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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Defenestração 

Certas palavras têm o significado errado. Falácia, por 
exemplo, devia ser o nome de alguma coisa vagamente 
vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas 
variedades. A Falácia Amazônica. A misteriosa Falácia Negra. 

Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de 
andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se 
complicaria. 

– Os hermeneutas estão chegando! 

– Ih, agora é que ninguém vai entender mais nada… 

Os hermeneutas ocupariam a cidade e paralisariam todas 
as atividades produtivas com seus enigmas e frases ambíguas. 
Ao se retirarem deixariam a população prostrada pela 
confusão. Levaria semanas até que as coisas recuperassem o 
seu sentido óbvio. Antes disso, tudo pareceria ter um sentido 
oculto. (…) 

Traquinagem devia ser uma peça mecânica. 

– Vamos ter que trocar a traquinagem. E o vetor está gasto. 

Mas nenhuma palavra me fascinava tanto quanto 
defenestração. A princípio foi o fascínio da ignorância. Eu não 
sabia o seu significado, nunca lembrava de procurar no 
dicionário e imaginava coisas. Defenestrar devia ser um ato 
exótico praticado por poucas pessoas. Tinha até um certo tom 
lúbrico. 

Galanteadores de calçada deviam sussurrar no ouvido das 
mulheres: 

– Defenestras? 

A resposta seria um tapa na cara. Mas algumas... Ah, 
algumas defenestravam. 

Também podia ser algo contra pragas e insetos. As 
pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, assim, 
defenestradores profissionais. Ou quem sabe seria uma 
daquelas misteriosas palavras que encerravam os documentos 
formais? “Nestes termos, pede defenestração…” Era uma 
palavra cheia de implicações. Devo até tê-la usado uma ou 
outra vez, como em: 

– Aquele é um defenestrado. 

Dando a entender que era uma pessoa, assim, como dizer? 
Defenestrada. Mesmo errada, era a palavra exata. Um dia, 
finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não 
me deixa mentir. “Defenestração” vem do francês 
“defenestration”. Substantivo feminino. Ato de atirar alguém ou 
algo pela janela. 

Ato de atirar alguém ou algo pela janela! Acabou a minha 
ignorância, mas não a minha fascinação. Um ato como este só 
tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão 
muito forte. Afinal, não existe, que eu saiba, nenhuma palavra 
para o ato de atirar alguém ou algo pela porta, ou escada 
abaixo. Por que, então, defenestração? 

Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso. Como 
o rapé. Um vício como o tabagismo ou as drogas, suprimido a 
tempo. (…) 

Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém 
ou algo pela janela? 

A basculante foi inventada para desencorajar a 
defenestração. Toda a arquitetura moderna, com suas paredes 
externas de vidro reforçado e sem aberturas, pode ser uma 
reação inconsciente a esta volúpia humana, nunca totalmente 
dominada. Na lua-de-mel, numa suíte matrimonial no 17º 
andar. 

– Querida… 

– Mmmm? 

– Há uma coisa que preciso lhe dizer… 

– Fala, amor! 

– Sou um defenestrador. 

E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama: 

– Estou pronta para experimentar tudo com você! 

Em outra ocasião, uma multidão cerca o homem que acaba 
de cair na calçada. 

Entre gemidos, ele aponta para cima e balbucia: 

– Fui defenestrado… 

Alguém comenta: 

– Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela? 

Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de arrancar 
o papel da máquina, amassá-lo e defenestrar esta crônica. Se 
ela sair é porque resisti. 

Luís Fernando Veríssimo 

 

01 – A crônica de Luís Fernando Veríssimo aborda 
uma reflexão de caráter linguístico ao: 

A) Relativizar a importância da gramaticalidade das 
palavras 

B) Observar a grafia das palavras e imaginar possíveis 
significados a partir de sua sonoridade. 

C) Abordar linguagem cotidiana em um gênero textual 
majoritariamente acadêmico. 

D) Inventar palavras novas mesclando sufixos e prefixos, 
em um recurso conhecido como neologismo. 

E) Estabelecer uma crítica às dificuldades impostas pela 
gramática tradicional. 

