só
sentido.

(C) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

(D) Polissemia,         diferentes         sentidos         para         uma
mesma         palavra.

Questão 28
O         emprego         do         elemento         sublinhado         compromete         a
coerência         da         frase:

(A) A         menos         que         se         mudem         algumas         questões         da
sociedade,         as         gerações         seguintes         perderão         a
capacidade         de         sonhar.

(B) As         pessoas         esqueceram         que         devem         sonhar,
por         conseguinte         algumas         ainda         persistem         em         ir
além.

(C) Atualmente,         sonhar         faz         muita         falta         às         pessoas,
bem         como         alimentar         a         confiança         em         sua         própria
capacidade         sonhadora.

(D) Cada         momento         tem         sua         característica,         pois
este         é         influenciado         pela         maneira         que         as
pessoas         se         deixam         levar         pelos         seus         sonhos.

Questão 29

ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL - 1 6



A         imagem         acima         é         uma         propaganda         do         Leite
Condensado         Moça         da         Nestlé,         e         faz         uma         alusão         à
música         "Mania         de         Você"         da         cantora         Rita         Lee.

Esse         diálogo         é         chamado         de:

(A) Denotação.

(B) Polifonia.

(C) Intertextualidade.

(D) Polissemia.

Questão 30
Vícios         de         linguagem         são         todas         as         expressões         ou
construções         que         alteram         a         norma         padrão         ou         norma
culta.         Geralmente,         elas         são         provocadas         por
descuido         ou         por         falta         de         conhecimento         das         regras
por         parte         do         falante.

Entre,         os         vícios         de         linguagem         está         o         SOLECISMO
que         ocorre         quando:

(A) A         pronúncia         de         palavras         seguidas         produz         um
som         desagradável         ou         inapropriado.

(B) Há         erro         de         concordância,         regência         ou         de
colocação         pronominal.

(C) Há         desvio         causado         pelo         uso         de         palavras         cujas
terminações         são         iguais,         ocorrendo         sons
repetitivos         na         prosa.

(D) Há         desvio         que         pode         ser         feito         pela         pronúncia,
acentuação,         ortografia,         flexão         ou         semântica.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Assinale         a         alternativa         CORRETA         contendo         a         data
da         emancipação         Político         Administrativa         de
Guaraciaba/SC.

https://www.guaraciaba.sc.gov.br/municipio/index/codMapaItem/9280

(A) 1º         de         Dezembro         de         1916.

(B) 10         de         Novembro         de         1962.

(C) 1º         de         Outubro         de         1961.

(D) 17         de         Agosto         de         1975.

Questão 32
O         nome         da         nova         variante         do         coronavírus         está
causando         alguma         confusão.

Desde         maio,         a         Organização         Mundial         da         Saúde
(OMS)         usa         letras         do         alfabeto         grego         para         nomear         as
variantes         do         coronavírus.         A         Delta         foi         a         mais
dominante,         seguida         por         outras         oito         -         incluindo
Épsilon,         Iota         e         Lambda         -         que         até         agora
praticamente         desapareceram.

Então,         depois         que         uma         nova         variante         com         o         pesado
nome         científico         de         B.1.1.529         foi         descoberta         na
semana         passada         na         África         do         Sul,         os         espectadores
poderiam         esperar         que         a         OMS         a         nomeasse         com         a
próxima         letra         grega         da         lista:         Nu.

Mas         a         agência         de         saúde         ignorou         Nu,         junto         com         a
letra         seguinte         -         Xi         (...).

"Nu         é         facilmente         confundido         com         'novo'         [em         inglês]
e         Xi         não         foi         usado         porque         é         um         sobrenome
comum",         explicou         a         organização         em         um
comunicado         enviado         por         e-mail         à         CNN.

Disponível         em         https://www.cnnbrasil.com.br/saude/

Assinale         a         alternativa         CORRETA         contendo         o         nome
da         nova         variante         acima         descrita.

(A) Zeta.
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(B) Theta.

(C) Ômicron.

(D) Kappa.

Questão 33
O         Senado         aprovou         nesta         quarta-feira         (08/12)         um
projeto         que         cria         novas         regras         para         o         mercado         de
câmbio         e         para         a         circulação         de         capital         estrangeiro         no
país.         O         texto         segue         para         a         sanção         presidencial.

Depois,         o         Conselho         Monetário         Nacional         (CMN)         e         o
Banco         Central         ainda         terão         de         definir
regulamentação         específica         e         estabelecer         um         prazo
de         adaptação         para         o         mercado.         Com         isso,         as         novas
regras         podem         demorar         até         um         ano         para         entrar         em
vigor.

O         ponto         mais         polêmico         da         proposta         é         o         que
transfere         do         Conselho         Monetário         Nacional         para         o
Banco         Central         a         competência         para         autorizar         novos
setores         da         economia         a         manterem         contas         em         moeda
estrangeira         no         país.

Disponível         em         https://g1.globo.com/economia/

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA
contendo         uma         nova         regra         conforme         o         projeto         acima
mencionado.

(A) Pessoas         e         empresas         poderão         pagar         contas         no
Brasil         em         moeda         estrangeira,         em         algumas
situações.

(B) Diminuição         do         limite         de         saque         em         bancos
digitais.

(C) Obrigação         da         abertura         de         contas         bancários         em
meios         digitais.

(D) Proibição         de         transferência         bancária         para         o
exterior.

Questão 34
Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município         de
Guaraciaba,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) É         vedado         à         Câmara         Municipal         anistiar
servidores         submetidos         a         processo         disciplinar.

(B) O         Município         não         poderá         instituir         contribuição,
cobrada         de         seus         servidores,         para         o         custeio,         em
benefício         destes,         de         sistemas         de         previdência         e
assistência         social.

(C) O         regime         jurídico         dos         servidores         da
administração         pública         direta,         das         autarquias         e
das         fundações         públicas         do         município         de
Guaraciaba         é         o         celetista,         devendo         ser
regulamentado         por         lei         de         iniciativa         do         Poder
Executivo         Federal.

(D) Os         servidores         públicos         municipais,         nomeados
em         virtude         de         aprovação         e         classificação         em
concurso         público,         passam         a         ser         efetivos         e
estáveis         depois         de         dois         anos         de         exercício         das
atribuições         do         cargo.

Questão 35
O         município         de         Guaraciaba         está         localizado         na:

https://www.sc.gov.br/conhecasc/municipios-de-sc/guaraciaba

(A) Microrregião         do         Alto         Vale         do         Itajaí.

(B) Microrregião         do         Extremo         Oeste         de         Santa
Catarina.

(C) Serra         Catarinense.

(D) Microrregião         Alto         Irani.
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