CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

TESOUREIRO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser oxítona:
a) Maracujá;
b) Química;
c) Juízes;
d) Sandália.
2) Das alternativas a seguir, assinale a que
contém todas as palavras corretas quanto à
ortografia:
a) Flor, florsinha, casebre;
b) Concerteza, cafesinho, mesa;
c) Gelo, computador, insentivo;
d) Disjuntor, exceção, bolsa.
3) Analise a frase a seguir: “Venderam toda a
carne do supermercado.” Agora, assinale a
alternativa que apresenta a correta classificação
do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Inexistente;
c) Desinencial;
d) Composto.
4) Analise as alternativas a seguir e assinale a que
apresenta somente adjetivos:
a) Amarelo, navio, Melissa;
b) Franzino, cabisbaixo, forte;
c) Feliz, íngreme, computador;
d) Sorriso, lavar, por que.

d) 4,0%.
7) Ao abrir totalmente uma porta, esta descreve
sobre o seu próprio eixo um ângulo máximo de
110º. Abrindo esta porta parcialmente, ela
descreve um ângulo agudo de 30º, o ângulo
complementar a este ângulo é de:
a) 60 º;
b) 80º;
c) 90º;
d) 110º.
8) João fez uma aplicação de um certo capital no
sistema de juros simples a uma taxa de 2 % a.m.
e após 2,5 anos resgatou um montante de R$
5520,00. O capital inicial que João aplicou foi:
a) R$ 3000,00;
b) R$ 3450,00;
c) R$ 3650,50;
d) R$ 4000,00.
9) Ao analisar a sua idade e a de seu pai,
Bernardo percebeu que a soma de suas idades é
45, e que o dobro de sua idade é igual a idade de
seu pai menos 9. A idade de Bernardo e de seu
pai respectivamente é:
a) 11 e 34;
b) 36 e 12;
c) 12 e 33;
d) 13 e 32.

5) Assinale a alternativa que contém uma frase
denotativa:
a) Volnei tem uma alma de ouro;
b) Lorenzo, o ouro é um metal muito valioso;
c) Ariane é uma flor;
d) Fernando é um leão.

10) Em uma partida de Basquete, Pedro foi o
maior pontuador da equipe com 26 pontos, sendo
assim, responsável por 2/5 dos pontos de sua
equipe. O total de pontos marcados pela equipe
de Bernardo, nesta partida foi:
a) 39;
b) 52;
c) 62;
d) 65.

MATEMÁTICA

INFORMÁTICA

6) Um ciclista comprou alguns itens de segurança
para sua bicicleta que custariam R$ 52,00,
chegando ao caixa ele barganhou e conseguiu um
desconto, pagando apenas R$ 50,00. O percentual
correspondente ao desconto concedido ao ciclista
foi de, aproximadamente:
a) 2,0%;
b) 2,7%;
c) 3,8%;

11) No desenvolvimento de um texto podemos
utilizar o editor Word. Para alterarmos a cor do
texto devemos formatar a/o:
a) Fonte;
b) Alinhamento;
c) Controle de Alterações;
d) Layout de Impressão.

12) Quais das opções a seguir não é um editor de
texto:
a) Bloco de Notas;
b) Windows Explorer;
c) Word;
d) BrOffice.
13) O comando por atalho padrão do Excel para
desfazer a última alteração do usuário é:
a) CTRL+Z;
b) CTRL+C;
c) CTRL+X;
d) TAB.
14) No editor de texto Word existem várias teclas
de atalho padrão. Qual é o atalho do teclado para
salvar um documento?
a) ALT+S;
b) CTRL + I;
c) CTRL+ALT+S;
d) CTRL+B.
15) No sistema operacional Windows XP, temos o
aplicativo Windows Explorer. Assinale a
alternativa que apresenta o caminho correto para
executar esse programa:
a) Iniciar>Arquivos de Programa>Meu computador;
b) Iniciar>Todos os programas>Arquivos de
Programa;
c) Iniciar>Meu Computador;
d) Iniciar>Todos os programas>Acessórios.
LEGISLAÇÃO
16) Conforme a Lei da Improbidade
Administrativa, constitui crime a representação
por ato de improbidade contra agente público ou
terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia
o sabe inocente. A pena para este ato é de:
a) detenção de seis a dez meses e multa;
b) detenção de um a dois anos e multa;
c) detenção de dois meses;
d) apenas multa.
17) Conforme a Lei nº 4320 de 17 de março de
1964, são créditos adicionais, as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente
dotadas na Lei de Orçamento. Os créditos
adicionais classificam-se em, exceto:
a) suplementares, os destinados a reforço de dotação
orçamentária;

