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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto 1
Embora considerasse a vocação literária “um mistério”,
o ficcionista baiano João Ubaldo Ribeiro (1941-2014)
tinha uma soberba explicação para o milagre da
arte de narrar: “O segredo da Verdade é o seguinte:
não existem fatos, só existem histórias”, escreveu ele
na epígrafe de sua obra mais ambiciosa, o romance
Viva o Povo Brasileiro (1984). Para trazê-las à tona,
empenhou-se, com irrefreável obsessão, na busca da
“palavra justa”. O mote principal era a identidade nacional. O que tornou sua produção ficcional ímpar foi a
competência que aliou a temática da brasilidade a um
extraordinário refinamento literário.

(20 questões)
1. Assinale a alternativa que apresenta o título mais
adequado ao Texto 1.
a. ( X ) O senhor de muitas histórias.
b. ( ) Um cronista sem identidade nacional.
c. ( ) Ficcionista baiano traduzido para doze
idiomas.
d. ( ) Autor de Viva o Povo Brasileiro morre aos
73 anos.
e. ( ) Advogado e político baiano teve relação familiar difícil.

2. No Texto 1 há o emprego de aspas, sinal de pontuação, em três ocorrências:

Nascido em Itaparica, o escritor teve com o pai uma
relação difícil, o que não o impedia de reconhecer o
papel fundamental dele em sua educação humanística. Formado em direito e mestre em ciência política,
Ubaldo – eleito para a academia Brasileira de Letras em
1993 – nunca trabalhou como advogado. Na juventude,
no entanto, foi jornalista, ao lado do amigo Glauber
Rocha. Na década de 80, descobriu a crônica, que exerceu até o fim. Pudera: não existem fatos, só histórias.
GAMA, Rinaldo. Veja. São Paulo: Abril, p. 86, n. 30, 23 jul. 2014.
[Adaptado]

1. Na primeira ocorrência, para realçar a expressão “um mistério”.
2. Na segunda ocorrência, para isolar uma citação textual retirada de uma obra.
3. Na terceira ocorrência, para destacar um
estrangeirismo, ou seja, uma expressão não
característica da linguagem de quem escreveu o texto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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3. Assinale a alternativa correta em relação à frase
abaixo:

5. Considere as afirmativas abaixo:
1. Na oração: “…escreveu ele na epígrafe de sua
obra mais ambiciosa…” (primeiro parágrafo,
Texto 1) as palavras sublinhadas são, respectivamente, pronome pessoal e pronome
possessivo.
2. No período: “Na década de 80, descobriu a
crônica, que exerceu até o fim.” (segundo
parágrafo, Texto 1) o pronome relativo, sublinhado, exerce a função sintática de objeto
indireto do verbo exercer.
3. No período: “Para trazê-las à tona, empenhou-se, com irrefreável obsessão, na busca da
“palavra justa.” (primeiro parágrafo, Texto 1) o
pronome pessoal oblíquo, sublinhado, é reflexivo, significando a si mesmo, pois a ação do
verbo reverte-se à pessoa do próprio sujeito.

“Para trazê-las à tona, empenhou-se, com irrefreável
obsessão, na busca da “palavra justa”.”
a. ( ) A substituição de las por elas pode ser aceita
sem prejuízo para a correção gramatical, de
acordo com a norma culta.
b. ( X ) O pronome pessoal oblíquo as assumiu a
forma las porque foi empregado depois do
verbo trazer, que perdeu o r final.
c. ( ) A ênclise, isto é, a colocação do pronome
depois do verbo, revela uma tendência da
língua portuguesa falada no Brasil, sobretudo
na linguagem informal.
d. ( ) Na expressão “à tona” justifica-se a ocorrência
de crase pela contração da preposição a com
o pronome pessoal a diante de substantivo
feminino.
e. ( ) Se a palavra tona fosse substituída por superfície o emprego da crase não seria gramaticalmente justificável nesse contexto.

4. A frase:
“O que tornou sua produção ficcional ímpar foi a competência que aliou a temática da brasilidade a um
extraordinário refinamento literário.”
pode ser reescrita, de acordo com a norma culta e sem
prejuízo de sentido, da seguinte forma:
a. ( ) Sua produção ficcional ímpar aliada a seu
extraordinário refinamento literário tornaram
competente sua temática da brasilidade.
b. ( ) A extraordinária competência e a temática da
brasilidade aliadas à sua produção ficcional
tornaram ímpar seu refinamento literário.
c. ( X ) A competência em aliar a temática da brasilidade a um extraordinário refinamento literário
foi o que tornou ímpar sua produção ficcional.
d. ( ) Aliar a competência da temática da brasilidade à sua produção ficcional foi o que
tornou ímpar seu extraordinário refinamento
literário.
e. ( ) Sua produção ficcional aliada a sua temática da brasilidade e a seu extraordinário
refinamento literário tornaram ímpar sua
competência.

Página 4

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

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Texto 2

6. Considere as afirmativas abaixo.

Nós estávamos indo de carro de Porto Alegre para
Passo Fundo, onde se realizava mais uma Jornada de
Literatura. Seria uma viagem de quatro horas e tínhamos combinado que na metade do caminho pararíamos para comer pastéis.

