
 
 

 
 

  Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Vereadores de Bandeirante - SC 

Edital de Concurso Público nº 01/2022  

__________________________________________________________________________ 

 

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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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Estabelece         a         Constituição         Federal         que         o         plano
plurianual,         as         diretrizes         orçamentarias         e         os
orçamentos         anuais         serão         estabelecidos         em         Leis         de
iniciativa         do:

(A) Ministério         da         Economia.

(B) Poder         Judiciário,         quando         requerido.

(C) Poder         Executivo.

(D) Tribunal         de         Contas         da         União.

Questão 02
Os         Princípios         Orçamentários         vêm         estabelecer
diretrizes         norteadoras,         com         o         intuito         de         estabelecer
eficiência         e         transparência         aos         processos         de
elaboração,         execução         e         controle         do         orçamento
público.         Nesse         sentido,         é         o         princípio         orçamentário
em         que         a         lei         orçamentária         deve         incorporar         todas         as
receitas         e         despesas,         ou         seja,         nenhuma         instituição
pública         poderá         deixar         de         elaborar         o         orçamento,
bem         como         poderá         deixar         de         fora         suas         receitas         e
despesas.

O         trecho         anterior         refere-se         ao         princípio:

(A) Da         universalidade.

(B) De         exclusividade.

(C) Da         programação.

(D) Da         unidade.

Questão 03
Assinale         a         alternativa         que         corresponde         a         despesa
que         se         refere         à         categoria         econômica         das         Inversões
Financeiras.

(A) Aquisição         de         imóveis.

(B) Subvenções         econômicas.

(C) Juros         da         Dívida         Pública.

(D) Auxílios         para         Inversões         Financeiras.

Questão 04
Existem         técnicas         amplamente         utilizadas         no         meio
contábil.         Dentre         as         técnicas         contábeis         conhecidas,
a         de         Escrituração         esta         corretamente         definida         na
alternativa.

(A) É         a         técnica         pela         qual         é         demonstrado         os
aspectos         positivos         e         negativos         da         empresa.

(B) É         a         técnica         em         que         se         verifica         ou         revisa         os
registros,         demonstrações         e         procedimentos

adotados         na         empresa.

(C) É         a         técnica         pela         qual         os         relatórios         onde         é
apresentado         a         situação         patrimonial         da         empresa,
a         composição         dos         itens         patrimoniais.

(D) É         técnica         pela         qual         as         ocorrências         com         efeitos
no         patrimônio         são         registradas.

Questão 05
Em         relação         à         contabilidade         pública,         assinale         a
alternativa         que         se         refere         à         receita         de         capital:

(A) Receita         patrimonial.

(B) Transferência         corrente.

(C) Operação         de         crédito.

(D) Receita         industrial.

Questão 06
Em         relação         ao         Sistema         Tributário         Nacional,
assinale         a         alternativa         INCORRETA:

(A) A         natureza         jurídica         específica         do         tributo         é
determinada         pelo         fato         gerador         da         respectiva
obrigação,         sendo         irrelevantes         para         qualificá-la         a
denominação         e         demais         características         formais
adotadas         pela         lei         e         a         destinação         legal         do
produto         da         sua         arrecadação.

(B) Não         constitui         delegação         de         competência         o
cometimento,         a         pessoas         de         direito         privado,         do
encargo         ou         da         função         de         arrecadar         tributos.

(C) É         vedado         aos         Estados,         ao         Distrito         Federal         e
aos         Municípios         estabelecer         diferença         tributária
entre         bens         de         qualquer         natureza,         em         razão         da
sua         procedência         ou         do         seu         destino.

(D) Cabe         à         União,         aos         Estados,         ao         Distrito         Federal
e         aos         Municípios         cobrar         imposto         sobre         o
patrimônio         e         a         renda         com         base         em         lei         posterior
à         data         inicial         do         exercício         financeiro         a         que
corresponda.