 

02 – A crônica Defenestração brinca com o 
significado de alguns vocábulos, inclusive o que dá 
nome ao texto. Sobre o conteúdo da narrativa é 
perceptível que: 

A) O autor ficou decepcionado quando descobriu o real 
significado da expressão “defenestração” 

B) Por não conhecer o significado da palavra, Veríssimo 
atribuiu somente significados misteriosos e 
depreciativos antes de consultar o dicionário. 

C) O deslumbre do autor em relação às possibilidades 
de sentido de “defenestração” não diminuíram ao 
descobrir o que esta significava. 

D) Por meio desta crônica, o autor propõe uma profunda 
mudança na linguagem, em que palavras teriam seu 
significado exclusivamente relacionado à sua 
sonoridade. 

E) A ausência de palavras que expressem o ato de atirar 
alguém pela porta ou escada abaixo aumentaram a 
indignação do autor em relação à existência do termo 
“defenestração” 

 

03 – Os adjetivos são palavras que servem para 
caracterizar os substantivos, sendo muito 
importantes nas narrativas para descrição de 
ambientes ou personagens. Normalmente eles 
aparecem pospostos ao substantivo, também 
podendo aparecer antepostos a ele.  



  

www.psconcursos.com.br                                                                                                      PROCESSO SELETIVO 001/2021 – JACINTO MACHADO/SC. 

Página 2 
 

Em qual das alternativas abaixo em que a mudança 
de ordem do adjetivo sublinhado implicaria mudança 
de sentido? 

A) Certas palavras têm o significado errado. 

B) Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de 
andarilhos herméticos. 

C) Haveria, assim, defenestradores profissionais. 

D) Toda a arquitetura moderna [...] 

E) Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de 
arrancar o papel da máquina [...] 

 

04 – A acentuação é um recurso de linguagem criado 
para acabar com ambiguidades na pronúncia das 
palavras. Na maioria dos casos, ela é motivada pela 
sílaba tônica das palavras, mas também pode 
acontecer com o intuito de diferenciar duas palavras 
que se escrevem rigorosamente iguais, isso é 
chamado de acento diferencial. Em qual das 
ocasiões abaixo em que isso acontece? 

A) Um vício como o tabagismo ou as drogas, suprimido 
a tempo. 

B) Certas palavras têm o significado errado. 

C) Levaria semanas até que as coisas recuperassem o 
seu sentido óbvio. 

D) Também podia ser algo contra pragas e insetos. 

E) E aí está o Aurelião que não me deixa mentir. 

 

05 – O caráter cotidiano da linguagem adotada na 
crônica faz com que muitas vezes ela quebre, de 
maneira muito sutil, algumas regras da gramática 
normativa. Assinale a alternativa abaixo em que isso 
NÃO ocorre: 

A) E depois ainda atiraram ele pela janela? 

B) Também podia ser algo contra pragas e insetos. 

C) Onde eles chegassem, tudo se complicaria. 

D) Devo até tê-la usado uma ou outra vez [...] 

E) Falácia, por exemplo, devia ser o nome de alguma 
coisa vagamente vegetal. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                          
ATUALIDADES 

06 – O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito 
em 1º de fevereiro presidente da Câmara dos 
Deputados. Com relação este assunto, analise os 
itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos 
próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o 
presidente da Câmara tem a prerrogativa de decidir, 
sozinho, se abre ou não um processo de impeachment 
para afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos 
em branco 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira 
defendeu a vacinação da população contra a Covid-19 e 
o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para 
Câmara dos Deputados 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas os itens III e V estão incorretos.  

D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

07 – De acordo com matéria publicada no g1, a 
Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou 
no dia 17 de fevereiro de 2021 ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). A 
acusação foi apresentada minutos após o plenário 
manter, por unanimidade, a prisão em flagrante do 
parlamentar por crime inafiançável. Silveira foi preso 
na noite do dia 16/02/2021 por ordem do ministro 
Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito que 
investiga ataques aos ministros do tribunal e notícias 
fraudulentas. A denúncia foi feita no âmbito do 
inquérito dos atos antidemocráticos, aberto em abril 
do ano passado no Supremo a pedido do Ministério 
Público. A PGR acusa Silveira de: 

