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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.

.

Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas

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.
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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. Analise o texto abaixo:
O Plano Plurianual (PPA) (1) , a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (2) , e a Lei Orçamentária
Anual (3) .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas numeradas do texto.
a. ( )
b. ( )
c. ( X )
d. ( )
e. ( )

prioriza ; (2) planeja ;
(3)
quantifica e aloca os recursos
(1)
quantifica e aloca os recursos ;
(2)
planeja ; (3) prioriza
(1)
planeja ; (2) prioriza ;
(3)
quantifica e aloca os recursos
(1)
organiza os recursos ;
(2)
planeja ; (3) prioriza
(1)
planeja ; (2) quantifica e aloca os recursos ;
(3)
prioriza
(1)

24. Assinale a alternativa que indica corretamente os
recursos financeiros recebidos por órgãos públicos e
que não podem ser aplicados por eles; que têm caráter temporário e devem ser devolvidos. Os recebimentos de depósitos bancários efetuados por prestadores
de serviços como garantias de contratos é um exemplo desse conceito.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

ação ordinária.
série temporal.
programação financeira.
créditos adicionais.
orçamento.
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créditos a receber
ingressos extraorçamentários
duplicatas a receber
provisão de créditos
passivos financeiros

1. Receitas originárias são aquelas que decorrem
da utilização ou exploração do patrimônio,
resultante da venda de produtos ou serviços
colocados à disposição dos usuários ou da
cessão remunerada de bens e valores.
2. As receitas derivadas são obtidas pelo Estado
em função de sua autoridade coercitiva,
mediante a arrecadação de tributos e multas.
3. São receitas correntes as receitas tributárias,
de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos
de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em despesas correntes.

créditos adicionais.
débitos orçamentários.
emendas orçamentárias.
emendas constitucionais.
demandas extraorçamentárias.

23. Ao conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de estabelecer o fluxo de caixa da União, para
determinado período, tendo como parâmetros a previsão da receita, os limites orçamentários da despesa
e sua demanda e a tendência de resultado para o
mesmo período denomina-se:

( )
(X)
( )
( )
( )

25. Considere as seguintes afirmativas.

22. Autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento são
denominados(as):
a.
b.
c.
d.
e.

(40 questões)

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

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
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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26. Associe as colunas a seguir:
Coluna 1 Receitas
1.
2.
3.
4.

não efetivas
derivadas
efetivas
originárias

Coluna 2 Descrição
) Ingressos de recursos financeiros de natureza orçamentária em que percebemos o
aumento no patrimônio líquido público, ou
seja, quando os conceitos da ciência contábil
e os da Lei no 4.320/64 coincidem, por serem
oriundos de fatos modificativos aumentativos,
tais como: receita tributária, serviços, juros etc.
( ) Ingressos que decorrem da utilização ou
exploração do patrimônio, resultante da
venda de produtos ou serviço, colocados à
disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e valores.
( ) Ingressos de recursos financeiros de origem
orçamentária, que não provocam elevação
do patrimônio líquido, por serem oriundos de fatos permutativos, apesar de a Lei
no 4.320/64 relacioná-los entre as receitas
públicas orçamentárias, como por exemplo:
receita de operações de crédito, receita de
amortização de empréstimos concedidos, etc.
( ) Ingressos obtidos pelo Estado em função de
sua autoridade coercitiva, mediante a arrecadação de tributos e multas.

27. O lançamento, a arrecadação e o recolhimento
compõem os estágios da:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

alienação de bens.
receita originária.
receita orçamentária.
amortização de empréstimo.
operação de crédito.

(

28. Ao conjunto de ingressos financeiros com fontes
e fatos geradores próprios e permanentes, oriundos
da ação e de atributos inerentes à instituição, e que,
integrando o patrimônio na qualidade de elemento
novo, produz-lhe acréscimos, sem contudo gerar
obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros
denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

receita pública.
despesa pública.
patrimônio público.
orçamento público.
ativo público.

29. Considere as seguintes afirmativas sobre as características do Orçamento Público:
1. Consiste no ato administrativo revestido de
força legal que estabelece um conjunto de
ações a serem realizadas.
2. É realizado durante um período de tempo
determinado, estimando o montante das
fontes de recursos a serem arrecadados pelos
órgãos e pelas entidades públicas.
3. Fixa o montante dos recursos a serem aplicados por entidades privadas na consecução
dos seus programas de trabalho.