Questão 07
Sobre         as         receitas         e         despesas         públicas
orçamentárias,         julgue         as         assertivas         a         seguir:

I.O         superávit         do         Orçamento         Corrente         é         classificado
como         Receita         Corrente.

II.A         receita         pública         é         classificada         nas         categorias
econômicas:         Receitas         Correntes         e         Receitas         de
Capital.

III.Classificam-se         como         Despesas         de         Custeio         as
dotações         para         manutenção         de         serviços
anteriormente         criados,         inclusive         as         destinadas         a
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atender         a         obras         de         conservação         e         adaptação         de
bens         imóveis.

IV.Classificam-se         como         Inversões         Financeiras         as
dotações         para         despesas         as         quais         não         corresponda
contraprestação         direta         em         bens         ou         serviços,
inclusive         para         contribuições         e         subvenções
destinadas         a         atender         à         manutenção         de         outras
entidades         de         direito         público         ou         privado.

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) I         e         IV         estão         corretas.

(B) I         e         II         estão         corretas.

(C) III         e         IV         estão         corretas.

(D) II         e         III         estão         corretas.

Questão 08
Os         resultados         gerais         do         exercício         serão
demonstrados         no         Balanço         Orçamentário,         no
Balanço         Financeiro,         no         Balanço         Patrimonial         e         na
Demonstração         das         Variações         Patrimoniais.         O
Balanço         Patrimonial         demonstrará,         EXCETO:

(A) O         passivo         permanente.

(B) O         ativo         permanente.

(C) O         patrimônio         líquido.

(D) As         contas         de         compensação.

Questão 09
Além         de         obedecer         às         demais         normas         de
contabilidade         pública,         a         escrituração         das         contas
públicas         observará         as         seguintes         disposições,
EXCETO:

(A) A         demonstração         das         variações         patrimoniais
dará         destaque         à         origem         e         ao         destino         dos
recursos         provenientes         da         alienação         de         ativos.

(B) A         despesa         e         a         assunção         de         compromisso         serão
registradas         segundo         o         regime         de         competência,
apurando-se,         em         caráter         complementar,         o
resultado         dos         fluxos         financeiros         pelo         regime         de
caixa.

(C) As         receitas         e         despesas         previdenciárias         serão
apresentadas         em         demonstrativos         financeiros         e
orçamentários         específicos.

(D) As         demonstrações         conjuntas,         contemplarão         as
operações         intragovernamentais.

Questão 10
Dentre         os         princípios         estabelecidos         por         resolução         do
Conselho         Federal         de         Contabilidade,         o         princípio         que
reconhece         o         patrimônio         como         objeto         é         o         indicado

na         alternativa.

(A) Da         Continuidade.

(B) Da         Entidade.

(C) Da         Eficiência.

(D) Da         Oportunidade.

Questão 11
Em         conformidade         com         o         Plano         de         Contas         Aplicado
ao         Setor         Público         (PCASP),         são         classes
estabelecidas         quando         a         natureza         da         informação         for
patrimonial.

(A) Ativo,         Passivo,         Variações         Patrimoniais
Diminutivas         e         Aumentativas.

(B) Controles         Devedores         e         Credores.

(C) Variações         Patrimoniais         Diminutivas         e         Controles
Credores.

(D) Planejamento         e         Orçamento.

Questão 12
Em         relação         à         evidência         da         auditoria,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) A         suficiência         e         adequação         da         evidência         de
auditoria         estão         inter-relacionadas.         A         suficiência
é         a         medida         da         quantidade         de         evidência         de
auditoria.         A         quantidade         da         evidência         de
auditoria         necessária         é         afetada         pela         avaliação
do         auditor         dos         riscos         de         distorção         e         também
pela         qualidade         de         tal         evidência         de         auditoria.

(B) Entre         as         informações         de         fontes         independentes
da         entidade         que         o         auditor         pode         usar         como
evidência         de         auditoria         podem         estar
confirmações         de         terceiros,         relatórios         de
analistas         e         dados         comparáveis         sobre
concorrentes.