I. Praticar agressões verbais e graves ameaças contra 
ministros da Corte para favorecer interesse próprio, em 
três ocasiões; 

II. Incitar o emprego de violência e grave ameaça para 
tentar impedir o livre exercício dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, por duas vezes, e 

III. Incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF, 
ao menos uma vez.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas os itens I e II estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

08 – O anúncio de encerramento da produção de 
veículos da Ford no Brasil completa um mês em 11 
de fevereiro de 2021. Sendo assim, de acordo com 
matéria publicada no portal g1 na mesma data, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  A empresa norte-americana anunciou o fechamento de 
suas três fábricas no Brasil: Camaçari (BA) - aberta em 
2001, onde eram produzidos o Ford Ka e o EcoSport; 
Taubaté (SP) - onde desde 1974 fabricava motores e 
transmissões e Horizonte (CE) - voltada a jipes da marca 
nacional Troller, criada em 1994 e comprada pela Ford 
em 2007. 

(     )  Os veículos continuarão sendo vendidos aqui, mas serão 
importados da Argentina e do Uruguai. 

(     )  Em 2019, a Ford fechou a fábrica de São Bernardo do 
Campo, na Grande São Paulo, e deixou de vender 
caminhões na América do Sul. 

(     )  Com 470 empregados e colaboradores, a unidade de 
Camaçari, na Bahia, deve ser a última a fechar as portas 
no Brasil, entre outubro e dezembro deste ano. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V, V, V, V  B) V, V, F, F         C) F, V, V, F 

D) V, V, V, F  E) V, F, V, F 
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09 – Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são 
esperadas. Isso é um comportamento comum – 
porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode 
sofrer muitas modificações genéticas. Dessas 
mutações podem surgir novas variantes, linhagens e 
cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual 
da pandemia. 

Sobre esse assunto, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem  

4. Cepa 

Coluna 2: 

(    )   É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma 
linhagem que já se comportam um pouco diferente do 
vírus original. 

(    )  É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus 
ancestral comum. 

(    )  É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material 
genético. Essas alterações ocorrem com frequência e não 
necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 
transmissível.  

(    )  Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu 
processo de replicação. Quando essa mudança (mutação) 
começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 
o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se 
"fixa", isso configuraria a variante do vírus anterior. O 
vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, 
cada uma com uma modificação diferente. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4   B) 4, 3, 2, 1 

C) 4, 3, 1, 2   D) 3, 4, 2, 1 

E) 4, 2, 3, 1 

 

10 – Em 1º de novembro, militares de Mianmar 
detiveram o presidente birmanês e outras lideranças 
políticas eleitas para tomar à força o poder. Após o 
golpe, a junta militar fechou o acesso à internet e a 
redes sociais e suspendeu voos no país.  

Sobre o golpe militar em Mianmar, leia os itens 
abaixo: 

I. O golpe ocorreu poucas horas antes da primeira sessão 
do Parlamento formado nas eleições de novembro, 
vencida pelo partido NDL, do presidente Win Myint e de 
Aung San Suu Kyi, vencedora do Nobel da Paz há 
quase 30 anos e que ainda exerce influência política. 

II. O golpe foi anunciado em uma estação de TV que 
pertence aos militares. 

III. Rapidamente, os militares assumiram o controle da 
infraestrutura do país, suspenderam as transmissões de 
televisão e cancelaram os voos domésticos e 
internacionais. 

IV. O acesso ao telefone e à internet foi suspenso nas 
principais cidades. O mercado de ações e os bancos 
comerciais foram fechados. 

V. O governo dos Estados Unidos confirmou, em 11 de 
fevereiro de 2021 que vai impôr sanções ao general Min 
Aung Hlaing e mais nove oficiais responsáveis por 
promover um golpe militar em Mianmar. 

VI. Além disso, os EUA prometeram impôr controles às 
exportações americanas ao país asiático. Empresas 
exportadoras de jóias e pedras preciosas entraram na 
lista do Tesouro americano, e não poderão fazer 
negócios com o país. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item V está incorreto.  