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

(X)
( )
( )
( )
( )

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

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
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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30. Associe as colunas a seguir:
Coluna 1
1. Empenho
2. Pagamento
3. Liquidação
Coluna 2
( ) Verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
( ) Ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição.
Consiste na reserva de dotação orçamentária
para um fim específico.
( ) Entrega de numerário ao credor, extinguindo
a obrigação criada no momento da liquidação
da despesa.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•3•2
2•1•3
2•3•1
3•1•2
3•2•1

31. Analise o texto abaixo:
O              é doutrinariamente
conhecido como o planejamento estratégico de
médio prazo da Administração Pública brasileira que
contém os projetos e as atividades que o Governo
pretende realizar, ordenando suas ações e visando à
consecução de objetivos e metas a serem atingidas
em quatro anos, intercalado em dois mandatos.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Orçamento público.
documento do Plano Plurianual
texto da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Demonstrativo de Resultados do Exercício.
documento da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO).
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32. Compreender as metas e as prioridades da
Administração Pública Federal, incluindo as despesas
de capital para o exercício financeiro subsequente,
dispor sobre as alterações na legislação tributária; e
estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento são características do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Plano Plurianual.
Orçamento público.
Lei Orçamentária Anual (LOA).
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Demonstrativo de Resultados do Exercício.

33. Na atividade financeira do Estado há um sistema
informatizado que tem como uma de suas características principais o uso integrado de informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais, para efetuação
do controle das contas do governo. Ele é denominado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Sistema Conta Pública.
Sistema Financeiro Público.
Sistema de Informações Gerenciais.
Sistema Orçamentário Integrado Nacional.
Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal.

34. As receitas tributárias, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços
e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, quando destinadas a atender
despesas classificáveis em despesas correntes são
denominadas:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Receitas correntes.
Receitas de capital.
Receitas originárias.
Receitas derivadas.
Receitas efetivas.
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35. Analise o texto abaixo:

37. Associe as colunas a seguir:

Denominamos créditos            aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.

Coluna 1 Despesa Orçamentária
1.
2.
3.
4.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

especiais
suplementares
extraordinários
ordinários
urgentes

Coluna 2 Descrição
(

(

36. Associe as colunas a seguir:
(

Coluna 1 Receita
1.
2.
3.
4.

resultante da execução orçamentária
pública
independente da execução orçamentária
privada
(

Coluna 2 Descrição
( ) Auferida por entidade pública.
( ) Auferida por entidade privada.
( ) Classificação dada quanto à dependência da
execução orçamentária. Consiste em receita
arrecadada de propriedade do ente, que
resulta em aumento do patrimônio líquido.
( ) Classificação fornecida quanto à dependência da execução orçamentária. Consiste em
fato que resulta em aumento do patrimônio
líquido, que ocorre independentemente da
execução orçamentária.

Privada
Pública
Não-Efetiva
Efetiva

) Executada por entidade privada e que
depende de autorização orçamentária aprovada por ato de conselho superior ou outros
procedimentos internos para sua consecução.
) Aquela que, no momento da sua realização,
reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo
diminutivo.
) Executada por entidade pública e que
depende de autorização legislativa para sua
realização, por meio da Lei Orçamentária
Anual ou de Créditos Adicionais, pertencendo
ao exercício financeiro da emissão do respectivo empenho.
) Aquela que, no momento da sua realização,
não reduz a situação líquida patrimonial da
entidade e constitui fato contábil permutativo.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

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

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

38. Receita Patrimonial, receita industrial e receita de
serviços são exemplos de:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

(X)
( )
( )
( )
( )

receita corrente.
receita de capital.
receita intangível.
ciclo orçamentário.
fluxo de caixa.
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39. Amortização de empréstimos e alienação de bens
são exemplos de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

42. Considere as seguintes afirmativas sobre
microfilmagem.

receita de capital.
receita corrente.
receita intangível.
ciclo orçamentário.
fluxo de caixa.

1. A microfilmagem é uma técnica que permite
criar uma cópia do documento em formato
micrográfico.
2. A microfilmagem de documentos particulares
e oficiais arquivados, estes de órgãos federais,
estaduais e municipais, é autorizada em todo
o território nacional.
3. Microfilme é o resultado do processo de
reprodução em filme, de documentos, dados
e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução.