(C) A         evidência         pode         ser         obtida         de         outras         fontes,
além         daquelas         oriundas         de         procedimentos         de
auditoria         realizados         durante         o         curso         do
trabalho,         exceto         de         auditorias         anteriores.

(D) A         maior         parte         do         trabalho         do         auditor         para
formar         sua         opinião         consiste         na         obtenção         e
avaliação         da         evidência         de         auditoria.         Os
procedimentos         de         auditoria         para         obter         evidência
de         auditoria         podem         incluir         a         inspeção,
observação,          confirmação,          recálculo,
reexecução         e         procedimentos         analíticos,         muitas
vezes         em         combinação,         além         da         indagação.

Questão 13
O         governo         precisa         fazer         grandes         investimentos
para         atender         a         sociedade         brasileira,         para         esses
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grandes         investimentos         públicos,         o         Poder         Executivo
Federal         elabora,         a         cada         quatro         anos,         um
planejamento,         que         é         discutido         e         aprovado         como         lei
pelo         Poder         Legislativo         Federal         (Congresso
Nacional).

É         CORRETO         afirmar         que         o         trecho         anterior         faz
menção         ao:

(A) Risco         de         Gestão.

(B) Diretriz         Orçamentaria.

(C) Plano         Plurianual.

(D) Risco         Orçamentário.

Questão 14
A         aplicação         de         procedimentos         de         auditoria         em
menos         de         100%         dos         itens         de         população         relevante
para         fins         de         auditoria,         de         maneira         que         todas         as
unidades         de         amostragem         tenham         a         mesma         chance
de         serem         selecionadas         para         proporcionar         uma         base
razoável         que         possibilite         o         auditor         concluir         sobre
toda         a         população         é         chamada         de:

(A) Risco         de         amostragem.

(B) Estratificação.

(C) Amostragem         estatística.

(D) Amostragem         em         auditoria.

Questão 15
O         tributo         instituído         para         fazer         face         ao         custo         de
obras         públicas         de         que         decorra         valorização
imobiliária,         é         chamado         de:

(A) Imposto         especial.

(B) Contribuição         de         melhoria.

(C) Imposto         extraordinário.

(D) Taxa.

Questão 16
Assinale         a         alternativa         CORRETA         sobre         a         Lei         do
Orçamento:

(A) Compreende         todas         as         receitas,         exceto         as         de
operações         de         crédito.

(B) Consignará         dotações         globais         destinadas         a
atender         indiferentemente         a         despesas         de
pessoal,         material,         serviços         de         terceiros,
transferências         ou         quaisquer         outras.

(C) Conterá         a         discriminação         da         receita         e         despesa
de         forma         a         evidenciar         a         política         econômica
financeira         e         o         programa         de         trabalho         do
Governo,         obedecidos         os         princípios         de         unidade,

pessoalidade         e         anualidade.

(D) Conterá         todas         as         receitas         e         despesas         da         Lei         de
Orçamento         pelos         seus         totais,         vedadas
quaisquer         deduções.

Questão 17
Em         relação         a         auditoria         governamental,         assinale         a
alternativa         INCORRETA:

(A) Para         considerar         os         principais         riscos         e         a
adequação         e         a         suficiência         dos         mecanismos         de
controle         estabelecidos,         sobretudo         nas
organizações         que         não         possuam         uma
abordagem         consistente         em         gestão         de         riscos,         a
equipe         de         auditoria         poderá         utilizar         técnicas         de
avaliação         de         riscos.

(B) Os         trabalhos         de         auditoria         visam         a         obter
segurança         absoluta,         de         que         os         dados         auditados
estão         corretos.

(C) A         apuração         de         erro         é         cabível         quando         os
elementos         e         informações         disponíveis         a         respeito
dos         atos         ou         fatos         inquinados         de         ilegais         ou
irregulares         indicarem         que         esses         foram
praticados         de         forma         não         intencional         por         agentes
públicos         ou         privados,         na         utilização         de         recursos
públicos         federais.