1. Não há ironia nas afirmações do autor, no
segundo parágrafo do Texto 2, na referência
que faz à relação antagônica entre o pastel de
beira de estrada e a aparência do restaurante
que o vende nem quando ele aponta como verdade universalmente aceita que o pastel está
entre os 17 maiores prazeres do ser humano.
2. A leitura do último parágrafo do Texto 2 permite ao leitor descobrir que os personagens
estão de fato nos Estados Unidos e não no
Brasil e que nossos hábitos alimentares tradicionais, como os pastéis de beira de estrada,
foram adotados por aquele país.
3. O emprego das expressões “pastelmente
falando”, no segundo parágrafo, e “conveniência ar-condicionada”, no último parágrafo,
acentua o caráter cômico do Texto 2.

Como se sabe, um dos 17 prazeres universais do
Homem é pastel de beira de estrada. Existe mesmo
uma tese segundo a qual, quanto pior a aparência do
restaurante rodoviário, melhor o pastel. Mas já estávamos no meio do caminho e nenhum dos lugares avistados nos parecera promissor, pastelmente falando.
Foi quando o motorista revelou que conhecia um
bom pastel. Nós talvez só não aprovássemos o local…
Destemidos, aceitamos sua sugestão, antecipando o
grau de sordidez do lugar e a correspondente categoria do pastel. E o motorista parou num shopping center
que tem na estrada.
Não me lembro se a loja de pastéis tinha nome em
inglês. Podia bem se chamar “Pastel’s”, ou coisa parecida. A loja do lado provavelmente era da Benetton
e o shopping center podia ser em qualquer lugar do
mundo. Alguém que se materializasse ao nosso lado
e olhasse em volta não saberia em que país estava,
muito menos em que estado ou cidade.
Estávamos, na verdade, no grande e prático Estados
Unidos que se espalhou pelo mundo, e substituiu as
ruas e as estradas dos nossos hábitos pela conveniência ar-condicionada. E nada disto doeria tanto se
não fosse por um fato terrível: o pastel estava ótimo.
Estamos perdidos.

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

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

VERISSIMO, Luis Fernando. A Mesa Voadora. Rio de Janeiro: Objetiva,
2001. p. 85-86. [Adaptado]
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7. Considere as afirmativas abaixo.
1. Os tempos verbais predominantes no Texto 2
são o Pretérito Imperfeito e o Pretérito
Perfeito, indicando que os fatos ocorreram no
passado. No entanto, o verbo da última oração está no Presente, agregando maior comicidade à conclusão da crônica.
2. Se a frase “Alguém que se materializasse ao
nosso lado e olhasse em volta não saberia
em que país estava, muito menos em que
estado ou cidade.” fosse reescrita segundo a
norma culta substituindo-se alguém por pessoas, a redação correta seria: “Pessoas que se
materializassem ao nosso lado e olhassem em
volta não saberia em que país estavam, muito
menos em que estado ou cidade.”
3. Na frase: “Como se sabe, um dos 17 prazeres
universais do Homem é pastel de beira de
estrada.” (segundo parágrafo, Texto 2), o numeral cardinal um pode ser substituído pelo numeral ordinal primeiro sem prejuízo de sentido.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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8. Considere a frase:
“E nada disto doeria tanto se não fosse por um fato terrível: o pastel estava ótimo.” (quarto parágrafo, Texto 2)
Analise as afirmativas abaixo:
1. a palavra sublinhada inicia uma oração que
exprime a condição necessária para que se
deixe de realizar o que se declara na primeira
oração.
2. a expressão se não é uma locução conjuntiva
porque equivale a uma conjunção.
3. de acordo com a norma culta, a expressão
nada disso ao invés de nada disto estaria mais
adequada ao contexto linguístico, porque se
refere a uma situação previamente fornecida
pelo texto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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9. Indique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo, de acordo com as normas da correspondência oficial.
( ) A redação oficial é a maneira pela qual o
Poder Público redige atos normativos e comunicações. Uma de suas características é a informalidade, ou seja, a ausência de impressões
pessoais de quem comunica.
( ) O padrão culto é aquele em que se observam
as regras da gramática formal e um vocabulário
comum ao conjunto dos usuários do idioma.
( ) Em países com grandes diferenças regionais,
como o Brasil, aceitam-se regionalismos vocabulares ou jargões técnicos nas comunicações
oficiais para facilitar a compreensão por parte
do público em geral.
( ) O texto oficial deve ter como característica
a concisão, isto é, transmitir um máximo de
informações com um mínimo de palavras.
( ) O memorando é a forma de comunicação
entre unidades administrativas de um mesmo
órgão, portanto, eminentemente interna.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•V•V•F•F
V•V•F•F•V
F•V•V•V•V
F•V•F•V•V
F•F•V•V•F

10. Relacione os pronomes de tratamento (coluna 1)
com as pessoas adequadas, de acordo com sua função
ou posição que ocupam (coluna 2).
Coluna 1 Pronomes de Tratamento
1.
2.
3.
4.
5.

