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ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: TESOUREIRO 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) 

questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 
(Texto) 

 

QUESTÃO 01. A partir da análise do Texto, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta do 
trecho destacado: 

 
(A) “A história da família da jornalista Mariana Alves Tavares, de Campinas (SP), pode se resumir à palavra 

educação” (linhas 1 a 3) – A educação é o bem mais valioso da vida da jornalista Mariana Alves Tavares. 
(B) “[...] e será a primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da família” (linhas 9 e 10) – 

Nunca antes um brasileiro foi a Genebra para cursar mestrado. 
(C) “Com toda a bagagem e o que ainda está por vir, Mariana diz que a intenção é olhar para o Brasil de forma 

a entender por que questões raciais ainda interferem na evolução do país.” (linhas 11 a 14) – Mariana busca 
através dos estudos evoluir o Brasil no que diz respeito às diferenças étnicas. 

(D) “Não dá para desenvolver um país desenvolvendo uma parcela pequena da sociedade, quando a maioria 
populacional é considerada minoria em acesso aos direitos” (linhas 14 a 18) – O desenvolvimento de uma 
parcela pequena da sociedade corresponde ao desenvolvimento da minoria populacional detentores de 
direitos. 

 
QUESTÃO 02. É correto afirmar que há verbo intransitivo ou locução intransitiva na seguinte oração retirada do 

Texto: 
 
(A) “A história da família da jornalista Mariana Alves Tavares, de Campinas (SP), pode se resumir à palavra 

educação” (linhas 1 a 3). 
(B) “[...] e será a primeira geração [...]” (linha 9). 
(C) “Sua tataravó, Sebastiana Sylvestre Correa, nasceu em 1859, em Minas Gerais” (linhas 19 e 20). 
(D) “[...] quando a Lei Áurea a alforriou em 1888 [...]” (linhas 21 e 22). 
 



QUESTÃO 03. “[...] mas lutou para que suas futuras gerações tivessem acesso à educação [...]” (linhas 24 e 25). 
A oração do Texto sublinhada acima classifica-se corretamente como: 

 
(A) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) Oração subordinada substantiva predicativa do sujeito. 
(D) Oração subordinada adverbial final. 
 
QUESTÃO 04. No Texto, a locução verbal “pode se resumir [...]” (linha 2) encontra-se transformada para a voz 

passiva na seguinte forma: 
 
(A) “é resumida”. 
(B) “pode ser resumida”. 
(C) Não é possível a transformação para a voz passiva. 
(D) A locução já se encontra na voz passiva. 
 
QUESTÃO 05. “Ela foi escravizada até os 29 anos, quando a Lei Áurea a alforriou em 1888 [...]” (linhas 20 a 22). 

Ao analisar o trecho acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 
 
(A) Possui uma oração principal que se encontra na voz passiva e sua alteração para a voz ativa resulta em uma 

oração com sujeito indeterminado. 
(B) O verbo da oração subordinada concorda em número e pessoa com seu sujeito oculto. 
(C) A preposição “até” é exigida pela regência nominal da expressão “escravizada”. 
(D) A palavra “quando” classifica-se como uma conjunção integrante. 
 
QUESTÃO 06. No trecho “[...] e será a primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da 

família” (linhas 9 e 10), o termo “da família” classifica-se sintaticamente como: 
 
(A) Complemento nominal. 
(B) Objeto indireto. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Predicativo do sujeito. 
 
QUESTÃO 07. As vírgulas presentes no trecho do Texto “Sua tataravó, Sebastiana Sylvestre Correa, nasceu em 

1859” (linhas 19 e 20) são utilizadas pelo autor com o objetivo de: 
 
(A) Indicar a continuidade de uma ação ou fato. 
(B) Isolar expressão de valor meramente explicativo. 
(C) Representar na escrita hesitações comuns da língua falada. 
(D) Explicitar termo anteriormente utilizado. 
 
QUESTÃO 08. Em relação à partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 
“[...] Mariana diz que a intenção é olhar para o Brasil [...]” (linha 12). 
 
(A) Retoma um substantivo e exerce a função de sujeito simples da oração a que pertence. 
(B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 
(C) Introduz uma oração subordinada substantiva. 
(D) Poderia ser corretamente substituída por “em que”, sem quaisquer outras alterações no período. 
 