(D) Fraude         é         o         ato         intencional         de         um         ou         mais
indivíduos         da         administração,         dos         responsáveis
pela         governança,         empregados         ou         terceiros,         que
envolva         dolo         para         obtenção         de         vantagem
injusta         ou         ilegal.

Questão 18
Em         relação         aos         créditos         adicionais,         julgue         as
assertivas         a         seguir:

I.Os         créditos         adicionais         suplementares,         são
destinadas         á         despesas         para         as         quais         não         haja
dotação         orçamentária         específica.

II.Os         créditos         suplementares         e         especiais         serão
autorizados         por         lei         e         abertos         por         decreto         executivo.

III.São         créditos         adicionais,         as         autorizações         de
despesa         não         computadas         ou         insuficientemente
dotadas         na         Lei         de         Orçamento.

IV.O         ato         que         abrir         crédito         adicional         indicará         a
importância,         a         espécie         do         mesmo         e         a         classificação
da         despesa,         até         onde         for         possível.

Estão         CORRETAS,         apenas         as         afirmativas:

(A) II,         III         e         IV.

(B) I,         II         e         III.

(C) II         e         III.
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(D) III         e         IV.

Questão 19
De         acordo         com         as         normas         da         contabilidade
orçamentária         e         financeira,         a         dívida         flutuante
compreende,         EXCETO:

(A) Depósitos.

(B) Serviços         da         dívida         a         pagar.

(C) Débitos         de         tesouraria.

(D) Restos         a         pagar,         inclusive         os         serviços         da         dívida.

Questão 20
As         dotações         para         investimentos         ou         inversões
financeiras         que         outras         pessoas         de         direito         público         ou
privado         devam         realizar,         independentemente         de
contraprestação         direta         em         bens         ou         serviços,
constituindo         essas         transferências         auxílios         ou
contribuições,         segundo         derivem         diretamente         da         Lei
de         Orçamento         ou         de         lei         especialmente         anterior,
bem         como         as         dotações         para         amortização         da         dívida
pública         são         chamadas         de:

(A) Investimentos.

(B) Transferências         de         capital.

(C) Inversões         financeiras.

(D) Transferências         correntes.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 21 a 30.

Previsões         de         Nostradamus:         asteroide         e         fim         de
todo         o         mundo

Astrólogo         e         médico         francês,         segundo         dizem,
Nostradamus         predisse         alguns         dos         eventos         mais
importantes         dos         últimos         séculos.         Suas         previsões
foram         assustadoramente         precisas.

Fonte:         Pixabay©         Fornecido         por         Tech         Break.

Diz-se         até         que         ele         sabia         que         John         F.         Kennedy         seria
assassinado         e         que         os         ataques         terroristas         de         11         de
setembro         no         World         Trade         Center,         em         Nova         York,
aconteceriam.

E         Nostradamus         tem         algumas         profecias         terríveis
para         os         tempos         atuais.

Aqui,         estão         suas         principais         profecias         sobre         o         que         os
próximos         tempos         podem         nos         reservar.

Ele         acredita         que         a         Terra         será         atingida         por         uma         fome
de         proporções         bíblicas.         Esta         é         outra         de         suas
previsões         sobre         o         fim         do         mundo,         que         começa         com
o         aumento         dos         terremotos         e         a         disseminação         de
vírus         -         algo         que         todos         nós         sabemos         muito         sobre
estes         anos.         Outro         indicador,         de         acordo         com
Nostradamus,         é         uma         fome         massiva,         de         um
tamanho         que         o         mundo         nunca         viu         antes.

Ele         disse:         "Depois         de         um         grande         problema         para         a
humanidade,         um         maior         está         preparado.         O         Grande
Motor         renova         as         eras:         chuva,         sangue,         leite,         fome,
aço         e         peste         são         o         fogo         do         céu         visto,         uma         longa
faísca         correndo."