Vossa Alteza
Vossa Eminência
Vossa Magnificência
Vossa Excelência
Vossa Senhoria

Coluna 2 Função ou posição
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

funcionário graduado
reitor de universidade
ministro
príncipe
cardeal

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

( )
( )
( )
(X)
( )

2•3•5•4•1
3•2•4•1•5
4•1•5•3•2
5•3•4•1•2
5•4•2•1•3

Informática

10 questões

11. Ao tentar remover um arquivo em um sistema
Windows 7 Professional em português, utilizando a
tecla DEL, o Windows pergunta se deseja-se mover o
arquivo para a lixeira.
Para excluir permanentemente o arquivo, sem passar
pela lixeira, pode-se pressionar, em conjunto com a
tecla DEL, a tecla:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

COMMAND.
SHIFT.
CTRL.
TAB.
ALT.
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12. O operador de exponenciação do aplicativo Calc
(BrOffice.org / LibreOffice) versão 4.0.4.2 em português, utilizado em fórmulas do Calc, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

*
&
++
¬
^

13. Dentre as funções estatísticas que podem ser
inseridas na forma de fórmulas em uma tabela do aplicativo Writer (BrOffice.org / LibreOffice) versão 4.0.4.2
em português, conforme definidas pelo Writer, estão:
1.
2.
3.
4.

Média.
Mínimo.
Máximo.
Desvio Padrão.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

14. São todos estilos ou efeitos de fonte que podem
ser empregados pelo aplicativo Writer (BrOffice.org /
LibreOffice) versão 4.0.4.2 em português, ao utilizar a
fonte Arial neste aplicativo:
1. Negrito.
2. Itálico.
3. Sublinhado.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correto apenas o item 1.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.
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15. Com relação à ferramenta compactar apresentação do aplicativo Impress (BrOffice.org / LibreOffice)
versão 4.0.4.2 em português, considere as seguintes
afirmativas:
1. Permite criar figuras estáticas para substituir
objetos OLE e com isso reduzir ainda mais o
tamanho final da apresentação.
2. Permite reduzir a resolução das imagens para
até 90 DPI.
3. Ao final do processo cria uma nova apresentação otimizada, mas não permite aplicar as
otimizações à apresentação atual.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

16. Ao se clicar com o botão direito do mouse na área
de trabalho de um sistema operacional Windows 7
Professional em português, obtém-se acesso às seguintes opções ou ferramentas do Windows, dentre outras:
1. Resolução de tela.
2. Gadgets.
3. Personalizar.
Assinale a alternativa que indica todas as opções
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a opção 1.
São corretas apenas as opções 1 e 2.
São corretas apenas as opções 1 e 3.
São corretas apenas as opções 2 e 3.
São corretas as opções 1, 2 e 3.
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17. São todas opções válidas de exibir o conteúdo de
uma pasta utilizando o Windows Explorer em um sistema Windows 7 Professional em português:
1.
2.
3.
4.

Lado a lado.
Detalhes.
Títulos.
Ícones grandes.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as opções 1, 2 e 3.
São corretas apenas as opções 1, 2 e 4.
São corretas apenas as opções 1, 3 e 4.
São corretas apenas as opções 2, 3 e 4.
São corretas as opções 1, 2, 3 e 4.

18. O aplicativo Impress (BrOffice.org / LibreOffice)
versão 4.0.4.2 em português permite salvar apresentações para acesso via browser.
Sobre isso, considere as seguintes afirmativas:
1. Podem-se salvar apresentações para acesso
via browser utilizando o Impress através da
ferramenta ou recurso Salvar Como. Na caixa
de diálogo que se abre, deve-se optar pelo
formato documento HTML (.html;.htm).
2. O Impress permite salvar as parametrizações
do usuário sobre a apresentação via browser
na forma de designs que podem ser selecionados em apresentações posteriores.
3. Ao exportar uma apresentação para acesso
via browser pelo Impress, pode-se optar por
salvar as figuras da apresentação no formato
PNG; GIF ou JPG.

19. Uma planilha do aplicativo Calc (BrOffice.org /
LibreOffice) versão 4.0.4.2 em português contém as
células A1, formatada como Categoria Número Formato
Geral, possui o valor 3; e B1, formatada como Categoria
Hora Formato hh:mm:ss, possui o valor 01:00:00.
A célula C1, nesta mesma planilha, formatada como
Categoria Número Formato Geral, contendo uma fórmula =A1+B1 irá exibir, como resultado da fórmula:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

4
01:00:03
01:03:00
04:00:00
73:00:00

20. Com relação a mecanismos de busca, utilizando
o Google em português, um usuário insere 9/3 como
termo de busca.
O primeiro resultado exibido pelo Google neste caso,
excetuando-se os anuncios, é:
a. ( X ) Uma calculadora com o resultado da divisão
do número 9 pelo número 3, exibindo o
número 3.
b. ( ) A página mais relevante em termos de conteúdo que contenha no seu texto 9 ou 3.
c. ( ) A página mais relevante em termos de conteúdo que contenha no seu texto 9 e 3.
d. ( ) A página mais relevante em termos de conteúdo que contenha no seu texto 9/3.
e. ( ) A página mais relevante em termos de conteúdo que contenha no seu texto 93, pois o
Google ignora o caractere reservado / nas
buscas.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Conhecimentos Específicos
21. Quanto ao Controle da Administração Pública, é
correto afirmar:
a. ( ) O controle interno do Município é subordinado ao Tribunal de Contas do Estado.
b. ( X ) É exercido pelo controle externo e pelo controle interno.
c. ( ) O controle externo é de competência do
Tribunal de Contas, vinculado ao Poder
Judiciário.
d. ( ) O controle externo é de competência do
Ministério Público, vinculado ao Poder
Judiciário.
e. ( ) O controle interno dos municípios de SC é
exercido por auditores do Tribunal de Contas
do Município.

