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Conhecimentos Gerais

(25 questões)

O texto abaixo deverá ser utilizado para as provas
de Língua Portuguesa e Raciocínio Analítico.
No dia 25 de agosto de 1961, exatamente sete anos e um dia depois do suicídio de Getúlio
Vargas, chegou a Antares a notícia de que Jânio Quadros acabava de apresentar ao Congresso
Nacional a sua renúncia ao cargo de presidente da República. D. Briolanja Vacariano, com palpitações de coração, fez o que nunca jamais fizera em toda a sua vida de esposa exemplar:
acordou o marido da sesta vinte minutos antes da hora marcada e deu-lhe a notícia. Sentado na
cama, estremunhado, olhos piscos, cara aparvalhada, Tibério pediu a repetição da história. Ficou
depois olhando fixamente para os dedos dos pés e de súbito ergueu-se soltando um grito: “Não!
Não pode ser! É boato! Não pode ser!” E rompeu a andar estonteado pelo quarto, no seu pijama
de pelúcia azul-celeste. “Não é possível! É o fim do mundo! O homem está doido varrido!”
Vestiu-se às pressas, meio dispneico, e saiu para a rua. A praça da República fervilhava de
gente, grupinhos aqui e ali, todos comentando “a renúncia”. Havia uma espécie de estupor
geral. Por que foi? Por que não foi? Pode ser mentira. Não, não é, todas as estações de rádio de
Porto Alegre estão divulgando o fato. […]
Que pretendia o Homem da Vassoura com essa demissão? […]
Nasciam em Antares os boatos mais desencontrados. Ora, um boato é uma espécie de enjeitadinho que aparece à soleira duma porta […]. Um popular acha-o engraçadinho ou monstruoso, toma-o nos braços, nina-o, passa-o depois ao primeiro conhecido que encontra, o qual
por sua vez entrega o inocente ao cuidado de outro ou outros, e assim o bastardinho vai sendo
amamentado de seio em seio ou, melhor, de imaginação em imaginação, e em poucos minutos cresce, fica adulto – tão substancial e dramático é o leite da fantasia popular –, começa a
caminhar pelas próprias pernas, a falar com a própria voz e, perdida a inocência, a pensar com a
própria cabeça desvairada […].
[Texto adaptado de: VERISSIMO, Érico. Incidente em Antares. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007. p. 126-128]

Formulário
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Língua Portuguesa

(5 questões)

1. Assinale a alternativa cuja definição da palavra
(destacada) corresponde ao seu significado no texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

substancial – que subsiste.
fervilhava – tinha fervor religioso.
enjeitadinho – bem arrumadinho.
dispneico – com dificuldade para respirar.
estupor – palavra chula que indica maldade.

2. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação sintática das palavras sublinhadas no período
seguinte:

4. Classificar as palavras segundo os papéis que cumprem é uma necessidade na descrição das estruturas
das línguas.
Relacione as palavras da coluna 1 (destacadas no
texto) com a classe da coluna 2 a que pertencem.
Coluna 1
I.
II.
III.
IV.
V.

Coluna 2
(
(
(
(
(

“Um popular acha-o engraçadinho ou monstruoso,
toma-o nos braços, nina-o…”
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

o – objeto direto do verbo ninar.
popular – predicativo do sujeito.
engraçadinho – objeto direto do verbo achar.
nos braços – adjunto adnominal.
ou monstruoso – objeto indireto do verbo
achar.

3. Assinale a alternativa que está corretamente
redigida, de acordo com o padrão culto da língua
portuguesa.
a. (
b.
c.
d.
e.

) O teste é considerável um instrumento exepcional para o avanço da qualidade de ensino.
( ) A maioria dos professores vêm a prova como
uma caixa-preta.
( X ) A prova testa as habilidades essenciais em
Língua Portuguesa.
( ) Os educadores tem acesso a descrição de
habilidades e competências.
( ) Para efetivamente ajudarem aos professores,
mostrasse como ensinar as habilidades que os
alunos devem dominar.
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exatamente (primeiro parágrafo)
exemplar (primeiro parágrafo)
lhe (primeiro parágrafo)
de (primeiro parágrafo)
ou (quarto parágrafo)

)
)
)
)
)

pronome
adjetivo
advérbio
conjunção
preposição

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

I, II, III, IV, V.
II, III, I, V, IV.
III, I, II, V, IV.
III, II, I, IV, V.
III, II, I, V, IV.

Estado de Santa Catarina

5. Assinale as alternativas verdadeiras ( V ) ou falsas
( F ), segundo princípios fundamentados no Manual de
Redação da Presidência da República (Brasília, 2002).
(

(

(
(
(

) Os princípios de clareza e concisão são necessários para que as comunicações oficiais permitam uma única interpretação.
) O uso de linguagem formal exige textos marcados por regionalismos vocabulares para que
sejam compreendidos por todo e qualquer
cidadão brasileiro.
) O padrão culto da língua é aquele em que se
observam as regras da gramática formal.
) O jargão burocrático deve ser evitado, pois
terá sempre sua compreensão limitada.
) A administração pública tem como um dos
princípios fundamentais a impessoalidade; no
entanto, esse princípio não se aplica às comunicações oficiais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

F – V – V – F – F.
F – V – V – F – V.
V – F – V – V – F.
V – F – F – V – F.
V – F – F – V – V.

Raciocínio Analítico

(4 questões)

Assinale a alternativa que indica corretamente as principais habilidades exigidas na interpretação do texto
de Érico Veríssimo.
6. A primeira frase do primeiro parágrafo:
“No dia 25 de agosto de 1961, exatamente sete anos e
um dia depois do suicídio de Getúlio Vargas, chegou
a Antares a notícia de que Jânio Quadros acabava de
apresentar ao Congresso Nacional a sua renúncia ao
cargo de presidente da República.” permite:
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

e. (

inferir uma informação implícita.
identificar informações explícitas.
perceber o efeito de ironia e desdém.
reconhecer marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor.
) identificar a finalidade do gênero ao qual
pertence o texto.

7. Leia o texto abaixo:
“Sentado na cama, estremunhado, olhos piscos, cara
aparvalhada, Tibério pediu a repetição da história.”
As palavras destacadas na frase acima podem ser
substituídas por aturdido e desnorteada, respectivamente, sem alterar o sentido da frase.
A afirmativa acima, está avaliando a habilidade de:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

identificar o tema do texto.
identificar o conflito gerador do enredo.
inferir o sentido de palavras ou expressões.
interpretar o texto com auxílio de material
gráfico diversificado.
) reconhecer diferentes formas de tratar a informação na comparação de textos que tratam
do mesmo tema.
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8. As interrogações:
“Por que foi? Por que não foi? Pode ser mentira. Não,
não é, todas as estações de rádio de Porto Alegre
estão divulgando o fato. […] Que pretendia o Homem
da Vassoura com essa demissão? […]”
introduzem e justificam a definição de “boato” que o
narrador apresenta no quarto parágrafo do texto.
A explicação acima, revela a habilidade de:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

estabelecer relações entre partes do texto.
inferir uma informação implícita no texto.
localizar informações explícitas no texto.
identificar marcas linguísticas que evidenciam
o protagonista do texto.
) estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por advérbios.

Atualidades

10. As notícias abaixo foram copiadas e editadas das
edições eletrônicas dos jornais Diário Catarinense e
A Notícia, de 15 e 16 de junho de 2009, no entanto,
foram propositalmente modificadas.
Assinale a alternativa que identifica a notícia
verdadeira.
a. (

b.

9. Leia a afirmativa abaixo:
O primeiro parágrafo do texto deixa claro ao leitor o
motivo do “estupor geral”, relatado no segundo parágrafo, que tomou conta da cidade de Antares.
A afirmativa acima demonstra a habilidade de:
a. ( ) identificar efeito de ironia no texto.
b. ( ) inferir o sentido de uma expressão do texto.
c. ( ) distinguir o fato da opinião do leitor sobre
esse fato.
d. ( X ) estabelecer relação de causa e consequência
entre partes do texto.
e. ( ) identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação.
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(4 questões)

c.

d.

e.

) Mais exportações em maio.
As exportações catarinenses de janeiro a maio
somaram US$ 4,5 bilhões, um crescimento
de 22,3% em relação ao mesmo período de
2008. Os dados mostram que os embarques
de cargas do quinto mês do ano foram 28,5%
maiores do que no mesmo mês de 2008.
( ) Estado na expectativa pela lista russa.
Frigoríficos de Santa Catarina aguardam a
divulgação para saber quem será afetado pela
proibição, divulgada esta semana, de exportar
carne suína para o mercado russo.
( ) Frio diminui as vendas.
Mário Lanznaster, da Coopercentral Aurora,
disse que a retomada da venda de carne suína
para o mercado russo e o frio trouxeram reflexos negativos no mercado interno.
( ) Leite 40% mais barato.
A extensão dos prejuízos provocados pela
seca que assolou Santa Catarina nos últimos
meses não ficou restrita ao campo. Nas gôndolas dos supermercados, alguns produtos,
como o leite, passaram a ter seus preços pressionados para baixo.
( X ) Argentina derruba as exportações de SC.
Medidas protecionistas intensificadas em
meio ao cenário de crise afetam diretamente
as exportações de SC. Entre janeiro e maio,
o Estado vendeu ao mercado internacional
22,31% a menos do que em igual período de
2008.