QUESTÃO 09. A crase utilizada no trecho “[...] pode se resumir à palavra educação [...]” (linhas 2 e 3) é justificada 

pela mesma regra gramatical que em: 
 
(A) Iremos sem dúvidas ao show às pressas. 
(B) O rapaz deu àquela mulher o livro. 
(C) Esperamos você à tarde. 
(D) A moça era intolerante à situação. 
 



QUESTÃO 10. “Ela conta que tentou desde cedo não se deixar abalar pelo racismo, mas relata que vivenciou 
momentos que a fazem acreditar que, mesmo com o fim da escravidão, o Brasil ainda não passou por uma 
mudança efetiva quando se trata da questão afrodescendente.” (Adaptado de G1, 14/06/2017). No texto 
acima, o termo “a” sublinhado classifica-se morfológica e sintaticamente como: 

 
(A) Pronome indefinido; objeto direto. 
(B) Pronome pessoal; sujeito. 
(C) Artigo definido; sujeito. 
(D) Pronome pessoal; objeto direto. 
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. A água de uma piscina possui as seguintes dimensões: 
 

 
 
Se o nível de água aumentar 0,065 metros, é correto afirmar que o volume de água da piscina, em litros, passa 
a ser: 
 
(A) 32 
(B) 32.500 
(C) 33.220 
(D) 33.300 
 
QUESTÃO 12. Em uma sorveteria, um atendente trabalhando 5 horas por dia, 6 dias por semana, serve 620 

sorvetes. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que 6 atendentes, trabalhando 6 horas por 
dia, 4 dias por semana, servem: 

 
(A) 2.630 sorvetes 
(B) 2.976 sorvetes 
(C) 2.982 sorvetes 
(D) 3.120 sorvetes 
 
QUESTÃO 13. Em certo condomínio, os moradores só conseguem acessar suas residências se digitarem a senha 

na portaria de entrada. A senha consiste em 5 caracteres, sendo obrigatório que o primeiro caractere seja 
um número, já os demais caracteres podem ser números ou letras de “a” até “f”. Com base nisso, é correto 
afirmar que a quantidade de senhas possíveis é de: 

 
a) 9. 164 
b) 10. 164 
c) 10. 184 
d) 10. 205 

 
QUESTÃO 14. Considere a seguinte equação de 1º grau: “25. (𝑥 − 10) + 𝑥 = 50 + 20. (𝑥 + 2) + 𝑥" 
 
É correto afirmar que “x” é igual a: 
 
(A) 64 
(B) 66 
(C) 68 
(D) 70 



 
QUESTÃO 15. Uma dona de casa foi ao mercado e comprou 5 tipos de queijos diferentes. O valor total pela 

compra dos queijos foi de R$ 152,00. Com base nos valores de cada tipo de queijo, analise a tabela abaixo: 
 

Tipo de 
Queijo 

Descrição 

I - 

II Custou R$ 12,00 a mais que o Tipo I 

III Custou o triplo do Tipo II 

IV Custou um terço do Tipo III 

V Custou o dobro do Tipo I 

 
É correto afirmar que o valor pago pelo queijo Tipo V foi de: 
 
(A) R$ 23,00 
(B) R$ 25,00 
(C) R$ 26,00 
(D) R$ 28,00 
 
QUESTÃO 16. Um capital no valor de R$ 10.132,00 foi aplicado à taxa de juros compostos de 2% mensal, por um 

período de 3 meses. Com base nisso, é correto afirmar que o valor de juro rendido após esse período foi de 
aproximadamente: 

 
(A) R$ 610,16 
(B) R$ 615,20 
(C) R$ 620,16 
(D) R$ 640,50 

 
QUESTÃO 17. Nas funções trigonométricas representadas abaixo, a linha tracejada demonstra uma função 

trigonométrica básica, podendo ser, por exemplo: 𝑠𝑒𝑛(𝑥), cos(𝑥) 𝑜𝑢 tan (𝑥). Com base nisso, é correto 
afirmar que a função trigonométrica que rege a linha contínua deve ser: 

 

 
 
(A) 𝑓(𝑥) = sen(𝑥) − 3 
(B) 𝑓(𝑥) = cos(𝑥) − 3 
(C) 𝑓(𝑥) = 3cos (𝑥) 
(D) 𝑓(𝑥) = sen(𝑥) + 3 
 