22. Quanto à execução do orçamento, é correto
afirmar:
a. ( ) Resto a pagar não processado representa
obrigação já liquidada.
b. ( ) A despesa e a assunção de compromisso
serão registradas segundo o regime de caixa.
c. ( X ) A despesa pública passa pelos estágios de
Empenho, Liquidação e Pagamento.
d. ( ) Resto a pagar processado ocorre quando o
fornecedor ainda não entregou o bem ou
prestou o serviço.
e. ( ) A natureza da execução da despesa orçamentária é constituída de números, conforme o
exemplo: 3.3.90.30.01, em que o primeiro
3 representa Outra Despesa Corrente; o
segundo 3 representa a Categoria Econômica;
o 90 representa a modalidade de aplicação; o
30 representa o elemento da despesa; e o 01
representa material de consumo.
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(40 questões)

23. Assinale a alternativa correta quanto às regras
constitucionais sobre controle externo: Fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial.
a. (
b.

c.

d.

e.

) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos
ou órgãos de Contas Municipais.
( ) A fiscalização do Estado será exercida pelo
Poder Legislativo Federal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Estadual.
( ) As contas dos Municípios ficarão, durante
noventa dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
( ) A fiscalização do Município será exercida pelo
Poder Legislativo Municipal, mediante controle
interno, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Federal, na forma da lei.
( X ) A fiscalização do Município será exercida
pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle
interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da lei.

24. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
fiscalizará, na forma prevista em instrução normativa,
o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal do
Estado e dos Municípios, dando ênfase para:
a. ( X ) O cumprimento do limite constitucional de
gastos totais dos legislativos municipais.
b. ( ) A adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite ilegal.
c. ( ) A destinação de recursos obtidos com a alienação de passivos.
d. ( ) O cumprimento das metas estabelecidas no
Plano Plurianual e na Lei Orçamentária anual.
e. ( ) A observância dos limites e das condições
para realização de operações de crédito e
inscrição de contas pagas.
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25. Os Tribunais de Contas são órgãos de controle
externo, compete, nos termos da Constituição Federal
e na forma estabelecida em Leis Orgânicas suas funções, natureza jurídica e eficácia em suas decisões.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Os Tribunais fiscalizam somente os recursos
ordinários sob suas jurisdições.
b. ( ) Cabe ao Tribunal de Contas aprovar as contas
prestadas mensalmente pelo Presidente da
República e pelos Governadores.
c. ( X ) Para assegurar a eficácia do controle e para
instruir o julgamento das contas, o Tribunal de
Contas efetuará a fiscalização dos atos, de que
resulte receita ou despesa, praticados pelos
responsáveis sujeitos à sua jurisdição.
d. ( ) No julgamento de contas, e na fiscalização
que lhe compete, não cabe ao Tribunal decidir
sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles
decorrentes, bem como sobre a aplicação de
subvenções e a renúncia de receitas. Trata-se
de competência exclusiva do Poder Judiciário.
e. ( ) Os Tribunais de Contas têm jurisdição própria e privativa, em todo o território nacional,
sobre as pessoas e matérias sujeitas à competência da União.

27. É correto afirmar que é competência do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina:
a. ( X ) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Governador do Estado.
b. ( ) Aprovar as contas prestadas anualmente pelo
Prefeito Municipal.
c. ( ) Aprovar as contas prestadas anualmente pelo
Governador do Estado e pelos Prefeitos.
d. ( ) Aprovar, para fins de registro, a legalidade dos
atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta, incluídas as
fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público do Estado e do Município.
e. ( ) Aprovar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público do Estado
e do Município, e as contas daqueles que
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

28. Assinale a alternativa correta sobre a Lei Orgânica
do TCE-SC (Lei Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000 e suas alterações).
a. (

26. Quanto à conceituação e classificação de receita
pública, é correto afirmar:
a. ( ) A receita pública é classificada em receitas
recorrentes, de capital e extraorçamentária.
b. ( X ) A receita pública compreende todos os
ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público, em qualquer esfera
governamental.
c. ( ) A receita pública é efetiva quando os ingressos de disponibilidades de recursos foram
procedidos de registro de reconhecimento
do dinheiro e constituem obrigações
correspondentes.
d. ( ) A receita pública não efetiva é aquela em que
os ingressos de disponibilidades de recursos
não foram procedidos de registro do reconhecimento do direito e por isso alteram a situação líquida patrimonial.
e. ( ) O reconhecimento da receita pública é a aplicação do regime orçamentário de caixa.

b.

c.

d.

e.

) A decisão em processo de prestação ou
tomada de contas pode ser Preliminar,
Definitiva, Terminativa, Tempestiva e Ordinária.
( ) A decisão Terminativa é aquela pela qual o
Tribunal ordena o trancamento das contas
que forem consideradas liquidáveis.
( X ) Ao julgar as contas, o Tribunal decidirá se
essas são regulares, regulares com ressalva
ou irregulares, definindo, conforme o caso, a
responsabilidade civil dos gestores.
( ) Preliminar é a decisão pela qual o Tribunal,
depois de pronunciar-se quanto ao mérito
das contas, resolve sobrestar o julgamento,
ordenar a citação dos responsáveis ou, ainda,
determinar as diligências necessárias ao saneamento do processo.
( ) Ordinária é a decisão pela qual o Tribunal
julga as contas regulares e regulares com
ressalva.
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29. Assinale a alternativa correta quanto às licitações.
a. ( ) As modalidades de licitação são nesta ordem
de importância da Lei: tomada de preço, dispensa, concorrência e concurso.
b. ( X ) As licitações serão efetuadas no local onde
se situar a repartição interessada, salvo por
motivo de interesse público, devidamente
justificado.
c. ( ) A concorrência é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
d. ( ) A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente
ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos
e convidados em número mínimo de 3 pela
unidade administrativa, a qual afixará, em
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de
até 24 horas da apresentação das propostas.
e. ( ) Quando for de interesse público o Ente da
federação poderá criar outra modalidade de
licitação, além das previstas em Lei.