Estado de Santa Catarina

11. Duas importantes empresas do ramo da alimentação anunciaram, em maio de 2009, a sua fusão. A nova
empresa, se o acordo for aprovado pelos acionistas e
pelos órgãos governamentais, será, segundo a Folha
de São Paulo (19/05/2009), a décima maior empresa
de alimentos das Américas, segunda maior indústria
alimentícia do Brasil, maior produtora e exportadora
mundial de carnes processadas e terceira maior exportadora brasileira.
Assinale a alternativa que indica as empresas que
anunciaram a fusão e a denominação da nova
empresa que está nascendo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Batavo-Perdigão/Eleva.
Vale-Perdigão/Sadia Alimentos S.A.
Perdigão-Elegê/Eleva Alimentos S.A.
Sadia-Perdigão/BRF Brasil Foods S.A.
Chapecó-Sadia/Concórdia Alimentos S.A.

12. Leia a notícia:
400 civis são assassinados no antigo Ceilão
11/05/2009 18:38

Cerca de 400 pessoas foram assassinadas vítimas dos
bombardeios lançados pelo exército contra grupos
rebeldes neste fim de semana.

13. Leia a notícia:
Gripe suína pode atingir 1 em cada 3 pessoas no
mundo, diz estudo
Um estudo realizado pela universidade britânica
Imperial College, publicado no site da prestigiada
revista Science (…), sugere que uma em cada três
pessoas no mundo podem contrair o vírus da gripe
suína, “com potencial total para pandemia”. Baseada
em dados coletados no México no fim do mês passado, a análise “rápida” da doença diz que ela pode ser
tão perigosa quanto a pandemia de 1957, que deixou
2 milhões de mortos, mas não será comparável à gripe
espanhola, de 1918, que vitimou cerca de 50 milhões
de pessoas. Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva declarar que a gripe não era do tamanho “que se
vendeu”, a OMS rebateu. Seu porta-voz, Gregory Hartl,
disse que ainda há riscos de surtos no Hemisfério Sul.
Ou seja, não é hora de baixar a guarda.
Revista Época. 12/5/2009. Disponível em http://colunas.epoca.
globo.com/ofiltro/.

Assinale a afirmativa correta a respeito da “Gripe
suína”.
a. (

b.

O país vive em conflito étnico há mais de 25 anos
entre o governo e o grupo rebelde separatista Tigres
de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE, na sigla em inglês),
que reivindica a criação de um Estado para a etnia
tâmil no norte e no leste do país.

c.

Adaptado de Revista da Semana. Disponível em http://revistadasemana.abril.com.br/conteudo/brasil/conteudo_brasil_469677.shtml.

d.

Assinale a alternativa que identifica a atual denominação do país onde ocorre o conflito a que se refere a
notícia.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Qatar.
Burma.
Sri Lanka.
Zimbawe.
Ilhas Scheyselles.

e.

) A influenza AN/H1N1 é conhecida como
“Gripe suína” por serem os porcos os principais vetores de transmissão da doença.
( X ) A influenza A/H1N1 é uma doença respiratória
aguda (gripe), causada por um novo subtipo
do vírus da influenza transmitido principalmente por meio de tosse ou espirro.
( ) Além da tosse ou do espirro de uma pessoa
infectada, a doença pode ser transmitida pelo
consumo de carne de porco, principalmente
se não for cozida adequadamente.
( ) Notícias mais recentes dão conta de que, ao
contrário do que se temia, a Gripe Suína não
se constitui uma ameaça à saúde pública uma
vez que o vírus que a causa não circula entre
seres humanos.
( ) Não existe perigo de transmissão da Gripe
Suína nos contatos interpessoais uma vez que
ela não é transmitida pelas secreções respiratórias de pessoas infectadas.
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Raciocínio Lógico

(4 questões)

14. Assinale a conclusão que torna válido o
argumento:
“Todos os felinos têm bigodes. Pepe não tem bigodes.
Logo…”
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pepe é um felino.
Pepe é um inseto.
Pepe é um mamífero.
Pepe não é um felino.
Algum felino não tem bigodes.

15. Assinale a negação da afirmação “Se existe uma
árvore com trinta metros de altura então ela está na
Amazônia ou em Madagascar”.
a. (
b. (

) Nenhuma árvore tem trinta metros de altura.
) Todas as árvores não têm trinta metros de
altura.
c. ( ) Não existe uma árvore com trinta metros de
altura.
d. ( ) Se existe uma árvore com trinta metros de
altura então ela não está na Amazônia nem
em Madagascar.
e. ( X ) Existe uma árvore com trinta metros de
altura e ela não está na Amazônia nem em
Madagascar.

17. Assinale o conjunto-verdade em A={0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 12, 18} da seguinte sentença aberta: “ x < 10
e x é divisor de 18” :
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Noções de Matemática
Financeira e Estatística

( )
( )
(X)
( )
( )

BeD
CeD
A ou C
C ou D
Se A então C

Assinale a alternativa que indica a taxa rentabilidade
total após esse período.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

14,5000%
41,8459%
58,0000%
71,8459%
85,0000%

19. Um projeto cujo investimento inicial na data zero
foi de $ 150.000,00 apresenta o Fluxo de Caixa (FC)
descrito na tabela abaixo. Considere uma TMA (Taxa
Mínima de Atratividade) de 7% ao ano.
Ano
0
1
2
3

FC (Fluxo de Caixa)
– $ 150.000,00
$ 78.000,00
$ 58.000,00
$ 38.000,00

Assinale a alternativa que indica corretamente o VPL
(Valor Presente Líquido).
a.
b.
c.
d.
e.
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(4 questões)

18. Um investimento no valor de R$ 30.000,00 ficou
aplicado durante 4 anos a uma taxa de rentabilidade
anual de 13%, 14%, 15% e 16%, respectivamente.

16. Considere A e B afirmações verdadeiras e C e D
afirmações falsas. Assinale a afirmação verdadeira:
a.
b.
c.
d.
e.

V = {1, 2, 3, 6}
V = {1, 2, 3, 9}
V = {1, 2, 3, 6, 9}
V = {0, 1, 2, 3, 6, 18}
V = {1, 2, 3, 6, 9, 18}

( )
(X)
( )
( )
( )

–$ 24.000,00
$ 4.575,96
$ 45.759,61
$ 54.000,00
$ 174.000,00

Estado de Santa Catarina

20. A tabela abaixo representa a distribuição de frequência dos pesos em kg de 48 funcionários de uma
determinada empresa.
Peso (kg)
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99

Nº Funcionários
5
12
20
8
3
48

Noções de Informática

(4 questões)

22. Suponha que as seguintes configurações de
página foram aplicadas a um documento de texto
criado utilizando o Microsoft Word, no qual foi mantida a numeração de páginas padrão.

Calcule, com os dados da tabela acima:
1. O limite superior da quarta classe;
2. A frequência relativa da segunda classe; e
3. O ponto médio da quarta classe.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta
dos valores acima calculados.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

79 kg; 12%; e 70 kg.
84,5 kg; 30% e 70 kg.
89 kg; 25% e 84,5 kg.
90 kg; 35% e 69 kg.
35%; 80 kg; e 90 kg.

21. Podemos afirmar que a soma algébrica dos desvios de um conjunto de números em relação a Média
Aritmética é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

–2
Zero
1
2
>2

Assinale a alternativa correta a respeito das margens
do documento.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Todas as páginas do documento terão
margens de 3 cm no lado direito.
( ) As páginas ímpares do documento terão
margens de 3 cm no lado esquerdo.
( ) As páginas ímpares do documento terão
margens de 4 cm no lado direito.
( ) As páginas pares do documento terão
margens de 4 cm no lado esquerdo.
( X ) As páginas pares do documento terão
margens de 4 cm no lado direito.
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23. Considere a planilha abaixo, na qual são mostradas:
 na tabela à esquerda, as alíquotas (coluna D) de um imposto fictício incidente sobre as faixas de receita mensal
indicadas nas colunas A, B e C; e,
 na tabela à direita, a faixa do imposto (coluna H) na qual a receita mensal (coluna G) de uma empresa se enquadra, a alíquota correspondente (coluna I) e o valor do imposto (coluna J).

Assinale a alternativa que contém uma fórmula que determina corretamente as alíquotas de imposto incidentes
sobre a receita mensal, que deve ser inserida na célula I3, referente ao mês de janeiro, e depois copiada para as células correspondentes aos demais meses do ano.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

=ÍNDICE(D$3:D$15;H3+1)
=ÍNDICE(H3;A3:A15;D3:D15)
=ESCOLHER(H3+1;D$3:D$15)
=ESCOLHER(ÍNDICE(A3:A15;H3+1); D3:D15)
=ESCOLHER(H3;D3;D4;D5;D6;D7;D8;D9;D10;D11;D12;D13;D14;D15)
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24. Complete as lacunas do texto abaixo, a respeito
do envio de mensagens de correio eletrônico (e-mail)
na Internet.

25. Considere as seguintes fontes de dados:
I. Planilha do Microsoft Excel.
II. Tabela em um documento do Microsoft Word.
III. Tabela de banco de dados do Microsoft
Access.
IV. Arquivo de texto com valores separados por
vírgulas.
V. Lista de contatos do Microsoft Outlook.

Um destinatário de uma mensagem de e-mail cujo
endereço constar do campo          
terá                  

não

demais

destinatários da mensagem.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas da frase acima:
a. (
b.
c.
d.
e.