QUESTÃO 18. Uma caixa possui 20 bolas. Cada bola está numerada com números de 1 a 20. Com base nisso, ao 

retirar uma bola, a probabilidade dessa bola ser divisível por 4 é de: 
 
(A) 12% 
(B) 15% 
(C) 20% 
(D) 25% 



QUESTÃO 19. Bernardo aplicou seu capital no valor de R$ 30.250,00 à taxa de juros simples de 6% ao ano 
durante 5 anos. O objetivo de Bernardo ao final desse período de 5 anos é comprar um carro no valor de R$ 
40.000,00 utilizando apenas o valor total resgatado no investimento. Com base nisso, é correto afirmar que: 

 
(A) Após 5 anos, Bernardo só conseguirá comprar o carro se investir, além do valor total resgatado, mais R$ 

1.025,00 
(B) Bernardo não conseguirá comprar o carro apenas com o valor total resgatado no investimento, pois ainda 

faltará R$ 775,00 
(C) Bernardo não conseguirá comprar o carro apenas com o valor total resgatado no investimento, pois ainda 

faltará R$ 675,00 
(D) Ao final de 5 anos, Bernardo conseguirá comprar o carro no valor de R$ 40.000,00 utilizando apenas o valor 

total resgatado no investimento 
 
QUESTÃO 20. Analisando o gráfico representado pela linha tracejada abaixo, é correto afirmar que a função que 

o representa é: 

 
 
(A) 𝑥2 
(B) (𝑥 + 2)² 
(C) (𝑥 − 2)² 
(D) 𝑥2 + 2 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (20 questões) 
 

 
QUESTÃO 21. A execução de despesas orçamentárias se dá em três estágios, conforme a Lei 4.320/64, quais 

sejam: empenho, liquidação e pagamento. Em relação ao tema, é incorreto afirmar que: 
 
(A) Empenho de despesa é o ato em que a autoridade competente cria para o Poder Público a obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. 
(B) Caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado 

totalmente, sendo substituído por outro. 
(C) A liquidação consiste em verificar o direito adquirido do credor, mediante títulos e documentos 

comprobatórios do respectivo crédito. 
(D) O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação 

da despesa. 
 
QUESTÃO 22. Na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), é correto considerar que: 
 
(A) São considerados ingressos as receitas orçamentárias arrecadadas e como dispêndios as despesas 

orçamentárias e os restos a pagar pagos. 
(B) As transações de investimentos e financiamento, mesmo que não envolvam o uso de caixa ou equivalente 

de caixa, devem ser incluídas da DFC. 
(C) A receita de impostos e o pagamento de despesas de pessoal são considerados, respectivamente, uma 

receita de fluxo de financiamento e uma despesa do fluxo operacional. 
(D) Os depósitos, considerados como ingressos de terceiros em poder da administração, estão abrangidos pela 

DFC, mas não pelo Balanço Financeiro. 
 



QUESTÃO 23. As Demonstrações Contábeis apresentam informações extraídas dos registros e dos documentos 
que integram o sistema contábil da entidade. Considerando o Balanço Orçamentário e Financeiro, analise 
os itens a seguir e marque a alternativa correta: 

 
I. o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas; 
II. no Balanço Orçamentário, através da comparação entre operações de crédito e amortização da dívida, pode-

se identificar o aumento ou diminuição do endividamento; 
III. o Balanço Financeiro demonstrará a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e 

pagamentos de natureza extraorçamentárias, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

 
(A) Apenas o item II está correto. 
(B) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
(C) Os itens I e III estão corretos, apenas. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 24. Em relação à Lei Orçamentária Anual, bem como sua previsão, execução e controle, é correto 

afirmar que: 
 
(A) Se não receber a proposta orçamentária no prazo previsto, o Poder Legislativo considerará como proposta 

a Lei Orçamentária anterior. 
(B) As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas em no mínimo 1,2% da receita 

corrente liquida prevista no projeto. 
(C) As emendas ao projeto de lei orçamentária anual devem ser compatíveis com o plano plurianual e com as 

leis de diretrizes orçamentárias. 
(D) O controle da execução orçamentária independe do cumprimento do programa de trabalho expresso em 

termos de realização de obras e prestação de serviços. 
 