Enormes         danos         serão         causados         ao         nosso         planeta
por         agora,         afirma         Nostradamus,         por         enormes
tempestades         solares.         O         horóscopo         anual         afirma
que         ele         disse:         "Veremos         a         água         subindo         e         a         terra
caindo         sob         ela."         Conforme         a         devastação         se
manifesta         em         todo         o         mundo,         o         médico         diz         que
haverá         migração         em         massa         e         as         pessoas         que
vivem         na         Terra         começarão         a         lutar         pelos         poucos
recursos         naturais         restantes.         Isso         também         levará         à
guerra         em         todo         o         planeta.

Não         apenas         o         mundo         sofrerá         o         impacto         de         um
cometa.         Nostradamus         também         disse         que         isso
poderia         causar         um         grande         número         de         desastres
naturais.         Ele         escreveu:         "No         céu,         vê-se         fogo         e         uma
longa         trilha         de         faíscas."

Depois         de         2020,         a         última         coisa         de         que         precisamos
é         outro         desastre         natural;         no         entanto,         ele         prevê         más
notícias         se         você         mora         na         Califórnia.         Nostradamus
afirma         que         um         grande         terremoto         atingirá         os         Estados
Unidos         e         a         Califórnia         é         o         local                  descrito         como         o
alvo.

A         ascensão         da         tecnologia         no         século         XXI         é         algo         a
que         todos         estamos         nos         acostumando         com         a
Inteligência         Artificial         na         maioria         de         nossas         casas         e
minúsculos         computadores         em         nossos         bolsos.

Mas,         de         acordo         com         Nostradamus,         isso         realmente
aumentará         a         partir         de         agora         com         os         soldados         tendo
chips         implantados         em         seus         cérebros.

Aparentemente,         esses         novos         super         soldados         serão
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necessários         para         salvar         a         raça         humana         e         liderarão
as         forças         armadas.

(Disponível         em:         Previsões         de         Nostradamus:         Asteroide         e'fim         de         todo         o

mundo'         (msn.com).         Adaptado)

Questão 21
"O         Grande         Motor         renova         as         eras:         chuva,         sangue,
leite,         fome,         aço         e         peste         são         o         fogo         do         céu         visto,
uma         longa         faísca         correndo."

Na         frase         presente,         a         figura         de         linguagem         que
predomina         na         sentença         é:

(A) Metáfora.

(B) Catacrese.

(C) Paradoxo.

(D) Polissíndeto.

Questão 22
A         ascensão         da         tecnologia         no         século         XXI         é         algo         a
que         todos         estamos         nos         acostumando.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         verbo         "acostumar"         está         flexionado         na         sua
forma         de         infinitivo         pessoal.

(B) O         verbo         "ser"         flexiona-se         devido         a         presença         da
palavra         "algo".

(C) O         verbo         "acostumar"         é         um         verbo         transitivo
indireto.

(D) O         verbo         "ser"         é         um         verbo         de         conjugação         verbal
regular.

Questão 23
Aparentemente,         esses         novos         super         soldados         serão
necessários         para         salvar         a         raça         humana         e         liderarão
as         forças         armadas.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) A         frase         é         composta         por         períodos         de
coordenação.

(B) A         frase         é         composta         por         períodos         de
subordinação.

(C) Na         frase,         encontra-se         uma         oração         adversativa.

(D) Na         frase,         encontra-se         uma         oração         reduzida.

Questão 24
De         acordo         com         o         texto,         é         possível         concluir         que:

(A) O         autor         não         afirma,         categoricamente,         a
realização         de         todos         os         fatos         expressos,         mas
tem         cautela         em         expor         que         tais         situações         atuais
foram         previstas         segundo         Nostradamus.

(B) A         Terra         desaparecerá         quase         por         completo
devido         à         subida         das         águas,         provada         por
Nostradamus         e         já         acontecendo         no         momento,
como         o         derretimento         das         geleiras         polares         no
Ártico         e         na         Antártida.

(C) O         médico         francês         provou,         por         cálculos
astrológicos,         o         já         conhecido         futuro         terremoto         na
Califórnia,         denominado         de         Falha         de         San
Andreas.