) ‘To’ (Para) –
seu endereço revelado aos
( ) ‘To’ (Para) –
acesso aos endereços dos
( ) ‘CC’ (Cópia Carbono) –
seu endereço revelado aos
( X ) ‘CCO’ (Cópia Carbono Oculta) –
seu endereço revelado aos
( ) ‘CC’ (Cópia Carbono) ou ‘CCO’ (Cópia Carbono
Oculta) – acesso aos endereços dos

Assinale a alternativa que enumera corretamente
todas as fontes de dados listadas acima a partir das
quais é possível gerar correspondências utilizando o
recurso de mala direta do Microsoft Word.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

II e IV.
III e V.
I, II e V.
I, III e IV.
I, II, III, IV e V.
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Conhecimentos Específicos
Orçamento e
Contabilidade Pública

(30 questões)

26. Escolha a alternativa que melhor completa a
definição sobre as atribuições do comitê gestor da
Resolução CFC no 1.103/2007 alterada pela 1.105/2007
que Cria o Comitê Gestor da Convergência no Brasil.

27. Assinale a alternativa que identifica corretamente os itens sobre a responsabilidade da STN
(Secretaria do Tesouro Nacional) quanto às Normas
Internacionais de Contabilidade, que constam da
Portaria Ministério da Fazenda no 184/08.
I. Adotar os procedimentos necessários para
atingir os objetivos de convergência estabelecidos no âmbito do Comitê Gestor
da Convergência no Brasil, instituído pela
Resolução CFC no 1.103, de 28 de setembro de 2007, em consonância com as leis
internacionais.
II. Adotar os procedimentos necessários para atingir os objetivos de convergência estabelecidos
no âmbito do Comitê Gestor da Convergência
no Brasil, instituído pela Resolução CFC
no 1.103, de 28 de setembro de 2007.
III. Editar normativos, manuais, instruções de
procedimentos contábeis e Plano de Contas
Nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas,
em consonância com os pronunciamentos da
IFAC e com as normas do Conselho Federal de
Contabilidade, aplicadas ao setor público.
IV. Garantir que os Princípios Fundamentais de
Contabilidade sejam respeitados no âmbito
do setor público.
V. Identificar as necessidades de convergência
às normas internacionais de contabilidade
publicadas pela IFAC e às normas emitidas
pela CVM.

“Identificar e monitorar as ações a serem implantadas
para viabilizar a convergência das normas contábeis e de auditoria, a partir das Normas Brasileiras
de Contabilidade (NBCs) editadas pelo     

e

dos Pronunciamentos de Contabilidade e Auditoria
editados pelo     

e         , res-

pectivamente, bem como de assuntos regulatórios no Brasil, com vistas ao seu alinhamento às
Normas Internacionais de Contabilidade emitidas
pelo       , às Normas Internacionais de
Auditoria e Asseguração emitidas pela      
às           

e

internacionais em matéria

regulatória”.
a. ( ) CFC; CPC; IBRACON; IASB; IFAC; leis
b. ( X ) CFC; CPC; IBRACON; IASB; IFAC;
melhores práticas
c. ( ) CPC; CFC; AUDIBRA; IASB; IFAC;
melhores práticas
d. ( ) CPC; CFC; AUDIBRA; IASB; IFAC; leis
e. ( ) CPC; CFC; IBRACON; IASC; IASB;
melhores práticas

Página 12

(75 questões)

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

I, III e IV
I, IV e V
II, III e IV
II, III e V
II, IV e V

Estado de Santa Catarina

28. Na Resolução CFC 1.128/08, que aprova a NBC
T 16.1, o objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor
Público é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

O patrimônio público.
O orçamento público.
A confrontação das receitas com as despesas.
A prestação de contas ao Poder Legislativo.
A LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias).

30. Associe as colunas abaixo de acordo com a
Resolução CFC 1.128/08.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Coluna 2
(

29. Escolha a alternativa que define corretamente
entidades do setor público, conforme a Resolução CFC
1.128/08, que aprova a NBC T 16.1.

(

a. (

(

b.

c.

d.

e.

) Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito
público, ou que sendo de direito privado,
recebam, guardem, movimentem ou gerenciem recursos públicos, exceto pessoas físicas.
( X ) Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito
público, ou que sendo de direito privado,
recebam, guardem, movimentem, gerenciem
ou apliquem recursos públicos.
( ) Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito
privado, e que sendo de interesse público,
recebam, guardem, movimentem ou gerenciem recursos públicos, exceto pessoas físicas.
( ) Órgãos e pessoas jurídicas de direito privado,
e que sendo de interesse do estado, gerenciem recursos públicos, inclusive todas as
pessoas físicas.
( ) Órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito
público ou privado que recebam, guardem,
movimentem ou apliquem recursos públicos,
exceto pessoas físicas.

Unidade Contábil Originária
Unidade Contábil Descentralizada
Unidade Contábil Unificada
Unidade Contábil Consolidada

(

) representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis
Originárias.
) representa parcela do patrimônio de Unidade
Contábil Originária.
) representa o patrimônio das entidades
do setor público na condição de pessoas
jurídicas.
) representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contábeis
Descentralizadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2-1-3-4
2-4-1-3
2-4-3-1
4-2-1-3
4-2-3-1
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31. Associe as colunas abaixo de acordo com a
Resolução CFC 1.129/08, que aprova a NBC T 16.2
sobre Patrimônio e Sistemas Contábeis.
Coluna 1: Subsistemas de informações
1.
2.
3.
4.
5.

Orçamentário
Financeiro
Patrimonial
Custos
Compensação

Coluna 2: Definição do subsistema
( ) registra, processa e evidencia os fatos não
financeiros relacionados com as variações
qualitativas e quantitativas do patrimônio
público.
( ) registra, processa e evidencia os atos e os
fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.
( ) registra, processa e evidencia os fatos relacionados aos ingressos e aos desembolsos
financeiros, bem como as disponibilidades no
início e final do período.
( ) registra, processa e evidencia os custos dos
bens e serviços, produzidos e ofertados à
sociedade pela entidade pública.
( ) registra, processa e evidencia os atos de
gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor
público, bem como aqueles com funções
específicas de controle.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1-2-4-3-5
1-4-3-2-5
2-4-1-3-5
3-1-2-4-5
3-1-4-2-5
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32. Com base na Resolução CFC No 1.130/08, que
aprova a NBC T 16.3, que trata do Planejamento e
seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil, quanto ao
“Escopo de evidenciação” pode-se afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A evidenciação deve contribuir para a tomada
de decisão e facilitar a instrumentalização do
controle financeiro, exclusivamente, de modo
a permitir que se conheçam a execução e a
avaliação do planejamento das entidades do
setor público.
( ) As informações dos planos hierarquicamente
interligados devem ser detalhadas por valores e metas, apenas, comparando suas metas
programadas com as realizadas.
( ) As informações dos planos hierarquicamente
interligados devem ser detalhadas por ano
e ações, apenas, evidenciando as diferenças
relevantes por meio de notas explicativas.
( ) Na avaliação da execução dos planos interligados, sem dependência hierárquica, devem
ser evidenciadas as eventuais restrições ocorridas e o seu respectivo impacto.
( X ) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público
deve permitir a integração dos planos hierarquicamente interligados, comparando suas
metas programadas com as realizadas, e evidenciando as diferenças relevantes por meio
de notas explicativas.

Estado de Santa Catarina

33. Com base na Resolução CFC No 1.131/08, que
aprova a NBC T 16.4 sobre Transações no Setor Público,
quanto ao item “Variação Patrimonial” pode-se afirmar
que:

34. Baseando-se na Resolução CFC No 1.132/08, que
aprova a NBC T 16.5 sobre Registro Contábil, assinale a
alternativa correta.
a. (

a. ( X ) Variações patrimoniais são transações que
promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em
caráter compensatório, afetando, ou não, o
seu resultado.
b. ( ) As variações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido não devem, obrigatoriamente,
manter correlação com as respectivas contas
patrimoniais.
c. ( ) Entende-se por correlação a vinculação entre
as contas de receitas e as contas de despesas,
de forma a permitir a identificação dos efeitos
no orçamento produzidos pela movimentação
das contas de resultado.
d. ( ) Entende-se como variações quantitativas
aquelas decorrentes de transações no setor
público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio
líquido.
e. ( ) Entende-se como variações qualitativas aquelas decorrentes de transações no setor público
que aumentam ou diminuem o patrimônio
líquido.

b.

c.

d.

e.

) A Resolução entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2009, de forma obrigatória para
os Estados e de forma facultativa para os
Municípios, a partir dessa data, e de forma
obrigatória para todos os entes públicos a
partir de 1o de janeiro de 2010.
( ) A Resolução entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2009, de forma obrigatória para
os Municípios e de forma facultativa para os
Estados, a partir dessa data, e de forma obrigatória para todos os entes públicos a partir
de 1o de janeiro de 2011.
( X ) A Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, com adoção de forma facultativa,
a partir dessa data, e de forma obrigatória
para os fatos ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2010.
( ) A Resolução entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2009, de forma obrigatória para os
Estados e Municípios e de forma facultativa
para as Autarquias, a partir dessa data, e de
forma obrigatória para todos os entes públicos a partir de 1o de janeiro de 2011.
( ) A Resolução entra em vigor na data da
sua publicação, de forma obrigatória para
os Estados e de forma facultativa para os
Municípios, a partir dessa data, e de forma
obrigatória para os fatos ocorridos a partir de
1o de janeiro de 2009.
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35. Escolha a alternativa que melhor representa os
elementos essenciais do registro contábil, conforme
a Resolução CFC no 1.132/08, que aprova a NBC T 16.5
sobre Registro Contábil.