D) Apenas o item VI está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 

11 – De acordo com a Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O sistema tributário nacional é regido pelo disposto 
na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro 
de 1965, em leis complementares, em resoluções do 
Senado Federal e, nos limites das respectivas 
competências, em leis federais, nas Constituições e 
em leis estaduais, e em leis municipais. 

B) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada 

C) Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. 

D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios cobrar imposto sobre templos de 
qualquer culto; 

E) É permitido à União instituir tributo que não seja 
uniforme em todo o território nacional. 

 

12 – Ainda de acordo com a Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, Art. 74. O imposto, de competência 
da União, sobre operações relativas a combustíveis, 
lubrificantes, energia elétrica e minerais do País tem 
como fato gerador:  

I. A produção; 

II. A importação; 

III. A circulação; 

IV. A distribuição, assim entendida a colocação do produto 
no estabelecimento consumidor ou em local de venda 
ao público; 

V. O consumo, assim entendida a venda do produto ao 
público. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto. 

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas o item V está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 
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13 – O Windows 10 possui uma grande quantidade 
de atalhos de teclado que permitem ganhar tempo e 
aumentar a produtividade no uso do sistema. Para 
abrir o Explorador de Arquivos, qual atalho devemos 
usar? 

A) Windows + I 

B) Windows + A 

C) Windows + Shift + E 

D) Windows E 

E) Ctrl + E 
 

14 – De acordo com a Lei Complementar nº 202, de 
28 de dezembro de 2000, que institui a lei orgânica 
do tribunal de contas do estado de Santa Catarina e 
adota outras providências, Art. 1º: Ao Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de 
controle externo, compete, nos termos da 
Constituição do Estado e na forma estabelecida 
nesta Lei, EXCETO: 

A) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Governador do Estado, nos termos do art. 47 e 
seguintes desta Lei; 

B) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Prefeito Municipal, nos termos do art. 50 e seguintes 
desta Lei; 

C) Prestar, dentro de sessenta dias, sob pena de 
responsabilidade, as informações solicitadas pela 
Assembleia Legislativa, ou por qualquer de suas 
comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas; 

D) Fiscalizar as contas de empresas de cujo capital 
social o Estado ou o Município participe, de forma 
direta ou indireta, nos termos do documento 
constitutivo; 

E) Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por 
qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato, e representação, na forma prevista nesta 
Lei. 

 

15 – Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 
202, de 28 de dezembro de 2000, Art. 26: O Tribunal 
de Contas fiscalizará, na forma prevista em 
provimento próprio, o cumprimento das normas 
relativas à gestão fiscal do Estado e dos Municípios, 
observando, em especial: 

I. O atingimento das metas estabelecidas na Lei de 
Diretrizes orçamentárias; 

II. Limites e condições para realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

III. Medidas adotadas para o retorno da despesa parcial 
com pessoal ao limite ilegal; 

IV. Providências tomadas pelo ente para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites; 

V. Destinação de recursos obtidos com a alienação de 
ativos;  

VI. Cumprimento do limite constitucional de gastos 
parciais dos legislativos estaduais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto.  

B) Apenas os itens III e VI estão incorretos. 

C) Apenas os itens V e VI estão incorretos.  

D) Apenas os itens III, V e VI estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

16 – O Word é o melhor e mais utilizado programa do 
Microsoft Office para escrever um documento. Muito 
completo e com diversas funções de formatação, 
trabalhar com o Word facilita muito se você precisa 
redigir um texto. Muitos usuários acham que o uso 
de um teclado externo com atalhos de teclado para 
Word ajuda a trabalhar com mais eficiência.  

Sendo assim, qual das alternativas abaixo apresenta 
o atalho que possibilita centralizar o texto? 

A) Ctrl + B  B) Ctrl + A            C) Ctrl + T  

D) Ctrl + E  E) Ctrl N 
 

17 – De acordo com o Manual de Redação da 
Presidência da República, esse tipo de documento é 
o expediente dirigido ao Presidente da República ou 
ao Vice Presidente para: propor alguma medida; 
submeter projeto de ato normativo à sua 
consideração; ou informá-lo de determinado 
assunto. Este documento é dirigido ao Presidente da 
República por um Ministro de Estado. Nos casos em 
que o assunto tratado envolva mais de um 
ministério, o documento será assinado por todos os 
ministros envolvidos, sendo, por essa razão, 
chamada de interministerial. 