30. Assinale a alternativa correta quanto à classificação orçamentária de receita pública por categoria
econômica no Brasil.
a. ( ) A receita pública é classificada em receitas correntes, de capital, orçamentária e
extraorçamentária.
b. ( ) Na receita extra orçamentária encontram-se
as receitas tributárias, de contribuições e a
patrimonial.
c. ( X ) A receita pública é classificada em receitas
correntes e de capital.
d. ( ) Nas receitas correntes têm-se as receitas de
operações de créditos e de amortização de
empréstimos.
e. ( ) As receitas de transferências de capital, de serviços, patrimonial e industrial são chamadas
de receita de capital.
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31. Quanto ao orçamento público no Brasil, é correto
afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O Poder Executivo publicará, até 90 dias após
o encerramento de cada bimestre, relatório
resumido da execução orçamentária.
( X ) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; os orçamentos anuais.
( ) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma geral, as diretrizes, os objetivos
e as metas da administração pública estadual
para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.
( ) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública municipal, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro corrente,
orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.
( ) Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o plano decenal e
apreciados pelo Congresso Nacional, a exemplo da PNE (Plano Nacional de Educação).

32. Assinale a alternativa correta quanto às despesas
públicas.
a. (
b.

c.
d.

e.

) As despesas são classificadas em despesas
correntes, de capital e orçamentária.
( ) As despesas são classificadas em despesas correntes, de capital, orçamentária e
extraorçamentária.
( ) As despesas de custeio e correntes são despesas de capital.
( ) As despesas com pessoal e de serviços com
terceiros são classificadas como receitas de
transferências.
( X ) De acordo com a Constituição Federal a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
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33. Assinale a alternativa correta quanto à Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO).

35. Assinale a alternativa correta quanto às Noções
de Processo Administrativo.

a. ( X ) A LDO disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas.
b. ( ) A LDO disporá acerca de normas relativas ao
controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos
dos orçamentos privados.
c. ( ) A LDO disporá acerca de condições e inexibilidades para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.
d. ( ) Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que
serão estabelecidas metas plurianuais, em
valores correntes e constantes, relativas a
receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
e. ( ) A LDO disporá sobre os critérios e a forma
de limitação de empenho por dispensa de
licitação.

a. (

b.

c.
d.

e.

34. Quanto à Lei Orçamentária Anual (LOA), é correto
afirmar:
a. ( ) É permitido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada.
b. ( ) O projeto de lei orçamentária anual deve ser
elaborado de forma compatível com o plano
decenal, com a lei de diretrizes orçamentárias
e com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
c. ( X ) A LOA conterá reserva de contingência, cuja
forma de utilização e montante, definido com
base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
d. ( ) A LOA conterá reserva de contingência, cuja
forma de utilização e montante, definido com
base na receita corrente líquida, serão estabelecidos no Plano Plurianual.
e. ( ) A LOA consignará dotação para investimento
com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão

) Um processo licitatório, utilizando-se da
modalidade concorrência, não precisa ser realizado com ampla publicidade porque todos
podem participar.
( ) No processo de compras devem ser observadas a legalidade, a pessoalidade, o julgamento
subjetivo e a moralidade do ato administrativo.
( ) No processo de compras existem as fases
externa preparatória e a interna executória.
( ) Por motivos de segurança nos sistemas de
informações, as licitações não podem ser feitas por meio de processo eletrônico, os chamados Pregões Eletrônicos.
( X ) Na licitação, um processo de aquisição ou
contratação de bens ou serviços inicia-se por
meio da solicitação de um Setor ao Gestor
da Unidade de Administração de um Órgão
Público, contendo um termo de referência ou
projeto básico do bem ou serviço requerido e
termina com a contratação do fornecedor que
atenda os requisitos do bem ou serviço solicitado e a Lei de Licitações.

36. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de
Atividade Financeira do Estado.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Conjunto de atos voltados para satisfazer as
necessidades públicas.
( ) Conjunto de atos voltados para a prestação de
serviços públicos demanda recursos.
( ) Conjunto de atos que o Estado pratica no
exercício de sua soberania.
( X ) Conjunto de atos que o Estado pratica na
obtenção, na gestão e na aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir
seus fins.
( ) Conjunto de atos voltados para identificar as
necessidades públicas, carência que tem um
interesse geral em determinado grupo social
e é satisfeita pelo processo de serviço público.
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37. Identifique a sequência das fases do processo
orçamentário:
( ) Apreciação e votação pelo Legislativo.
( ) Elaboração da proposta, feita no âmbito do
Poder Executivo.
( ) Controle, consubstanciado no acompanhamento e na avaliação da execução.
( ) Sua execução.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

39. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1. Presença constante de uma pessoa jurídica de
direito público.
2. Atividade de conteúdo econômico.
3. Conteúdo monetário.
4. A instrumentalidade da atividade financeira.
Coluna 2
(