37. De acordo com a Resolução CFC No 1.133/08, que
aprova a NBC T 16.6 sobre Demonstrações Contábeis,
identifique as afirmações verdadeiras ( V ) e falsas ( F ).
(

a. ( ) As transações no setor público devem ser
reconhecidas e registradas integralmente no
momento do seu pagamento ou recebimento.
b. ( X ) Data da ocorrência da transação; conta debitada; conta creditada; valor da transação, histórico da transação, número de controle.
c. ( ) Os registros da entidade, desde que estimáveis tecnicamente, devem ser efetuados apenas na certeza de sua ocorrência.
d. ( ) Quando se tratar de transação em moeda
estrangeira, esta, além do registro na moeda
de origem, pode ser convertida em moeda
nacional, aplicando a taxa de câmbio oficial e
vigente na data da publicação.
e. ( ) A entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis,
por meio de processo manual, mecanizado ou
eletrônico, em rigorosa ordem de relevância.

(

(

(

36. Escolha a alternativa correta relacionada à
Resolução CFC No 1.137/08, que aprova a NBC T 16.10,
e/ou à Resolução CFC No 1.135/08, que aprova a NBC
T 16.8.
a. ( X ) O controle interno é classificado nas seguintes
categorias: operacional, contábil e normativo.
b. ( ) As atualizações e os ajustes apurados são
contabilizados nas próprias contas de origem.
c. ( ) Entende-se por riscos, ocorrências, circunstâncias os fatos previsíveis que podem afetar a
qualidade da informação contábil.
d. ( ) O controle interno deve ser exercido exlusivamente no nível básico/operacional da
entidade do setor público, compreendendo a
preservação do patrimônio público e o controle da execução das ações que integram os
programas.
e. ( ) Os direitos, as obrigações prefixadas e os
títulos de crédito são apurados pelo valor de
registro, sem ajustes.
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(

(

) As demonstrações contábeis apresentam
informações extraídas dos registros e dos
documentos que integram o sistema contábil
da entidade.
) Nas demonstrações contábeis, as contas
semelhantes podem ser agrupadas; os pequenos saldos podem ser agregados, desde que
indicada a sua natureza e não ultrapassem
25% (vinte e cinco por cento) do valor do
respectivo grupo de contas, sendo vedadas
a compensação de saldos e a utilização de
designações genéricas.
) Os saldos devedores das contas retificadoras
podem ser apresentados como valores redutores das contas ou do grupo de contas que
lhes deram origem.
) As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público são: Balanço
Patrimonial, Orçamentário e Financeiro e
Demonstração das Variações Patrimoniais, dos
Fluxos de Caixa e do Resultado Econômico.
) As demonstrações contábeis devem conter a
identificação da entidade do setor público, da
autoridade responsável e do contabilista.
) Para fins de publicação, as demonstrações
contábeis devem apresentar os valores monetários em unidades de Reais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F-F
V–F–V–V–F-F
V–F–F–V–V-F
F–V–F–V–V-F
F–F–F–V–V-V

Estado de Santa Catarina

38. Com base na Resolução CFC No 1.134/08, que
aprova a NBC T 16.7, Consolidação das Demonstrações
Contábeis, assinale a alternativa correta.

39. No processo de planejamento público, diversos
planos, programas e leis são elaborados. Escolha a
alternativa que melhor representa esse processo.

a. (

a. (

b.

b.

c.

d.

e.

) Os ajustes e as eliminações decorrentes do
processo de consolidação devem ser realizados em documentos auxiliares, sempre
originando o lançamento na escrituração das
entidades que formam a unidade contábil.
( ) As demonstrações contábeis consolidadas
podem ser complementadas por notas explicativas que contenham no mínimo as seguintes informações: identificação e características
das entidades do setor público incluídas na
consolidação e procedimentos adotados na
consolidação.
( ) A consolidação das demonstrações contábeis
objetiva o conhecimento e a disponibilização
de microagregados do setor público e a visão
global do resultado social.
( ) Consolidação das Demonstrações Contábeis
é o processo que ocorre pela soma dos saldos
de contas, inclusive as transações entre entidades incluídas na consolidação, formando
uma unidade contábil consolidada.
( X ) As demonstrações contábeis consolidadas
devem ser levantadas na mesma data, admitindo-se a defasagem de até três meses, desde
que os efeitos dos eventos relevantes sejam
divulgados em notas explicativas.

c.

d.

e.

) O plano plurianual (PPA), previsto no Cap. II,
Seção II, art. 165 da Carta Constitucional, estabelece que o PPA é o conjunto de propostas e
ações do candidato para determinado pleito
eleitoral.
( ) O programa de governo (PG) é o instrumento
básico de política de desenvolvimento e
expansão urbana e deve englobar todo o território do município e ser revisto, pelo menos,
a cada 10 anos.
( X ) O fluxo do processo de planejamento inicia-se
com o plano plurianual. Com base nele, o
governo envia ao Poder Legislativo a LDO (Lei
das Diretrizes Orçamentárias) e, com base
nela, redige a LOA (Lei Orçamentária Anual).
( ) A LOA (Lei Orçamentária Anual), baseada
no PPA (Plano Plurianual), compreende as
metas e prioridades da administração pública,
incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente.
( ) A LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias),
baseada na LOA (Lei Orçamentária Anual),
compreende os orçamentos fiscal, de
investimento e de seguridade social, conforme previsto no §5º do Art. 165 da Carta
Constitucional de 1988.
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40. Relacione corretamente os itens do Quadro I
com os elementos do Quadro II
Quadro I
1. Orçamento fiscal
2. Orçamento de investimento
3. Orçamento da seguridade social
Quadro II
A. Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta,
bem como os fundos e fundações instituídos
e mantidos pelo Poder Público.
B. Abrange todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, da administração direta, bem
como as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público.
C. Empresas, fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, exceto instituições mantidas pelo Poder Público.
D. Empresas em que o Poder Público, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto.
E. Empresas em que o Poder Público diretamente detenha no mínimo 25% do capital
social com direito a voto.
F. Fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive instituições mantidas pelo Poder Público.

41. De acordo com a Lei 4.320/64 e suas alterações, é
correto afirmar que, para escrituração contábil, a classificação da receita corrente obedecerá ao seguinte
esquema:
a. (
b.
c.
d.
e.

42. Assinale a alternativa correta quanto ao Balanço
Financeiro:
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica a relação correta dos
quadros I e II.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1A – 2C – 3D
1A – 2D – 3F
1B – 2D – 3E
1B – 2E – 3C
1C – 2D – 3E

d.

e.
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) Contribuições de melhorias são classificadas
como receita de serviços.
( ) Impostos são classificados como receitas de
serviços.
( ) Taxas são classificadas como receitas de
serviços.
( ) Taxas são classificadas como outras receitas,
por não serem atividades habituais do Estado.
( X ) Taxas são classificadas como receitas
tributárias.

) No Balanço Financeiro são apresentadas: as
receitas financeiras, extrafinanceiras e o saldo
do exercício anterior; e as despesas orçamentárias/financeiras, extraorçamentárias/financeiras e o saldo para o exercício seguinte.
( ) No Balanço Financeiro são apresentadas: as
receitas financeiras, extrafinanceiras e o saldo
do exercício anterior; e as despesas orçamentárias/financeiras, extraorçamentárias/financeiras e o saldo final do exercício seguinte.
( ) No Balanço Financeiro são apresentadas: as
receitas financeiras, extrafinanceiras e o saldo
do exercício anterior; e as despesas orçamentárias/financeiras, extraorçamentárias/financeiras e o saldo do exercício seguinte.
( X ) No Balanço Financeiro são apresentadas: as
receitas orçamentárias, extraorçamentárias
e o saldo do exercício anterior; e as despesas
orçamentárias, extraorçamentárias e o saldo
para o exercício seguinte.
( ) No Balanço Financeiro são apresentadas: as
receitas orçamentárias, extraorçamentárias e
o saldo do início do exercício; e as despesas
orçamentárias, extraorçamentárias e o saldo
final do exercício seguinte.