b) especiais, os destinados a despesas para as quais
não haja dotação orçamentária específica;
c) essenciais: destinados às despesas implícitas do
trabalho público.
d) extraordinários, os destinados à despesas urgentes
e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina
ou calamidade pública.
18) Conforme o Art. 10 da Lei Orgânica do
Município de Guaporé são tributos da
competência municipal, exceto:
a) Impostos sobre propriedade predial e territorial;
b) Impostos sobre 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 à sua aquisição;
c) Taxas em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos ou divisíveis prestados ao
contribuinte, ou postos a sua disposição;
d) ICMS.
19) Conforme o Art. 20 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público adquire estabilidade:
a) imediatamente após nomeação;
b) após um ano de efetivo exercício;
c) após três anos de efetivo exercício;
d) após cinco anos de efetivo exercício.
20) Conforme o Art. 77 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 constituem indenizações
ao servidor, exceto:
a) diárias;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) prêmio assiduidade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Quando as Demonstrações Contábeis são
elaboradas com base na Estrutura Conceitual,
seu objetivo é fornecer informações úteis para o
processo de tomada de decisões econômicas e
avaliações por parte dos usuários em geral. Com
base nesta afirmação, analise as alternativas a
seguir que se referem à finalidade de satisfazer as
necessidades dos usuários com relação às
informações apresentadas:

I. Analisando as demonstrações apresentadas, é
possível decidir quando comprar, manter ou vender
instrumentos patrimoniais.
II. Com as demonstrações em mãos, os usuários
podem determinar a distribuição dos lucros e
dividendos.
III. O usuário tem condições de avaliar a
segurança quanto à recuperação de recursos
financeiros emprestados à entidade.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Somente a alternativa I está correta;
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
c) Somente a alternativa III está correta;
d) Todas as alternativas estão corretas.
22) Na contabilidade, é necessário ter base para a
tomada de decisão, desenvolver seu trabalho, e
para isso contamos com os postulados que são
representados como a parte inicial na qual
verifica-se onde fazer e por que fazer a
contabilidade. Com base nesta afirmação,
assinale V para as sentenças verdadeiras e F para
as falsas sobre os postulados contábeis.
I. Para a contabilidade, a empresa é um organismo
vivo que irá operar por um longo período de tempo
(indeterminado) até que surjam fortes evidências em
contrário.
II. A entidade (empresa) não se confunde com a
pessoa física do sócio, juridicamente devem ser
tratadas como duas pessoas distintas.
III. Como o próprio nome diz, a empresa deve ter
continuidade, é função exclusiva do administrador
primorar pela continuidade da empresa.
IV. O auditor independente é o responsável a emitir
parecer sobre as condições em que a contabilidade
se encontra, observando com ressalvas se a empresa
está em situação de descontinuidade.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) V – V – F – V;
b) F – F – V – F;
c) V – F – V – F;
d) F – V – V – V.
23) Dentre as alternativas a seguir, assinale a
opção que caracteriza o primeiro estágio da
despesa orçamentária, segundo a Lei nº 4.320/64.
a) É o procedimento que deve ser executado para
se cumprir o princípio da concorrência, como
determina a lei;

b) É o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento pendente
ou não de implemento de condição;
c) Este estágio consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito;
d) É a fase onde ocorre o pagamento da despesa
orçamentária.
24) Licitação é o procedimento que deve ser
executado para cumprir o princípio da
concorrência, como determina a lei nº 4.320/64,
ou seja, é um dos estágios do planejamento da
despesa. Com base nesta afirmação, assinale a
alternativa que apresenta 3 (três) princípios da
licitação.
a) Princípio do equilíbrio, da unidade e da
exclusividade;
b) Princípio do orçamento bruto, da universalidade
e dos créditos extraordinários;
c) Princípio da não afetação da receita, do
orçamento bruto e do equilíbrio;
d) Princípio da isonomia, da legalidade e da
moralidade.
25) Além da presença da Administração Pública
como
uma
das
partes,
os
contratos
administrativos apresentam como característica
marcante a presença das chamadas cláusulas
exorbitantes, que conferem prerrogativas ao
Poder Público, colocando-o em posição de
supremacia perante o contratado. Com base
nesta afirmação, analise as alternativas a seguir:
I. Modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do contratado.
II. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total
ou parcial do ajuste.
III. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos
especificados no inciso I do, art. 79, da Lei n.º
8.666/93.
IV. Fiscalizar-lhes a execução.
Agora, assinale a alternativa correta.
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
b) Somente a alternativa II está correta;
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
26) Conforme a Lei Complementar nº 101/2000, a
lei de diretrizes orçamentárias atenderá o

disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e
disporá também sobre:
I - equilíbrio entre receitas e despesas.
II - normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos.
III - demais condições e exigências para
transferências de recursos a entidades públicas e
privadas.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas;
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
27) Conforme a Lei Complementar nº 101/2000,
considera-se obrigatória de caráter continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a:
a) um exercício;
b) dois exercícios;
c) três exercícios;
d) quatro exercícios.
28) Conforme artigo 158 da Constituição Federal,
pertencem ao município, exceto:
a) o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
b) setenta e cinco por cento do produto arrecado do
imposto da União sobre produtos industrializados;
c) cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
d) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.
29) Conforme artigo 167 da Constituição Federal,
é vedado, exceto:
a) o início de programas ou projetos não incluídos na
lei orçamentária anual;
b) a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;

c) a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro,
com autorização legislativa;
d) a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por
antecipação de receita, pelos Governos Federal e
Estaduais e suas instituições financeiras, para
pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e
pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
30) A redação oficial deve caracterizar-se pela
_________________, uso do padrão culto de
linguagem, clareza, formalidade e uniformidade.
A lacuna é preenchida com:
a) Personalidade;
b) Originalidade;
c) Impessoalidade;
d) Pessoalidade.
31) O PowerPoint é um:
a) Hardware;
b) Estabilizador;
c) Software que permite a criação de materiais
como planilhas e tabelas;
d) Software que permite a criação de materiais que
podem ser apresentados por meio de um
projetor.
32) O pronome de tratamento Vossa Excelência,
deve ser usado no tratamento com:
a) Reitor de Universidade;
b) Presidente da República;
c) Papa;
d) Cardeal.
33) “Constituição de Fundos Rotativos” segundo
classificação da Lei nº 4.320/64, pertence ao
grupo:
a) Inversões Financeiras;
b) Transferências de Capital;
c) Investimentos;
d) Transferências Correntes.
34) Uma técnica para escrita de redações oficiais
é a concisão. Conciso é o texto que:
a) Transmite duplo sentido;
b) Possui somente dados pessoais;
c) Possui somente início;
d) Consegue transmitir um máximo de informações
com um mínimo de palavras.

35) Conforme a Lei Complementar nº 101/2000,
para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida. No caso dos municípios,
esse percentual é de:
a) 40%;
b) 50%;
c) 60%;
d) 65%.
36) O tipo de empenho em que a despesa com
valor exato deve ser liquidada e paga de uma
única vez é o:
a) Global;
b) Estimativo;
c) Ordinário;
d) Total.
37) Os empenhos de despesas para obras e
serviços de engenharia com valores até
________________________________ e compras
e serviços diversos até R$ 8.000,00 (oito mil
reais), com amparo nos incisos I e II do art. 24 da
Lei nº 8.666/93, respectivamente, são emitidos
sem a respectiva abertura do pertinente
procedimento licitatório. Assinale a alternativa
que completa corretamente a lacuna:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
c) R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);
d) R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
38) Conforme a Lei 8666 de 21 de junho de 1993,
alienação é:
a) toda aquisição remunerada de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
b) toda transferência de domínio de bens a terceiros;
c) o seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas por empresas em licitações e
contratos;
d) toda construção, reforma, fabricação, recuperação
ou ampliação, realizada por execução direta ou
indireta.
39) Conforme a Lei 8666 de 21 de junho de 1993,
o prazo mínimo de publicação até o recebimento
das propostas ou da realização do evento de
licitação de tomada de preços do tipo “melhor
técnica” ou “técnica e preços” é de:
a) 5 dias;

b) 15 dias;
c) 30 dias;
d) 45 dias.
40) No Word, o botão a seguir nos permite:

a) Inserir uma imagem;
b) Inserir uma tabela;
c) Inserir um WordArt;
d) Inserir um Clip-art.
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OBSERVAÇÕES:
NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
SITE www.infinityprovas.com.br
O PRAZO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES
E GABARITO DAS PROVAS SERÁ OS DIAS
30/09, 1º E 02/10/2014 DIRETAMENTE NO SITE
www.infinityprovas.com.br