Estamos nos referindo a: 

A) Exposição de Motivos (EM) 

B) Mensagem 

C) Correio Eletrônico 

D) Ata 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

18 – Quanto aos fundos especiais contemplados na 
Lei Federal 4.320/64 será verdade afirmar que: 

A) Constitui fundo especial o produto de receitas 
especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. 

B) A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a 
fundos especiais far-se-á através de dotação 
consignada na Reunião de Orçamento parlamentar 
ou em créditos adicionais. 

C) Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, 
o saldo positivo do fundo especial apurado em 
balanço será transferido para uma conta da secretaria 
de bem estar social mantida pela União para 
programas assistenciais. 

D) A lei que instituir fundo especial não poderá 
determinar normas peculiares de controle, prestação 
e tomada de contas de modo que não venha a elidir a 
competência específica do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente. 

E) Quando um fundo especial por razões concretas e 
lícitas deixar de existir a extinção será determinada 
por juízo competente em nível de comarca. 
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19 – A garantia de que a administração pública 
exerce suas funções de maneira ilibada é assegurada 
pelos princípios constitucionais que regem tal 
fenômeno. Das alternativas abaixo, apenas uma não 
contempla um destes princípios, identifique-o:  

A) Impessoalidade   B) Ética 

C) Publicidade   D) Legalidade 

E) Eficiência 
 

20 – O conceito de ato administrativo é toda 
manifestação _______________________ que, agindo 
nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a 
si própria. 

Para que haja verdade no enunciado acima, a lacuna 
apresentada deverá ser preenchida por: 

A) Unilateral de vontade da Administração Pública; 

B) Do interesse público; 

C) Do intento do agente; 

D) Do clamor público ouvido pelo agente; 

E) Da eficácia. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

11 – De acordo com a Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário 
Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) O sistema tributário nacional é regido pelo disposto 
na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro 
de 1965, em leis complementares, em resoluções do 
Senado Federal e, nos limites das respectivas 
competências, em leis federais, nas Constituições e 
em leis estaduais, e em leis municipais. 

B) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada 

C) Os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. 

D) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios cobrar imposto sobre templos de 
qualquer culto; 

E) É permitido à União instituir tributo que não seja 
uniforme em todo o território nacional. 

 

12 – Com relação aos deveres do servidor público, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

(     )  Cumprir as ordens superiores sem excessão; 

(     )  Atender com presteza ao público em geral; 

(     )  Zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público; 

(     )  Guardar sigilo sobre assunto da repartição; 

(     )  Manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa; 

(     )  Tratar com incivilidade as pessoas; 

(     )  Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 
poder. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, V, V, F, V 

B) V, V, V, V, V, V, F, V 

C) V, F, V, V, V, V, V, V 

D) V, V, V, V, V, V, V, V 

E) V, F, F, V, F, V, F, V 
 

13 – De acordo com o Manual De Redação Da 
Presidência Da República, é ato normativo primário e 
contém, em regra, normas gerais e abstratas. 
Embora as leis sejam definidas, normalmente, pela 
generalidade e pela abstração (lei material), estas 
contêm, não raramente, normas singulares (lei formal 
ou ato normativo de efeitos concretos). Trata sobre 
assuntos diversos da área penal, civil, tributária, 
administrativa e da maior parte das normas jurídicas 
do país, regulando quase todas as matérias de 
competência da União, com sanção do Presidente da 
República. O projeto de lei é aprovado por maioria 
simples. 