40. Considere as seguintes afirmativas sobre
arquivologia.
1. Além dos documentos textuais, os arquivos
ocupam-se do gerenciamento e arquivamento de documentos pertencentes ao
gênero iconográfico, filmográfico e sonoro.
2. Os filmes cinematográficos e as fitas de vídeo
fazem parte do gênero documental conhecido como iconográfico.
3. Qualquer proposta de alteração de suporte
das informações da arquivologia deve levar
em consideração as questões legais, garantias
jurídicas, normalização de procedimentos,
padrões de qualidade estabelecidos pela
legislação brasileira.

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.

43. Considere as seguintes afirmativas.
1. Microfilme ainda não é reconhecido legalmente no Brasil.
2. A preservação é a função da arquivologia que
tem como foco permitir a agilização do acesso
aos documentos.
3. Pela conservação procura-se prevenir a deterioração dos documentos, por meio de adequado controle ambiental e tratamento físico
ou químico.

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.

41. São tipologias documentais:

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

ofícios.
e-mails.
telegramas.
memorandos.
decretos legislativos.
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( )
(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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44. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
de Contas de Santa Catarina (Resolução no TC-6/2001),
ao apreciar processo relativo à fiscalização de atos
administrativos, o Relator ou o Tribunal:
1. determinará, quando não apurada infração
à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, a juntada do processo às contas
anuais respectivas.
2. quando constatada tão-somente falta ou
impropriedade de caráter formal, determinará
ao responsável ou a quem lhe haja sucedido a
adoção de medidas para prevenir a ocorrência
de outras semelhantes, e a juntada do processo às contas anuais respectivas.
3. se verificar ilegalidade ou irregularidade
quanto à legitimidade ou economicidade,
determinará a audiência do responsável
para, no prazo de trinta dias, apresentar
justificativas.
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.

45. Assinale a alternativa que indica corretamente
o método de restauração de documentos que utiliza
tecido de grande durabilidade, porém devido ao uso
de adesivo à base de amido, afeta suas qualidades
permanentes. Tanto a legibilidade quanto a flexibilidade, a reprodução e o exame pelos raios ultravioletas e infravermelhos são pouco prejudicados. É, no
entanto, um processo de difícil execução e cuja matéria-prima é de alto custo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Silking
Laminação
Banho de gelatina
Encapsulação
Amidístico

46. Analise o texto abaixo:
Pelo Regimento Interno do Tribunal de Contas
de Santa Catarina (Resolução no TC-6/2001),
         é a decisão pela qual o Tribunal:
antes de se pronunciar quanto ao mérito, resolve
sobrestar o feito, ordenar a audiência dos responsáveis ou determinar outras diligências necessárias
ao saneamento do processo; após exame do mérito,
constatada ilegalidade na apreciação dos atos administrativos referidos no caput, fixa prazo para que o
responsável adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

anterior
racional
preliminar
definitiva
post facto

47. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
de Contas de Santa Catarina (Resolução no TC-6/2001),
integrarão a prestação ou a tomada de contas:
1. relatório de gestão, se for o caso.
2. relatório e certificado de auditoria emitido
pelo dirigente do órgão de controle interno,
contendo informações sobre as irregularidades ou ilegalidades eventualmente constatadas e as medidas adotadas para corrigi-las.
3. pronunciamento do dirigente máximo do
órgão gestor ou autoridade por ele delegada.
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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48. O Regimento Interno do Tribunal de Contas de
Santa Catarina (Resolução no TC-6/2001) estabelece
que ao servidor que exerce função específica de controle externo, quando credenciado pelo Presidente
do Tribunal, ou por delegação deste, pelos dirigentes
dos órgãos de controle, para desempenhar funções
de inspeção e auditoria, são asseguradas as seguintes
prerrogativas:
1. livre ingresso em órgãos e entidades sujeitos
à jurisdição do Tribunal.
2. acesso a todos os documentos e informações necessários à realização de seu trabalho,
exceto a sistemas eletrônicos de processamento de dados.
3. competência para requisitar, por escrito, aos
responsáveis pelos órgãos e entidades, os
documentos e as informações necessários à
instrução de processos, fixando prazo para
atendimento.
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.