(D) Ao         estudar         as         passagens         da         Bíblia,         o         médico
encontra         a         previsão         de         uma         fome         catastrófica,
que         se         inicia         com         terremotos,         disseminação         da
pandemia         e         uma         fome         devastadora.

Questão 25
Enormes         danos         serão         causados         ao         nosso         planeta
por         agora,         afirma         Nostradamus,         por         enormes
tempestades         solares.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova
pontuação.

(A) Nostradamus         afirma         -         ao         nosso         planeta         -
enormes         danos,         serão         causados         por         agora,         por
enormes         tempestades         solares.

(B) Nostradamus         afirma         ao         nosso         planeta,         enormes
danos         serão,         causados         por         agora,         por         enormes
tempestades         solares.

(C) Nostradamus         afirma:         ao         nosso         planeta,
enormes         danos         serão         causados         por         agora,         por
enormes         tempestades         solares.

(D) Nostradamus         afirma:         ao         nosso         planeta,
enormes         danos         serão         causados,         por         agora,         por
enormes         tempestades,         solares.

Questão 26
Em         relação         ao         texto,         pode-se         afirmar         que         a
linguagem         presente         é:

(A) Não         verbal         e         conativa.

(B) Não         verbal.

(C) Verbal         e         não         verbal.

(D) Verbal.
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Questão 27
"E         Nostradamus         tem         algumas         profecias         terríveis
para         os         tempos         atuais".

Conjugando         o         verbo         no         pretérito         mais         que         perfeito
do         indicativo,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) E         Nostradamus         tinha         algumas         profecias
terríveis         para         os         tempos         atuais.

(B) E         Nostradamus         teria         algumas         profecias         terríveis
para         os         tempos         atuais.

(C) E         Nostradamus         tivera         algumas         profecias
terríveis         para         os         tempos         atuais.

(D) E         Nostradamus         teve         algumas         profecias         terríveis
para         os         tempos         atuais.

Questão 28
"Não         apenas         o         mundo         sofrerá         o         impacto         de         um
cometa".

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         predicado         é         verbo-nominal,         cujos         núcleos         são
"mundo"         e         "sofrerá".

(B) O         sujeito         da         frase         é         "o         impacto         de         um         cometa
apenas".

(C) As         palavras         "não"         e         "apenas"         são         adjuntos
adverbiais         de         negação.

(D) O         predicado         da         frase         é         "Não         apenas         sofrerá         o
impacto         de         um         cometa".

Questão 29
Astrólogo         e         médico         francês,         segundo         dizem,
Nostradamus         predisse         alguns         dos         eventos         mais
importantes         dos         últimos         séculos.         Suas         previsões
foram         assustadoramente         precisas.

Pode-se         afirmar,         baseado         nas         regras         de
acentuação,         que:

(A) "Francês"         e         "previsões"         são         acentuadas         pela
mesma         regra         ortográfica.

(B) Há         quatro         proparoxítonas         acentuadas         e         duas
oxítonas         acentuadas.

(C) "Astrólogo"         e         "séculos"         são         acentuados         pela
mesma         regra         ortográfica.

(D) "Médico"         é         uma         proparoxítona         e         "últimos"         é
acentuada         por         ser         um         hiato.

Questão 30
Esta         é         outra         de         suas         previsões         sobre         o         fim         do
mundo,         que         começa         com         o         aumento         dos         terremotos
e         a         disseminação         de         vírus.

Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) A         palavra         "outra"         é         um         pronome         demonstrativo
de         terceira         pessoa         no         singular,         relacionada         à
palavra         "esta".

(B) A         palavra         "a"         é         um         pronome         pessoal         do         caso
oblíquo         cuja         função         é         substituir         um         termo         na
frase.

(C) O         pronome         relativo         "que"         refere-se         ao         termo
encontrado         na         oração         anterior:         o         fim         do         mundo.