1•2•3•4
1•3•2•4
2•1•4•1
4•3•2•1
3•4•1•2

(

(
(

38. Analise os itens abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Anualidade
Cumulatividade
Equilíbrio
Irretroatividade
Exclusividade
Especialização
Igualdade
Isonomia
Publicidade
Seletividade
Unidade
Uniformidade geográfica
Universalidade
Vedação ao confisco

Assinale a alternativa que apresenta todos os princípios orçamentários.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1, 3, 5, 6, 9, 11 e 13.
2, 3, 5, 6, 10, 12 e13.
2, 4, 7, 8, 10, 12 e 14.
3, 5, 7, 9, 10, 12 e 11.
4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 .
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) Está fora da atividade financeira, a captação
de outras coisas que não seja dinheiro propriamente dito, tais como Bens ou Serviços.
) A atividade financeira é um instrumento
destinado a arrecadar os meios financeiros e
direcioná-los para a concretização dos referidos
fins.
) Pode ser entre órgãos públicos. Ou entre
órgãos públicos e órgãos privados.
) De conteúdo econômico que disciplina a
captação, guarda e dispêndio dos recursos
públicos.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3•4
1•3•2•4
2•1•4•3
3•4•1•2
4•3•2•1

40. Analise os itens abaixo:
1.
2.
3.
4.

Ações
Indicadores
Valores
Iniciativas

5.
6.
7.
8.

Objetivos
Perspectivas
Programas
Visão de Futuro

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da
estrutura do Plano Plurianual (PPA) de 2012 até 2015.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1, 4, 5 e 7.
2, 3, 6 e 8.
3, 5, 6 e 7.
4, 5, 6 e 8.
5, 4, 2 e 1.

Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas

41. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação às formas de intervencionismo
extrafiscal na Atividade Financeira do Estado.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Intervenção por aumento ou diminuição da carga tributária global.
Intervenção mediante discriminação.
Intervencionismo por amputação.
Intervencionismo por redistribuição.

Coluna 2
(

(

(

(

) São escolhidos determinados tributos que incidam sobre atividades específicas, tributando-se gravosamente as que são consideradas prejudiciais
ou as que se quer desestimular, concedendo-se vantagens fiscais àquelas
que devem ser protegidas ou estimuladas.
) O Estado, além de retirar parte das riquezas dos contribuintes, promove
a sua redistribuição por meio de subvenções ou outra forma de auxílio às
parcelas da sociedade com baixa capacidade econômica.
) Através do aumento de imposto sobre rendas e heranças elevadas, objetiva-se amputar parte delas, com o intuito de igualar o nível de vida dos
indivíduos. Essa forma de intervenção tem efeito direto e finalidade social.
No entanto, não é utilizada pelos países democráticos, nos quais não há
o objetivo de igualar por igualar os cidadãos, é aplicada, em regra, nos
países de ideal socialista.
) O Estado procura resultados econômicos válidos mediante a diminuição ou
o aumento, em conjunto, da carga dos tributos. Nesta forma de intervenção, ocorre o aumento ou a diminuição total dos tributos. A diminuição global provoca uma baixa nos preços de revenda dos produtos, aumentando
a disponibilidade financeira dos particulares e promovendo o desenvolvimento dos negócios. Já o aumento global restringe o consumo, evitando
que o excesso de disponibilidade faça subir os preços pela desproporção
entre a oferta e a procura.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3•4
1•3•2•4
2•1•4•3
2•4•3•1
4•3•2•1
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42. Analise os itens abaixo:
1.
2.
3.
4.

Básica
Complementar
Comunitária
Criança e
Adolescente

5. Especial
6. Idoso
7. Portador de
Deficiência
8. Regime Estatutário

44. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação
aos conceitos das diferentes ações de governo que
podem ser classificadas como categorias de programação orçamentária.
Coluna 1
1. Atividade
2. Projeto
3. Operações especiais

Assinale a alternativa que apresenta as subfunções da
Assistência Social.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1, 2, 5 e 8.
2, 3, 5 e 8.
2, 4, 5 e 7.
3, 4, 5 e 6.
3, 4, 6 e 7.

Coluna 2
(

(

43. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação aos
percentuais da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)
em nível de Poder ou órgão nas esferas federal, estadual e municipal, os quais não poderão ser excedidos.

(

Coluna 1
1. Na esfera federal
2. Na esfera estadual
3. Na esfera municipal
Coluna 2
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

0,6% para o Ministério Público
2% para o Ministério Público
2,5% para o Legislativo
3% para o Legislativo
40,9% para o Executivo
49% para o Executivo
54% para o Executivo
6% para o Legislativo

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

(X)
( )
( )
( )
( )

1•2•1•2•1•2•3•3
1•2•2•2•3•1•1•2
2•1•2•1•2•3•2•2
2•1•2•2•1•2•2•3
3•2•1•2•3•2•2•1
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) São ações que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não
resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
) 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 de governo.
) É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações, que se realizam
num período limitado de tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3
2•1•3
2•3•1
3•1•2
3•2•1
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45. Assinale a alternativa que apresenta a sequência
quanto a natureza da receita pública, a fim de possibilitar a identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres públicos.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
2o
3o
4o
5o e 6o
7o e 8o
o

( )
( )
( )
( )
(X)

(
(
(
(

Coluna 2
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Alínea
Categoria Econômica
Espécie
Origem
Rubrica
Subalínea