Estado de Santa Catarina

43. De acordo com o plano de contas do Estado de
Santa Catarina, é correto afirmar que:
a. ( X ) Na numeração que começa com 1 são classificadas as contas do Ativo, na numeração que
começa com 2 são classificadas as contas do
passivo, na numeração que começa com 3 são
classificadas as contas de despesa, na numeração que começa com 4 são classificadas as
contas de receita, na numeração que começa
com 5 são classificadas as contas de resultado
diminutivo do exercício, na numeração que
começa com 6 são classificadas as contas de
resultado aumentativo do exercício.
b. ( ) Na numeração que começa com 1 são classificadas as contas do Ativo, na numeração
que começa com 2 são classificadas as contas
do passivo, na numeração que começa com
3 são classificadas as contas de receita, na
numeração que começa com 4 são classificadas as contas de despesa, na numeração que
começa com 5 são classificadas as contas de
resultado diminutivo do exercício, na numeração que começa com 6 são classificadas as
contas de resultado aumentativo do exercício.
c. ( ) Na numeração que começa com 0 são classificadas as contas do Ativo, na numeração que
começa com 1 são classificadas as contas do
passivo, na numeração que começa com 2 são
classificadas as contas de despesa, na numeração que começa com 3 são classificadas as
contas de receita, na numeração que começa
com 4 são classificadas as contas de resultado
diminutivo do exercício, na numeração que
começa com 5 são classificadas as contas de
resultado aumentativo do exercício.
d. ( ) Na numeração que começa com 1 são classificadas as contas do Ativo, na numeração que
começa com 2 são classificadas as contas do
passivo, na numeração que começa com 3 são
classificadas as contas de despesa, na numeração que começa com 4 são classificadas as
contas de receita, na numeração que começa
com 5 são classificadas as contas de resultado
aumentativo do exercício, na numeração que
começa com 6 são classificadas as contas de
resultado diminutivo do exercício.

e. (

) Na numeração que começa com 1 são classificadas as contas do Ativo, na numeração
que começa com 2 são classificadas as contas
do passivo, na numeração que começa com
3 são classificadas as contas de receita, na
numeração que começa com 4 são classificadas as contas de despesa, na numeração que
começa com 5 são classificadas as contas de
resultado aumentativo do exercício, na numeração que começa com 6 são classificadas as
contas de resultado diminutivo do exercício.

44. De acordo com a Lei que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências, quanto à
Recondução da Dívida aos Limites, é correto afirmar
que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Enquanto perdurar o excesso de dívida, o ente
que nele houver incorrido poderá realizar
operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o
refinanciamento do principal atualizado da
dívida mobiliária.
( X ) Se a dívida consolidada de um ente da
Federação ultrapassar o respectivo limite
ao final de um quadrimestre, deverá ser a
ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo
menos 25% (vinte e cinco por cento) no
primeiro.
( ) Se a dívida consolidada de um ente da
Federação ultrapassar o respectivo limite
ao final de um quadrimestre, deverá ser a
ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo
menos 35% (trinta e cinco por cento) no
primeiro.
( ) Vencido o prazo para retorno da dívida ao
limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente
poderá receber transferências voluntárias da
União ou do Estado para cobrir os excessos.
( ) Enquanto perdurar o excesso de dívida, o ente
que nele houver incorrido obterá resultado
primário necessário à recondução da dívida
ao limite, promovendo, entre outras medidas,
liberação de empenho.
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45. Em relação ao Balanço Patrimonial, Lei 4.320/64, é
correto afirmar que ele demonstrará:

47. O Anexo 10 da Lei 4.320, de 17 de março 1964,
apresenta:

a. (

a. ( X ) O comparativo da despesa orçada com a
arrecadada.
b. ( ) O Demonstrativo da despesa por órgãos e
funções.
c. ( ) O demonstrativo da despesa por funções,
subfunções e programas, conforme o vínculo
com os recursos.
d. ( ) O demonstrativo de funções, subfunções e
programas, por projetos, atividades e operações especiais.
e. ( ) O comparativo da despesa orçada por funções, subfunções e programas, por projetos,
atividades e operações especiais.

b.

c.

d.

e.

) O Ativo Financeiro; Ativo Permanente; o
Passivo Financeiro; Passivo Permanente; o
Saldo Patrimonial; e as Contas Orçamentárias.
( ) O Ativo Financeiro; Ativo Permanente; o
Passivo Financeiro; Passivo Líquido; o Saldo
Patrimonial; e as Contas de Orçamentárias.
( X ) O Ativo Financeiro; Ativo Permanente; o
Passivo Financeiro; Passivo Permanente;
o Saldo Patrimonial; e as Contas de
Compensação.
( ) O Ativo Financeiro; Ativo Patrimonial; o Passivo
Financeiro; Passivo Permanente; o Saldo
Patrimonial; e as Contas de Orçamentárias.
( ) O Ativo Financeiro; Ativo Patrimonial; o Passivo
Financeiro; Passivo Permanente; o Saldo
Patrimonial; e as Contas de Compensação.

46. De acordo com o Anexo 12 da Lei 4.320, de 17
de março de 1964 (Balanço Orçamentário), é correto
afirmar que o Balanço Orçamentário:
a. ( ) É composto de receita e despesas. A Receita
é dividida em corrente, fixa e de capital. A
despesa é composta pelos créditos correntes, orçamentários e suplementares, créditos
especiais e créditos extraordinários.
b. ( ) É composto de receita e despesas. A Receita é
dividida em corrente, fixa e de capital. A despesa é composta pelos créditos orçamentários
e suplementares, créditos especiais e créditos
extraordinários.
c. ( ) É composto de receita e despesas. A Receita é
dividida em corrente e de capital. A despesa
é composta pelas despesas correntes, pelos
créditos orçamentários, créditos especiais e
créditos extraordinários.
d. ( ) É composto de receita e despesas. A Receita é
dividida em tributária e de capital. A despesa
é composta pelos créditos orçamentários,
créditos especiais, créditos extraordinários e
despesas com tributos.
e. ( X ) É composto de receita e despesas. A Receita é
dividida em corrente e de capital. A despesa
é composta pelos créditos orçamentários e
suplementares, créditos especiais e créditos
extraordinários.
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48. De acordo com o Anexo 15 da Lei 4.320, de 17
de março de 1964, que trata da Demonstração das
Variações Patrimoniais, é correto afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Fazem parte das variações passivas as receitas
e despesas orçamentárias, mutações patrimoniais, resultado patrimonial, entre outras.
( X ) Fazem parte das variações ativas as receitas
orçamentárias, mutações patrimoniais, entre
outras.
( ) Fazem parte das variações ativas as receitas
orçamentárias, mutações patrimoniais, resultado patrimonial, cancelamento da dívida
ativa, entre outras.
( ) Fazem parte das variações ativas as receitas
orçamentárias, mutações patrimoniais, resultado patrimonial, Cobrança da Dívida Ativa,
entre outras.
( ) Fazem parte das variações ativas as receitas
orçamentárias, mutações patrimoniais, resultado patrimonial, Superávit Verificado, entre
outras.

Estado de Santa Catarina

49. De acordo com a Portaria no 42, de 14 de abril de
1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, assinale a
alternativa correta.

50. Assinale a alternativa correta quanto à Lei 101
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
a. (

a. ( X ) Como função, deve entender-se o maior nível
de agregação das diversas áreas que competem ao setor público.
b. ( ) Entende-se como Projeto o instrumento de
organização da ação governamental visando
à concretização dos objetivos pretendidos,
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.
c. ( ) Atividade é um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto
que concorre para a expansão ou para o aperfeiçoamento da ação do Governo.
d. ( ) Programa é um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa,
envolvendo um conjunto de operações que
se realizam de modo contínuo e permanente,
das quais resulta um produto necessário à
manutenção da ação do Governo
e. ( ) Na atividade 18 - Gestão Ambiental –
encontram-se as funções 541 - Preservação
e Conservação Ambiental; 542 - Controle
Ambiental; 543 - Recuperação de Áreas
Degradadas; 544 - Recursos Hídricos; e 545
– Metereologia.

b.

c.

d.

e.

) A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a previsão daquela do mês em
referência com as 24 (vinte e quatro) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competência.
( ) A despesa total com pessoal será apurada
somando-se a realizada no mês em referência com as onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de caixa.
( ) A despesa total com pessoal, em cada período
de apuração no Estado, não poderá exceder
50% da receita corrente líquida.
( X ) Considera-se Despesa 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 dois exercícios.
( ) Considera-se Despesa 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 quatro exercícios, para que não ultrapasse o Plano Plurianual.
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51. De acordo com a Portaria interministerial no
163, de 4 de maio de 2001, do Secretário do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda e o Secretário de
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, é correto afirmar que:
a. ( ) A classificação da despesa, segundo a sua
natureza, compõe-se de: I - categoria econômico-financeira; II - elemento de natureza da
despesa; III - elemento de despesa.
b. ( X ) A classificação da despesa, segundo a sua
natureza, compõe-se de: I - categoria econômica; II - grupo de natureza da despesa; III elemento de despesa.
c. ( ) É obrigatório o desdobramento suplementar
dos elementos de despesa para atendimento
das necessidades de escrituração contábil e
controle da execução orçamentária.
d. ( ) As classificações da despesa por categoria
econômico-financeira, por elemento de
natureza, por modalidade de aplicação e por
grupo de despesa, e respectivos conceitos e/
ou especificações constam do Anexo II dessa
Portaria.
e. ( ) A categoria econômica tem por finalidade
identificar os objetos de gasto, tais como
vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias,
material de consumo, serviços de terceiros
prestados sob qualquer forma, subvenções
sociais, obras e instalações, equipamentos e
material permanente, auxílios, amortização
e outros de que a administração pública se
serve para a consecução de seus fins.