(D) "Esta"         e         "suas"         são         pronomes         possessivos         de
terceira         pessoa;         um         no         singular         e         o         outro         no
plural.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Logo         que         o         Brasil         foi         descoberto         a         região         onde         hoje
se         encontra         o         estado         de         Santa         Catarina         entrou         na
rota         dos         navegadores         europeus,         como         por         exemplo,
o         italiano         Sebastião         Caboto         que,         a         serviço         da
Espanha,         chegou         com         sua         expedição         em         1526         e,
ao         publicar         seus         mapas         referentes         à         região,
chamou         a         Ilha         de         Santa         Catarina         de:

(A) Ilha         dos         Patos.

(B) Ilha         da         Santa         Catarinense.

(C) Porto         dos         Patos.

(D) Porto         Catarina.

Questão 32
A         economia         brasileira         há         muito         tempo         abandonou         a
monocultura         e         o         direcionamento         para         um         único         tipo
de         indústria,         diversificando-se         pelos         setores
primário,         secundário         e         terciário.         Ainda         assim,         sua
base         está         na         produção         agrícola,         que         tem         entre         os
principais         produtos         exportados:

(A) Frango,         milho         e         feijão.

(B) Soja,         arroz         e         feijão.

(C) Suco         de         laranja,         arroz         e         frango.

(D) Milho,         soja         e         carne.

Questão 33
A         qual         microrregião         do         estado         de         Santa         Catarina
pertence         a         cidade         de         Bandeirante/SC?
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(A) Microrregião         de         Chapecó.

(B) Microrregião         de         Joaçaba.

(C) Microrregião         de         Xanxerê.

(D) Microrregião         de         São         Miguel         do         Oeste.

Questão 34
"A         geração         de         energia         ficou         mais         cara         com         o
acionamento         das         termelétricas.         Consequência         da
falta         de         chuva,         que         fez         o         país         vivenciar         a         pior         crise
hídrica         em         91         anos,         enquanto         o         Amazonas         se
encheu         de         água,         fazendo         o         Rio         Negro         atingir         a
maior         cheia         da         história."

Disponível         em:         https://www.sbtnews.com.br/noticia/brasil/190653-retrospectiva-

2021-relembre-os-principais-acontecimentos

O         trecho         acima         cita         a         crise         hídrica         como         causa         da
alta         nos         custos         da         produção         de         energia,         dada         a
necessidade         de         se         acionar         as         termelétricas.         Qual
das         alternativas         abaixo         explica         de         forma         coerente
esta         relação?

(A) O         sistema         eólico,         que         fornece         energia         para
quase         todo         o         país,         necessita         da         força         das
águas         para         ajudar         a         tocar         suas         hélices.

(B) O         sistema         termelétrico         se         torna         muito         mais         caro
quando         não         há         água         em         abundância         para
resfriar         seus         fornos.

(C) A         base         de         toda         energia         do         país         vem         das         usinas
nucleares,         que         dependem         da         abundância         de
água         para         resfriar         seus         reatores.

(D) Cerca         de         70%         da         energia         gerada         no         país         tem
como         fonte         as         usinas         hidrelétricas,         que         têm         seu
funcionamento         movido         pela         força         da         água.

Questão 35
A         Lei         Orgânica         de         Bandeirante/SC         determina
algumas         possibilidades         de         concessão         de         licença
para         o         Vereador,         entre         as         quais         NÃO         consta:

(A) Por         motivo         de         moléstia         devidamente
comprovada         por         laudo         médico,         ou         para         licença
à         gestante,         se         Vereadora.

(B) Para         tratar         de         interesses         particulares,         por         prazo
determinado,         nunca         inferior         a         30         (trinta)         dias         e
nem         superior         a         120         (cento         e         vinte)         dias,         não
podendo         reassumir         o         exercício         do         mandato
antes         do         término         da         licença.

(C) A         pedido,         em         qualquer         circunstância         ou
período,         sem         prejuízo         de         seus         rendimentos.

(D) Para         desempenhar         missões         temporárias,         de

caráter         cultural         ou         de         interesse         do         Município.
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