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

47. Identifique a sequência das etapas da receita
segundo a ordem de ocorrência dos fenômenos
econômicos.

1•4•6•2•3•5
2•1•4•6•5•3
3•4•2•5•6•2
4•2•1•3•6•4
5•1•3•2•4•6

)
)
)
)

Arrecadação
Lançamento
Previsão
Recolhimento

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

( )
( )
( )
(X)
( )

1•4•3•2
2•3•4•1
2•4•3•1
3•2•1•4
4•1•2•3

48. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de dívida flutuante.
a. (

46. Analise os itens abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agropecuária
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Contribuições
Industrial
Operações de Crédito

b.

c.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência das
origens no detalhamento das categorias econômicas
Receitas Correntes.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1, 4 e 5.
2, 3 e 6.
2, 4 e 5.
3, 4 e 5.
4, 5 e 6.

d.

e.

) É a dívida pública representada por títulos
públicos emitidos pelo Tesouro Nacional.
( X ) A contraída pelo Tesouro Nacional, por um
breve e determinado período de tempo, quer
como administrador de terceiros, confiados à
sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa.
( ) Compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com o objetivo
de atender às necessidades dos serviços
públicos, em virtude de orçamentos deficitários, caso em que o governo emite promissórias, bônus rotativos, etc, a curto prazo, ou
para a realização de empreendimentos de
vulto, em que se justifica a emissão de um
empréstimo a longo prazo, por meio de obrigações e apólices.
( ) Refere-se a todas as dívidas (contratual e
mobiliária, interna e externa) assumidas pela
esfera federal.
( ) Compromissos de exigibilidade superior a
doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento
de obras e serviços públicos. Dívida Interna
Pública.
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49. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação aos grupos de despesas.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Coluna 2
(

(

(

(

(

(

) Despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização;
aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades
de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe
aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de
empresas.
) Despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços
prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica,
independentemente da forma contratual, e outras da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos outros grupos.
) Despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de
operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da
dívida pública mobiliária federal.
) Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
) Despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com
a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas
últimas, bem assim com os programas especiais de trabalho (regime de
execução especial) e com a aquisição de instalações, equipamentos e
material permanente.
) Despesas de natureza salarial decorrentes do efetivo exercício de cargo,
emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento dos
proventos de aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de
salários, bem como soldo, gratificações, indenizações regulares e eventuais, exceto diárias, e adicionais, previstos na estrutura remuneratória dos
militares das Forças Armadas.

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

1•2•3•4•6•5
2•6•4•1•2•3
3•5•1•2•6•4
4•3•2•1•5•6
5•3•2•6•4•1
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50. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação aos
atributos do Plano Orçamentário (PO).

51. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação à
natureza das despesas públicas.

Coluna 1

Coluna 1

Coluna 2

1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

1.
2.
3.
4.
5.

Código
Título
Descrição
Produto
Unidade de medida

Coluna 2
( ) Bem ou serviço intermediário identificado no
PO.
( ) Descreve com detalhes o que será feito no
âmbito do PO.
( ) Identificação única de cada PO, gerada no
SIOP, que será transmitida ao SIAFI para propiciar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
( ) Padrão selecionado para mensurar o produto
do PO.
( ) Texto resumido que identifica o PO.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•4•3•5
2•4•5•1•3
3•5•4•2•1
4•3•1•5•2
5•2•3•4•1

1
2o
3o e 4o
5o e 6o
7o e 8o
o

)
)
)
)
)

Categoria Econômica
Elemento de Despesa
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidade de Aplicação
Subelemento

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

(X)
( )
( )
( )
( )

1•4•2•3•5
1•5•2•3•4
2•1•4•5•3
3•4•2•5•2
4•2•3•5•1

52. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação aos
créditos adicionais do orçamento público quanto à
autorização ou não para sua realização.
Coluna 1
1. Créditos Suplementares
2. Créditos Especiais
3. Créditos Extraordinários
Coluna 2
(
(

(

) Depende de prévia autorização em Lei
Especial.
) Independe de prévia autorização em lei especial, podendo ser autorizado por medida provisória, no caso da União, dos Estados e dos
Municípios que possuem esse instrumento
normativo, e por meio de decreto do poder
executivo, nos demais casos.
) Depende de prévia autorização na LOA ou em
Lei Especial.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

1•2•3
1•3•2
2•1•3
2•3•1
3•2•1
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53. Identifique a sequência (de 0 a 5) do código
(Identificador de Uso – IDUSO) que vem completar a
informação concernente à aplicação dos recursos e
destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Contrapartida de doações
Contrapartida de outros empréstimos
Contrapartida de empréstimos do BID
Contrapartida de empréstimos do BIRD
Contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo
( ) Recursos não destinados à contrapartida

55. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de dívida fundada.
a. (
b.

c.

d.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

0•1•2•3•4•5
1•5•3•2•0•4
2•4•5•4•3•1
4•5•1•2•0•3
5•4•2•1•3•0

e.

54. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo em relação aos
créditos adicionais do orçamento público quanto a
demandas de complementação do orçamento.
Coluna 1
1. Créditos Suplementares
2. Créditos Especiais
3. Créditos Extraordinários
Coluna 2
( ) Atender às despesas não contempladas no
orçamento.
( ) Atender despesas imprevistas e urgentes.
( ) Reforço de dotação orçamentária que se tornou insuficiente.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•2•3
1•3•2
2•1•3
2•3•1
3•2•1
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) É a dívida pública representada por títulos
públicos emitidos pelo Tesouro Nacional.
( ) Refere-se a todas as dívidas (contratual e
mobiliária, interna e externa) assumidas pela
esfera federal.
( X ) Compromissos de exigibilidade superior a
doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento
de obras e serviços públicos. Dívida Interna
Pública.
( ) Compromissos de entidade pública decorrentes de operações de créditos, com o objetivo
de atender às necessidades dos serviços
públicos, em virtude de orçamentos deficitários, caso em que o governo emite promissórias, bônus rotativos, etc., a curto prazo, ou
para a realização de empreendimentos de
vulto, em que se justifica a emissão de um
empréstimo a longo prazo, por meio de obrigações e apólices.
( ) A contraída pelo Tesouro Nacional, por um
breve e determinado período de tempo, quer
como administrador de terceiros, confiados à
sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa.

56. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de déficit nominal.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Maior saída de numerário em relação à
entrada, em um determinado período.
( X ) Necessidade de Financiamento do Setor
Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas
receitas.
( ) Despesa maior do que receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.
( ) Necessidade de financiamento do setor
público, excluindo-se os efeitos da correção
monetária e cambial nas despesas e nas
receitas.
( ) Diferença entre as receitas e as despesas de
um orçamento público, não se considerando,
nas receitas de capital, as operações de
crédito a serem contratadas para o financiamento do déficit.
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57. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de despesas de custeio.

58. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de orçamento fiscal.

a. ( ) As realizadas com a manutenção dos equipamentos e com o funcionamento dos órgãos.
b. ( ) Valor do crédito orçamentário ou adicional
utilizado para fazer face a compromisso
assumido.
c. ( X ) As necessárias à prestação de serviços e à
manutenção da ação da administração como,
por exemplo, o pagamento de pessoal, de
material de consumo e a contratação de serviços de terceiros.
d. ( ) As realizadas com o propósito de formar e/
ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre
outras ações, o planejamento e a execução de
obras, a compra de instalações, equipamentos,
material permanente, títulos representativos
do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as amortizações de
dívida e concessões de empréstimos.
e. ( ) As relativas a exercícios encerrados, para as
quais o orçamento respectivo consignava
crédito próprio, com dotação suficiente para
atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos
a pagar com prescrição interrompida e os
compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Poderão
ser pagos, à conta de dotação específica
consignada no orçamento, discriminada por
elemento, obedecida, sempre que possível, a
ordem cronológica.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Orçamento feito através de ajustes marginais
nos seus itens de receita e despesa.
( ) Integra a Lei Orçamentária Anual, e abrange
todas as entidades e fundações e todos os
fundos de administração direta e indireta,
instituídos e mantidos pelo Poder público,
vinculados à Seguridade Social.
( ) Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se
ao orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com
direito a voto.
( X ) Integra a Lei Orçamentária Anual e refere-se
ao orçamento dos Poderes da União, seus
fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
( ) Originalmente, sistema de planejamento,
programação e orçamentação, introduzido
nos Estados Unidos da América , no final da
década de 50, sob a denominação de PPBS
( Planning Programning Budgeting System).
Principais características: integração, planejamento, orçamento; quantificação de objetivos
e fixação de metas; relações insumo-produto;
alternativas programáticas; acompanhamento
físico-financeiro; avaliação de resultados; e
gerência por objetivos.
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59. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de Receita Ordinária.

60. Assinale a alternativa que apresenta a definição
de Suprimento de Fundos.

a. ( ) Valores constantes do orçamento, caracterizada conforme o artigo 11 da Lei no 4.320/64.
b. ( X ) Receita arrecadada sem vinculação específica,
inclusive transferências aos Estados, Distrito
Federal e Municípios, à disposição do Tesouro
para a execução do orçamento, conforme
alocação das despesas.
c. ( ) Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento e, consequentemente, toda arrecadação que não
constitui renda do Estado. O seu caráter é de
extemporaneidade ou de transitoriedade nos
orçamentos.
d. ( ) Rendimentos que os governos auferem, utilizando os seus próprios recursos patrimoniais
industriais e outros, não entendidos como tributos. As receitas originárias correspondem às
rendas, como os foros, laudêmios, aluguéis, dividendos, participações (se patrimoniais) e em
tarifas (quando se tratar de rendas industriais).
e. ( ) Arrecadações pelas entidades públicas em
razão de sua atuação econômica no mercado.
Essas receitas são aplicadas pelas próprias
unidades geradoras.

a. (
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b.

c.

d.

e.

) Aumento de recursos por crédito adicional,
para reforçar as dotações que já constam na
lei orçamentária.
( ) Concessão de dinheiro feita pelo governo
às empresas para lhes aumentar a renda ou
abaixar os preços ou para estimular as exportações do pais.
( ) Alocação destinada a cobertura dos déficits
de manutenção das empresas públicas de
natureza autárquica ou não, assim como as
dotações destinadas a cobrir a diferença entre
os preços de mercado e os preços de revenda.
( ) Suplementação dos recursos de origem privada
aplicados na prestação de serviços de assistência social ou cultural sem finalidade lucrativa.
( X ) Instrumento de execução ao qual pode recorrer o ordenador de despesas para, através de
servidor subordinado, realizar despesas que,
a critério da administração e consideradas as
limitações previstas em lei, não possam ou
não devam ser realizadas por via bancária.

.
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