52. Quanto ao Decreto Estadual no 2.895/95 e suas
alterações, é correto afirmar que:
a. (
b.

c.

d.

e.
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) A partir de 2009 fica revogado o Decreto
Estadual 2.895, de 21 de janeiro de 2005.
( ) Fica incluído na estrutura da Classificação da
Receita Pública do Estado de Santa Catarina
o seguinte subelemento de receita: 92.97 Transferências do Fundo Estadual de Saúde
- Registra as receitas de exercícios anteriores,
com os repasses de recursos através do Fundo
Estadual de Saúde, às entidades de direito
público ou privado, para o financiamento das
ações e serviços de saúde.
( X ) Fica incluído na estrutura da Classificação da
Despesa Pública do Estado de Santa Catarina
o seguinte subelemento de despesa: 92.97 Transferências do Fundo Estadual de Saúde
- Registra as despesas de exercícios anteriores,
com os repasses de recursos através do Fundo
Estadual de Saúde, às entidades de direito
público ou privado, para o financiamento das
ações e serviços de saúde.
( ) Fica incluído na estrutura da Classificação
da Receita Pública do Estado de Santa
Catarina o seguinte subelemento de receita:
92.97 - Transferências do Fundo Estadual da
Educação - Registra as receitas de exercícios anteriores, com os repasses de recursos
através do Fundo Estadual da Educação, às
entidades de direito público ou privado,
para o financiamento das ações e serviços de
educação.
( ) Fica incluído na estrutura da Classificação
da Despesa Pública do Estado de Santa
Catarina o seguinte subelemento de despesa:
92.97 - Transferências do Fundo Estadual da
Educação - Registra as despesas de exercícios anteriores, com os repasses de recursos
através do Fundo Estadual da Educação, às
entidades de direito público ou privado,
para o financiamento das ações e serviços de
educação.

Estado de Santa Catarina

53. De acordo com o Manual de Procedimentos da
Dívida Ativa aprovada pela Portaria No 564, de 27 de
outubro de 2004, é correto afirmar que:

55. Segundo os Manuais de Receita Nacional e de
Despesa Nacional, aprovados pela Portaria conjunta
no 3, de 14 de outubro de 2008, é correto afirmar que:

a. (

a. ( X ) A contabilidade no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
observará as orientações contidas nos
Manuais de Receita Nacional e de Despesa
Nacional, sem prejuízo do atendimento dos
instrumentos normativos vigentes.
b. ( ) A despesa e a receita não serão reconhecidas por critério de competência patrimonial,
porque poderão conduzir a contabilidade
do setor público brasileiro aos padrões internacionais e ampliar a transparência sobre as
contas públicas estrangeiras.
c. ( ) São mantidos os procedimentos usuais de
reconhecimento e registro da receita e da despesa orçamentárias, de tal forma que a apropriação patrimonial constitua mecanismo de
viabilização de execução de despesa pública
para a qual não tenha havido a devida fixação
orçamentária.
d. ( ) São mantidos os procedimentos usuais de
reconhecimento e registro da receita e da
despesa orçamentárias, de tal forma que a
apropriação patrimonial implique necessariamente modificação dos critérios estabelecidos
no âmbito de cada ente da Federação para
elaboração das estatísticas fiscais e apuração
dos resultados fiscais.
e. ( ) São mantidos os procedimentos usuais de
reconhecimento e registro da receita e da
despesa orçamentárias, de tal forma que a
apropriação patrimonial modifique os procedimentos legais estabelecidos para o registro
das receitas e das despesas orçamentárias.

b.

c.

d.

e.

) A Dívida Ativa inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez, e tem equivalência de
prova pré-constituída contra o credor.
( ) A Dívida Ativa é igual à Dívida Passiva, que
representa as obrigações do Ente Público
para com terceiros, e que é contabilmente
registrada no Passivo e denominada de Dívida
Pública, ou seja, uma contrapartida.
( ) A Dívida Ativa não é uma espécie de crédito
público, cuja matéria é definida desde a Lei
4320/64, sendo sua gestão econômica, orçamentária e financeira resultante de uma conjugação de critérios estabelecidos em diversos
outros textos legais.
( ) A inscrição em Dívida Ativa é ato administrativo que visa legitimar a origem do crédito em
favor da Fazenda Pública, revestindo o procedimento dos necessários requisitos administrativos para as ações de cobrança.
( X ) A Dívida Ativa, regulamentada a partir da
legislação pertinente, abrange os créditos a
favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas.

54. De acordo com o plano de contas do Estado de
Santa Catarina, é correto afirmar que:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Empréstimos concedidos é uma conta
escriturada.
( ) Depósitos e cauções não é uma conta
escriturada.
( ) Depósitos realizáveis no curto prazo é uma
conta escriturada.
( X ) A conta disponível em moeda nacional não é
escriturada e a conta caixa é escriturada.
( ) A conta dívida ativa tributária não é
escriturada.

Página 23

Secretaria de Estado da Fazenda

Contabilidade Geral

(5 questões)

58. Analise as proposições abaixo e assinale ( V ) para
as verdadeiras e ( F ) para as falsas:

56. Quanto aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade, destacamos alguns.

(

Correlacione os princípios abaixo com as suas características a seguir:
(

Princípios:
1.
2.
3.
4.
5.

Princípio da Entidade
Princípio da Continuidade
Princípio da Competência
Princípio da Oportunidade
Princípio da Prudência

(

(

Características
( ) refere-se à tempestividade e a à integridade.
( ) mantém distinção entre o patrimônio da
empresa e dos sócios.
( ) adoção de menor valor para o Ativo e maior
para o Passivo.
( ) independe do recebimento ou pagamento.
( ) pressupõe prazo de vida indefinido.
Assinale a alternativa que indica a correlação correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2, 1, 4, 3, 5
3, 1, 5, 4, 2
3, 2, 1, 4, 5
4, 1, 5, 3, 2
4, 3, 5, 2, 1

(

Assinale a alternativa que indica a sequência correta
assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1,6
2,0
2,6
3,1
3,6
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( )
( )
(X)
( )
( )

V, V, V, F, F
V, F, V, V, F
V, F, V, F, V
F, V, V, F, V
F, F, V, F, V

59. A empresa realizou as seguintes operações:
I. comprou mercadorias à vista por R$ 300.000.
II. comprou mercadorias à prazo por R$ 100.000.
III. vendeu mercadorias à vista no valor de
R$ 100.000 e a prazo no valor de R$ 300.000.

57. Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo.
Uma empresa tem um Ativo Circulante de
R$ 3.600.000 e Passivo Circulante de R$ 1.400.000.
Se fizer uma aquisição extra de mercadorias, a prazo,
na importância de R$ 800.000, seu índice de Liquidez
Corrente será de:

) Na teoria patrimonialista, as contas são classificadas em: contas patrimoniais que representam bens, direitos e obrigações e contas de
resultados que representam a situação líquida
inicial e suas alterações.
) As contas do Patrimônio Líquido são bilaterais, ou seja, as despesas são debitadas e as
receitas creditadas.
) Conta é um recurso contábil utilizado para
reunir sob um único item todos os eventos e
valores patrimoniais de mesma natureza.
) Segundo a teoria personalista, as contas são
classificadas em: pessoais, patrimoniais e do
proprietário.
) Para classificação das contas existem teorias
para justificar os critérios adotados que são:
teoria personalista, teoria materialista e teoria
patrimonial.

Considerando que o estoque inicial das mercadorias
era de R$ 120.000 e que após o registro dessas operações as mercadorias remanescentes foram avaliadas
por R$ 220.000, pergunta-se: qual o valor do CMV e do
Lucro Bruto (respectivamente)?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

R$ 120.000 e R$ 520.000
R$ 300.000 e R$ zero
R$ 300.000 e R$ 100.000
R$ 300.000 e R$ 400.000
R$ 400.000 e R$ 100.000
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60. A empresa industrial “XYZ” apurou os seguintes
custos e unidades de produtos fabricados e vendidos
durante o mês de janeiro de 2008:
Itens
1) Matérias Primas Consumidas
2) Mão de obra Direta
3) Energia Elétrica
4) Material de Embalagem
5) Combustíveis e Lubrificantes
6) Peças e Acessórios para Máquinas
7) Depreciação
8) Material de limpeza e conservação
Total Dos Custos
Itens
9) Unidades Produzidas
10) Unidades Vendidas

R$
20.000
10.000
1.000
400
200
100
60
40
31.800
Unidades
1.200
850

Responsabilidade Fiscal

61. A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal configura-se em um sistema de planejamento, execução
orçamentária e disciplina fiscal, tendo por objetivo
controlar o deficit público.
Com base na citada lei, analise as afirmativas a seguir:
I. Gestão Fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
II. Gestão Fiscal pressupõe o cumprimento de
metas de resultado entre receitas e despesas
e a obediência a limites e condições, no que
tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras
dívidas consolidadas e mobiliárias, operações
de crédito, inclusive, por antecipação de
receita, concessão de garantia e inscrição em
restos a pagar.
III. Gestão Fiscal pressupõe o cumprimento de
metas de resultado entre receitas e despesas
e a obediência a limites e condições, no que
tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras
dívidas consolidadas e mobiliárias, operações
de crédito, excluídas a antecipação de receita,
concessão de garantia e inscrição em restos a
pagar.

Com base nos dados e valores apresentados, calcule o
custo unitário do produto (CUP), o valor dos produtos
vendidos (CPV) e o valor do estoque final (EF).
Assinale a alternativa correta:
a. ( ) CUP R$ 26,16; CPV R$ 22.241,67;
EF R$ 9.156,00
b. ( ) CUP R$ 26,16; CPV R$ 22.525,00;
EF R$ 9.156,00
c. ( ) CUP R$ 26,33; CPV R$ 22.383,33;
EF R$ 9.216,67
d. ( ) CUP R$ 26,33; CPV R$ 22.525,00;
EF R$ 9.216,67
e. ( X ) CUP R$ 26,50; CPV R$ 22.525,00;
EF R$ 9.275,00

(12 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
As afirmativas I e II estão corretas.
As afirmativas I e III estão corretas.
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62. Nas disposições abaixo, assinale a alternativa que
corresponde aos objetivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
a. (
b. (

) Revogar a Lei 4.320/64.
) Atribuir responsabilidades aos entes públicos,
por infrações conceituadas como crime.
c. ( ) Regulamentar a Lei 4.320/64.
d. ( ) Regulamentar normas infraconstitucionais
para elaboração e controle de balanços.
e. ( X ) Regulamentar a Constituição Federal, na parte
de tributação, orçamento e normas gerais de
finanças públicas.