49. Assinale a alternativa que indica corretamente
o método de restauração de documentos em que
se envolve o documento, nas duas faces, com uma
folha de papel de seda e outra de acetato de celulose,
prensado sob pressão e temperatura elevada. A durabilidade e as qualidades permanentes do papel são
asseguradas sem a perda da legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas.
Qualquer mancha resultante do uso pode ser removida com água e sabão.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Laminação
Banho de cera
Banho de acetato
Encapsulação
Tecido
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50. De acordo com a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000 e
suas alterações), compete ao Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina:
1. fiscalizar somente as contas de empresas de
cujo capital social o Estado ou o Município
participe de forma direta, nos termos do
documento constitutivo.
2. aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas,
as sanções previstas nesta Lei.
3. assinar prazo para que o órgão ou a entidade
adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da Lei, se verificada ilegalidade.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
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.

51. Analise o texto abaixo:
De acordo com a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000
e suas alterações), as contas serão consideradas
             quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal de que não resulte dano ao erário.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

regulares com ressalva
irregulares
regulares
impróprias
parcialmente omitidas
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52. Segundo a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000
e suas alterações), entre as finalidades do sistema de
controle interno constam:
1. avaliar o cumprimento das metas previstas no
Plano Plurianual, a execução de programas de
governo e dos orçamentos.
2. exercer o controle das operações de crédito,
avais e outras garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Público.
3. apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
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.

53. Compete à Primeira e à Segunda Câmaras do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina deliberar sobre:
1. inspeções, auditorias e outras matérias concernentes à fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial.
2. recursos de reexame, de reconsideração, de
embargos de declaração e de agravo opostos
às suas próprias deliberações.
3. concessões de aposentadorias, reformas, pensões e transferência para a reserva.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
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.

54. Segundo a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000
e suas alterações), das deliberações do Tribunal de
Contas proferidas no julgamento de prestação e
tomada de contas, na fiscalização de atos e contratos
e na apreciação de atos sujeitos a registro, cabe(m)
o(s) recurso(s):
1. de Reconsideração.
2. de Desembargo.
3. de Agravo.
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.

55. Segundo a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000
e suas alterações), o Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina poderá aplicar multa de até cinco mil
reais aos responsáveis por:
1. não-atendimento, no prazo fixado, à diligência ou recomendação do Tribunal.
2. obstrução ao livre exercício das inspeções e
auditorias determinadas.
3. sonegação de processo, documento ou informação, em inspeção ou auditorias.
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 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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56. Segundo a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000 e
suas alterações), integram a estrutura organizacional
do Tribunal:

58. São obrigações do servidor que exerce funções
específicas de controle externo no Tribunal de Contas
do Estado:
1. manter, no desempenho de suas tarefas, atitude de dependência, serenidade e
parcialidade.
2. representar à chefia imediata contra os
responsáveis pelos órgãos e entidades sob
sua fiscalização em casos de sonegação de
processo, documento ou informação, bem
como em casos de obstrução ao livre exercício
das inspeções e auditorias determinadas, na
forma estabelecida no Regimento Interno.
3. guardar sigilo sobre dados e informações
obtidos em decorrência do exercício de suas
funções e pertinentes aos assuntos sob sua
fiscalização, utilizando-os exclusivamente
para a elaboração de pareceres e relatórios
destinados à chefia imediata.

1. órgãos deliberativos.
2. órgãos de administração superior.
3. órgãos de conselheiros.
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.

57. Os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado, de acordo com a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar n. 202, de 15 de dezembro de 2000 e
suas alterações) gozam das seguintes garantias:
1. vitaliciedade, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial transitada em
julgado.
2. inamovibilidade.
3. irredutibilidade de vencimento, observado,
quanto à remuneração, o disposto nas
Constituições Federal e Estadual.
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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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.

59. De acordo com a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000 e
suas alterações), a decisão pela qual o Tribunal ordena
o trancamento das contas que forem consideradas
iliquidáveis denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

racional.
definitiva.
terminativa.
preliminar.
truncada.

Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas

60. De acordo com a Lei Orgânica do TCE-SC (Lei
Complementar no 202, de 15 de dezembro de 2000 e
suas alterações), o procedimento pelo qual o Tribunal
dá oportunidade ao responsável, em processo de
fiscalização de atos e contratos e na apreciação de
atos sujeitos a registro, para justificar, por escrito,
ilegalidade ou irregularidade quanto à legitimidade
ou economicidade, passíveis de aplicação de multa
denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

relatório.
audiência.
autuação.
entrevista.
accountability.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.
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