Estamos nos referindo: 

A) Lei Complementar 

B) Lei Delegada 

C) Lei Ordinária 

D) Medida Provisória 

E) Decreto 
 

14 – De acordo com a Lei Complementar nº 202, de 
28 de dezembro de 2000, que institui a lei orgânica 
do tribunal de contas do estado de Santa Catarina e 
adota outras providências, Art. 1º: Ao Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de 
controle externo, compete, nos termos da 
Constituição do Estado e na forma estabelecida 
nesta Lei, EXCETO: 

A) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Governador do Estado, nos termos do art. 47 e 
seguintes desta Lei; 

B) Apreciar as contas prestadas anualmente pelo 
Prefeito Municipal, nos termos do art. 50 e seguintes 
desta Lei; 

C) Prestar, dentro de sessenta dias, sob pena de 
responsabilidade, as informações solicitadas pela 
Assembleia Legislativa, ou por qualquer de suas 
comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas; 

D) Fiscalizar as contas de empresas de cujo capital 
social o Estado ou o Município participe, de forma 
direta ou indireta, nos termos do documento 
constitutivo; 

E) Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por 
qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato, e representação, na forma prevista nesta 
Lei. 
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15 – Ainda de acordo com a Lei Complementar nº 
202, de 28 de dezembro de 2000, Art. 26: O Tribunal 
de Contas fiscalizará, na forma prevista em 
provimento próprio, o cumprimento das normas 
relativas à gestão fiscal do Estado e dos Municípios, 
observando, em especial: 

I. O atingimento das metas estabelecidas na Lei de 
Diretrizes orçamentárias; 

II. Limites e condições para realização de operações de 
crédito e inscrição em Restos a Pagar; 

III. Medidas adotadas para o retorno da despesa parcial 
com pessoal ao limite ilegal; 

IV. Providências tomadas pelo ente para recondução dos 
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos 
respectivos limites; 

V. Destinação de recursos obtidos com a alienação de 
ativos;  

VI. Cumprimento do limite constitucional de gastos parciais 
dos legislativos estaduais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto.  

B) Apenas os itens III e VI estão incorretos. 

C) Apenas os itens V e VI estão incorretos.  

D) Apenas os itens III, V e VI estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

16 – São requisitos básicos para investidura em 
cargo público, EXCETO: 

A) Gozo dos direitos políticos; 

B) Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

C) Nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo; 

D) Idade mínima de vinte e um anos; 

E) Aptidão física e mental. 
 

17 – De acordo com o preestabelecido no código 
oficial de redação e técnica, como é nomeado o 
documento pelo qual o Chefe do Executivo manifesta 
a sua aquiescência ao projeto de lei aprovado pelo 
Poder Legislativo. Verifica-se aqui a fusão da 
vontade do Congresso Nacional com a do 
Presidente, da qual resulta a formação da lei. Pode 
ser expressa ou tácita: 

A) Veto;    B) Publicação; 

C) Portaria;   D) Resolução 

E) Sanção. 
 

18 – Analise as assertivas dadas abaixo: 

I. Fatos da administração pública também são denominados 
Fatos jurídicos uma vez que toda ação do agente público 
pode ser verificada sob o prisma legal. 

II. Os fatos administrativos são chamados de atos materiais; 

III. Todo fato jurídico produz efeitos na esfera jurídica no 
sentido exclusivo de extinguir direitos. 

Está CORRETO o contido em: 

A) I apenas    B) II apenas 

C) III apenas   D) I e II  

E) Todas. 

19 – Quanto aos fundos especiais contemplados na 
Lei Federal 4.320/64 será verdade afirmar que: 

A) Constitui fundo especial o produto de receitas 
especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. 

B) A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a 
fundos especiais far-se-á através de dotação 
consignada na Reunião de Orçamento parlamentar 
ou em créditos adicionais. 

C) Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, 
o saldo positivo do fundo especial apurado em 
balanço será transferido para uma conta da secretaria 
de bem estar social mantida pela União para 
programas assistenciais. 

D) A lei que instituir fundo especial não poderá 
determinar normas peculiares de controle, prestação 
e tomada de contas de modo que não venha a elidir a 
competência específica do Tribunal de Contas ou 
órgão equivalente. 

E) Quando um fundo especial por razões concretas e 
lícitas deixar de existir a extinção será determinada 
por juízo competente em nível de comarca. 

 

20 – O conceito de ato administrativo é toda 
manifestação _______________________ que, agindo 
nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a 
si própria. 

Para que haja verdade no enunciado acima, a lacuna 
apresentada deverá ser preenchida por: 

A) Unilateral de vontade da Administração Pública; 

B) Do interesse público; 

C) Do intento do agente; 

D) Do clamor público ouvido pelo agente; 

E) Da eficácia. 

 