63. Submetem-se ao controle da Lei de
Responsabilidade Fiscal:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A União, os Estados e os Municípios, sendo
que nas referências à União, aos Estados, e
aos Municípios estão compreendidos: o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o poder Judiciário
e o Ministério Público.
( X ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, sendo que nas referências à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estão compreendidos: o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o poder Judiciário
e o Ministério Público.
( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, sendo que nas referências à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estão compreendidos: o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos, apenas, os Tribunais de Contas.
( ) A União, os Estados e os Municípios, sendo
que nas referências à União, aos Estados, e
aos Municípios estão compreendidos: o poder
Executivo, o poder Legislativo, neste abrangidos, apenas, os Tribunais de Contas.
( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, sendo que nas referências à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios estão compreendidos: o Poder
Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos, apenas o poder Judiciário e o Ministério
Público.
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64. No tocante à execução orçamentária e ao cumprimento das metas fiscais, é correto afirmar:
a. ( X ) Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4 , o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso.
b. ( ) Até quarenta e cinco dias após a publicação
dos orçamentos, nos termos em que dispuser
a lei de diretrizes orçamentárias e observado
o disposto na alínea c do inciso I do art. 4 , o
Poder Executivo estabelecerá a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
c. ( ) Até sessenta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de
diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4 , o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso.
d. ( ) No prazo de noventa dias, após a publicação
dos orçamentos, nos termos em que dispuser
a lei de diretrizes orçamentárias e observado
o disposto na alínea c do inciso I do art. 4 , o
Poder Executivo estabelecerá a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
e. ( ) Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, após a publicação dos orçamentos,
nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto
na alínea c do inciso I do art. 4, o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso.

65. A LRF preconiza a instituição de mecanismos e sistemas de controle de custos na administração pública,
com vistas ao cumprimento do princípio do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

moralidade.
publicidade.
eficiência.
contraditório.
impessoalidade.
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66. Sobre o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O descumprimento do prazo previsto no
caput do artigo 51 da LRF impedirá, até que
a situação seja regularizada, que o ente da
Federação receba transferências voluntárias
e contrate operações de crédito, inclusive as
destinadas ao refinanciamento do principal
atualizado da dívida mobiliária.
( ) As vedações previstas para o descumprimento
do prazo estabelecido no caput do art. 51 da
LRF dependem de aprovação pelo Ministério
Público e Tribunal de Contas.
( ) O descumprimento do prazo previsto no
caput do artigo 51 da LRF impedirá, até que
a situação seja regularizada, que o ente da
Federação receba ou efetue transferências
e repasses, voluntários ou não, e, ainda, que
contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
( ) O descumprimento do prazo previsto no
caput do artigo 51 da LRF impedirá, até que
a situação seja regularizada, que o ente da
Federação receba ou efetue transferências
e repasses, voluntários ou não, e, ainda, que
contrate operações de crédito, inclusive as
destinadas ao refinanciamento do principal
atualizado da dívida mobiliária.
( X ) O descumprimento do prazo previsto no
caput do artigo 51 da LRF impedirá, até que
a situação seja regularizada, que o ente da
Federação receba transferências voluntárias
e contrate operações de crédito, exceto as
destinadas ao refinanciamento do principal
atualizado da dívida mobiliária

67. Sobre a Lei 10.028/2000, é correto afirmar:
a. ( ) Dispõe sobre os crimes praticados por
contadores.
b. ( X ) Dispõe sobre os crimes contra as finanças
públicas.
c. ( ) Dispõe sobre tributos, com objetivo principal
de interferência no domínio econômico.
d. ( ) Dispõe sobre o principio da legalidade
tributária.
e. ( ) Dispõe sobre empréstimos compulsórios, para
atender a despesas extraordinárias.

68. Diversos pontos da LRF evidenciam a ação planejada e transparente na administração pública. Três são
os instrumentos de planejamento do gasto público,
previstos na Constituição e reforçados pela nova lei.
São eles:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Geração de Despesas
(GP).
( ) O Plano Plurianual (PPA), a Geração de
Despesa (GP) e as Despesas Continuadas de
Caráter Obrigatório (DCCO).
( ) A Geração de Despesa (GP), as Despesas
Continuadas de Caráter Obrigatório (DCCO) e
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
( X ) O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA).
( ) O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Despesas
Continuadas de Caráter Obrigatório (DCCO).

69. À luz do que estabelece a Lei de Responsabilidade
Fiscal, assinale a alternativa correta:
a. (
b.
c.
d.
e.

) O relatório de Gestão Fiscal será emitido ao
final de cada bimestre.
( ) O relatório de Gestão Fiscal será emitido ao
final de cada trimestre.
( X ) O relatório de Gestão Fiscal será emitido ao
final de cada quadrimestre.
( ) O relatório de Gestão Fiscal será emitido ao
final de cada semestre.
( ) O relatório de Gestão Fiscal será emitido ao
final de cada ano.

70. Passivo Contingente são situações ou acontecimentos que dependem da ocorrência de circunstâncias ou exigências futuras, resultando em provável
obrigação para o ente. Ele integra:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

A RCT em percentual de 10%.
O Anexo de Riscos Fiscais.
O Anexo de Metas Fiscais.
O Anexo de Riscos Fiscais e Metas Fiscais.
O Relatório de Eventos Fiscais Previstos.
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71. Para a realização de qualquer operação de crédito, cada ente da federação deve submeter-se aos
limites de endividamento estabelecido em lei, cuja
verificação de seu cumprimento compete:

a.
b.
c.
d.

Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

A lei específica.
Ao Senado Federal.
À Câmera dos Deputados.
Ao Ministério da Fazenda.
Ao Congresso Nacional.

a. (

c.

d.

e.

) Receitas, despesas, resultado nominal e resultado primário.
( X ) Receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública.
( ) Receitas, despesas, resultado nominal e resultado primário, excluído o montante da dívida
pública.
( ) Receitas, despesas, resultado nominal, excluí
dos o resultado primário e o montante da
dívida pública.
( ) Receitas, despesas, excluídos o resultado
nominal, o resultado primário e o montante
da dívida pública.

Legislação Estadual

(12 questões)

73. Segundo a Lei Complementar Estadual no 381/07,
são autarquias as seguintes entidades:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

JUCESC e DETER.
DEINFRA e SC PARCERIAS.
CIDASC, CEASA e SANTUR.
AGESC, DEINFRA e CODESC.
IMETRO/SC, APSFS e EPAGRI.
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( )
( )
(X)
( )

e. (

72. O Anexo de Metas Fiscais, instrumento previsto
na LRF, visa estabelecer metas para o exercício a que
se referirem e para os dois seguintes, em valores correntes e constantes, relativas a:

b.

74. Segundo a Lei Complementar Estadual no 381/07,
a Secretaria de Estado da Fazenda é o Órgão Central
dos seguintes Sistemas:
Planejamento e Orçamento.
Controle Interno, Planejamento e Orçamento.
Administração Financeira e Controle Interno.
Administração Financeira e Gestão
Patrimonial.
) Administração Financeira, Controle Interno,
Planejamento e Orçamento.

75. Segundo a Lei Complementar Estadual no 381/07,
o Conselho de Política Financeira (CPF) é presidido
pelo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Procurador-Geral do Estado.
Secretário de Estado da Fazenda.
Secretário de Estado do Planejamento.
Secretário de Estado da Administração.
Secretário de Estado da Coordenação e
Articulação.

76. Segundo a Lei Complementar Estadual no 202/00,
a decisão por meio da qual, no Processo de Prestação
ou Tomada de Contas, o Tribunal de Contas do Estado
ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Cautelar.
Definitiva.
Preliminar.
Preventiva.
Terminativa.

77. Segundo a Lei Complementar Estadual no 202/00,
quando o responsável for julgado em débito, poderá o
Tribunal de Contas aplicar-lhe multa de até:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10% do valor do dano causado ao erário.
20% do valor do dano causado ao erário.
30% do valor do dano causado ao erário.
50% do valor do dano causado ao erário.
100% do valor do dano causado ao erário.

Estado de Santa Catarina

78. De acordo com a Lei Estadual no 14.507/08, a
proposta orçamentária conterá reserva de contingência vinculada aos orçamentos fiscal e da seguridade
social, em montante equivalente, no máximo, a:

81. Segundo a Lei Complementar Estadual no
412/2008, o Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos de Santa Catarina abrange, dentre
outros, os seguintes benefícios:

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) aposentadoria por invalidez, aposentadoria
voluntária e aposentadoria compulsória.
b. ( ) aposentadoria voluntária, pensão por morte e
seguro-desemprego.
c. ( ) aposentadoria, pensões especiais e licençamaternidade.
d. ( ) aposentadoria, pensão por morte, pensão
especial de ex-combatentes.
e. ( ) pensão por morte, auxílio-reclusão, auxíliodoença e salário-família.

( )
(X)
( )
( )
( )

2% da Receita Corrente Líquida.
3% da Receita Corrente Líquida.
5% da Receita Corrente Líquida.
10% da Receita Corrente Líquida.
20% da Receita Corrente Líquida.

79. Segundo a Lei Complementar Estadual no
412/2008, a contribuição previdenciária dos segurados
e pensionistas é devida com alíquota de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

8% sobre o salário de contribuição.
9% sobre o salário de contribuição.
10% sobre o salário de contribuição.
11% sobre o salário de contribuição.
12% sobre o salário de contribuição.

80. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
Estadual no 12.931/04.

a. (

b.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O procedimento de descentralização de créditos orçamentários depende da prévia celebração de convênios ou instrumentos congêneres entre os órgãos envolvidos.
( ) A descentralização de créditos orçamentários
implica alteração na categoria de programação para fins de adequação à realidade
orçamentária.
( ) A responsabilidade pela correta aplicação dos
recursos é do ordenador da despesa do órgão
ou entidade que transferir o crédito orçamentário descentralizado.
( ) Para a descentralização parcial da execução
orçamentária fica dispensada a inserção de
sequência numérica, após o código do projeto, atividade ou operações especiais.
( X ) O procedimento da descentralização de créditos orçamentários poderá envolver ou ser
utilizado pela Administração Pública dos três
Poderes do Estado e do Ministério Público.

82. Quanto ao Orçamento de Investimento, assinale
a alternativa correta de acordo com a Lei Estadual
no 14.507/08.

c.

d.

e.

) As empresas cujas programações constem
integralmente do orçamento fiscal e da
seguridade social integrarão o orçamento de
investimento.
( ) A programação dos investimentos à conta
de recursos oriundos do orçamento fiscal,
mediante a participação acionária, é independente do valor e da destinação constantes do
orçamento original.
( X ) O orçamento de investimento será composto
pela programação das empresas não dependentes em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto.
( ) O orçamento de investimento não será composto pela programação das empresas não
dependentes em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto.
( ) Para efeito de compatibilização da programação orçamentária com a Lei federal nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, serão considerados investimentos as despesas com a aquisição do ativo imobilizado, inclusive as relativas
à aquisição de bens para arrendamento
mercantil.
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83. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Decreto Estadual no 1.127/08 e respectivas alterações
posteriores:

86. Assinale a alternativa correta acerca da modalidade licitatória pregão, de acordo com a Lei Federal
no 10.520/02:

a. ( X ) Será concedida meia diária quando o período
de deslocamento for igual ou superior a 4
horas e inferior a 12 horas.
b. ( ) Será concedida meia diária quando o período
de deslocamento for igual ou superior a 6
horas e inferior a 12 horas.
c. ( ) Será concedida meia diária quando o período
de deslocamento for igual ou superior a 6
horas e inferior a 24 horas.
d. ( ) Será concedida meia diária quando o período
de deslocamento for igual ou superior a 8
horas e inferior a 12 horas.
e. ( ) Será concedida meia diária quando o período
de deslocamento for igual ou superior a 12
horas e inferior a 24 horas.

a. ( X ) É vedada a exigência de garantia de proposta.
b. ( ) Para julgamento e classificação das propostas,
será adotado o critério de técnica e preço.
c. ( ) O prazo fixado para a apresentação das propostas não será inferior a 5 (cinco) dias úteis.
d. ( ) O prazo de validade das propostas será de
30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no
edital.
e. ( ) No curso da sessão, o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços
até 30% (trinta por cento) superiores àquela
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

84. De acordo com a Lei Estadual no 14.507/08, na
elaboração do orçamento da Fundação Universidade
do Estado de Santa Catarina (UDESC) será observado o
seguinte limite percentual de despesas correntes e de
capital em relação à Receita Líquida Disponível (RLD):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1,30%.
2,05%.
3,10%.
3,70%.
7,40%.

Direito Administrativo

Finalidade.
Legalidade.
Moralidade.
Publicidade.
Impessoalidade.
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b.

d.
(8 questões)

O princípio da Administração Pública que impõe transparência na atividade administrativa e exige ampla
divulgação dos atos praticados pelo Poder Público é:
( )
( )
( )
(X)
( )

a. (

c.

85. Assinale a alternativa correta de acordo com a
Constituição da República.

a.
b.
c.
d.
e.

87. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, é inexigível a licitação:

e.

) Para a celebração de contratos de prestação
de serviços com as organizações sociais.
( X ) Para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública.
( ) Para contratação realizada por Instituição
Científica e Tecnológica (ICT) – para a transferência de tecnologia e para o licenciamento
de direito de uso ou de exploração de criação
protegida.
( ) Na contratação de serviços para atender aos
contingentes militares das Forças Singulares
brasileiras empregadas em operações de paz
no exterior.
( ) Na celebração de contrato de programa com
ente da Federação para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos
do autorizado em contrato de consórcio
público.

Estado de Santa Catarina

88. De acordo com a Lei Federal no 8.666/93, a modalidade de licitação cabível na concessão de direito real
de uso é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leilão.
Pregão.
Convite.
Tomada de Preços.
Concorrência.

89. Com relação aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal
no 8.666/93.
Podem ser formalizados contratos verbais de pequenas compras, de pronto pagamento, até o limite de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 2.000,00 (dois mil reais).
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

91. Assinale a alternativa correta:
De acordo com a classificação dos bens públicos, a
sede da Secretaria de Estado da Fazenda é considerada bem público:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

de uso especial.
de uso comum do povo.
dominial ou dominical.
de uso disponível.
de uso urbano.

92. Assinale a alternativa correta.
Um ato administrativo praticado com base no poder
discricionário e conforme à legalidade, cuja manutenção não seja mais conveniente ao interesse público,
poderá ser:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Anulado pelo Poder Judiciário.
Anulado pelo Tribunal de Contas.
Anulado pela Administração Pública.
Revogado pela Administração Pública.
Revogado pelo Poder Judiciário.

90. Com relação aos contratos administrativos, assinale a alternativa correta de acordo com a Lei Federal
no 8.666/93:

Direito Constitucional

Os percentuais mínimo e máximo da garantia, incidentes sobre o valor total do contrato, que poderão ser
exigidos nas contratações de obras, serviços e compras são, respectivamente:

93. Segundo a Constituição do Brasil, servidor ocupante de cargo público, sob o regime estatutário,
não tem direito a:

a. (
b.
c.
d.
e.

) 2,5% (dois e meio por cento) e
5% (cinco por cento).
( ) 2,5% (dois e meio por cento) e
10% (dez por cento).
( X ) 5% (cinco por cento) e
10% (dez por cento).
( ) 10% (dez por cento) e
20% (vinte por cento).
( ) 10% (dez por cento) e
50% (cinquenta por cento).

(8 questões)

a. (
b. (

) licença-paternidade.
) salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado.
c. ( ) salário-família pago em razão do dependente
do trabalhador de baixa renda.
d. ( X ) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias.
e. ( ) remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do
normal.
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94. Não consta expressamente do rol de cláusulas
pétreas da Constituição do Brasil:

97. Segundo a Constituição do Brasil, é vedado aos
Estados legislar sobre:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a forma republicana de Governo.
os direitos e garantias individuais.
o voto secreto, direto, universal e periódico.
a forma federativa de Estado.
a separação dos Poderes.

( )
(X)
( )
( )
( )

direito tributário.
direito comercial.
direito financeiro.
direito econômico.
juntas comerciais.

95. Compete privativamente à Câmara dos
Deputados, segundo a Constituição do Brasil:

98. Segundo a Constituição do Brasil, lei específica é
o instrumento necessário e bastante para a criação de:

a. (

a.
b.
c.
d.
e.

b.

c.

d.

e.

) autorizar operações externas de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.
( ) fixar, por proposta do Presidente da
República, limites globais para o montante da
dívida consolidada da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
( ) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de
crédito interno e externo.
( ) estabelecer limites globais e condições para o
montante da dívida mobiliária dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
( X ) proceder à tomada de contas do Presidente
da República, quando não apresentadas ao
Congresso Nacional dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa.

96. Segundo a Constituição do Brasil, não é vedada a
edição de medida provisória sobre matéria:
a. (
b.
c.
d.
e.

) relativa à nacionalidade, à cidadania e aos
direitos políticos.
( ) relativa ao direito penal, processual penal e
processual civil.
( ) relativa à organização do Poder Judiciário e do
Ministério Público.
( X ) que implique instituição ou majoração de
impostos.
( ) que vise à detenção ou sequestro de bens e
de poupança popular.

autarquia.
empresa pública.
sociedade de economia mista.
fundação e sociedade de economia mista.
autarquia e empresa pública.

99. Segundo a Constituição do Estado de Santa
Catarina, não estão submetidos à apreciação, para fins
de registro, pelo Tribunal de Contas do Estado:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

as concessões de pensões.
as concessões de reformas.
as concessões de aposentadoria.
as nomeações para cargos de
provimento em comissão.
) as nomeações para cargos de
provimento efetivo.

100. Segundo a Constituição do Estado de Santa
Catarina, o veto do Governador do Estado a projeto
de lei aprovado pode ser rejeitado na Assembléia
Legislativa:
a. (
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

) pelo voto de dois terços dos
Deputados e em escrutínio aberto.
( ) pelo voto de dois terços dos
Deputados e em escrutínio secreto.
( ) pelo voto da maioria simples dos
Deputados e em escrutínio aberto.
( ) pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e em escrutínio aberto.
( X ) pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e em escrutínio secreto.
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