QUESTÃO 25. A respeito da classificação econômica das despesas, conforme a Lei 4.320, é correto afirmar que 

se consideram como despesas correntes: 
 
(A) Dotações para manutenção de obras de conservação de bens imóveis e transferências para pagamento de 

inativos e pensionistas. 
(B) Dotações para planejamento e execução de obras e aquisição de equipamentos. 
(C) Transferência para pagamento da amortização da dívida pública e despesas de manutenção de serviços 

anteriormente criados. 
(D) Transferência para pagamento de subvenção social e dotações para aumento do capital de empresas que 

não sejam de caráter comercial. 
 
QUESTÃO 26. Classifica-se como receita extraorçamentária, exceto: 
 
(A) Depósito em caução. 
(B) Antecipação de receitas orçamentárias. 
(C) Receitas não previstas no orçamento. 
(D) Cancelamento de restos a pagar. 
 
QUESTÃO 27. A respeito dos créditos adicionais, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Os créditos suplementares são autorizados por decreto do executivo e abertos por autorização legislativa. 
(B) Os créditos especiais são destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e, 

em regra, a vigência é limitada ao exercício em que forem autorizados. 
(C) Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevisíveis e depende de prévia 

autorização por decreto legislativo. 
(D) O superávit orçamentário apurado em balanço patrimonial do exercício corrente é considerado uma fonte 

para a abertura de créditos adicionais. 
 
  



QUESTÃO 28. Em relação ao Código Tributário Municipal, é correto afirmar que: 
 

(A) O Imposto Sobre Serviços (ISS) não incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e 
serviços públicos explorados economicamente com o pagamento de tarifa pelo usuário final. 

(B) O Imposto Sobre Serviços (ISS) incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País. 
(C) A base de cálculo do ISS poderá ser fixada por estimativa, mediante iniciativa do fisco, vedado a fixação a 

requerimento do sujeito passivo. 
(D) O Imposto Sobre Serviços (ISS) tem como fato gerador à prestação de serviços constantes da Lista de 

Serviços anexa à Lei Complementar, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do 
prestador. 

 

QUESTÃO 29. Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle 
exercidas no âmbito dos Poderes Executivos e Legislativo Municipal, incluindo as Administrações Direta e 
Indireta, de forma integrada, que possuem as seguintes responsabilidades, exceto: 

 

(A) Comunicar à Unidade Central de Controle Interno dos Poderes Públicos, qualquer irregularidade ou 
ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade subsidiária. 

(B) Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos 
Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no 
cronograma de execução mensal de desembolso. 

(C) Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Poder ou Órgão público, incluindo suas 
administrações Direta e Indireta, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize 
no exercício de suas funções. 

(D) Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos 
ao respectivo sistema administrativo, em que o Poder ou Órgão público, incluindo suas administrações 
Direta e Indireta, seja parte. 

 

QUESTÃO 30. Considerando os títulos de crédito, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta: 
 

I. a duplicata é um título de crédito vinculado a operações de compra e venda de mercadorias, envolvendo um 
empresário como sacador, ou de prestação de serviços, envolvendo um prestador de serviços empresário ou 
não como sacador, com pagamento à vista ou a prazo; 

II. a nota promissória é uma promessa incondicional, dada pelo subscritor ao seu tomador, de realizar o 
pagamento da importância do crédito, no prazo e nas condições determinados no título; 

III. o cheque é uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, em que o sacado de um cheque (o banco) possui a 
obrigação cambial, independente da inexistência ou insuficiência de fundos disponíveis na conta do sacador. 

 

(A) Apenas o item II está correto. 
(B) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
(C) Os itens I e III estão corretos, apenas. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 31. Em relação aos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, é correto 
afirmar que: 

 

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. 
(B) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, mas é vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento. 
(C) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
(D) A prática do racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei. 
 

QUESTÃO 32. Com relação à organização político-administrativa dos Municípios, é correto afirmar que: 
 

(A) A incorporação de municípios far-se-á por lei federal. 
(B) A criação de municípios deve ocorrer dentro do período determinado em lei ordinária federal. 
(C) A fusão de municípios independe de plebiscito da população envolvida. 
(D) A incorporação depende da divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e divulgados na 

forma da lei. 



QUESTÃO 33. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional, exceto: 
 
(A) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma 

dessas medidas. 
(B) Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas dentro de sessenta dias 

após a abertura da sessão legislativa. 
(C) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a 

execução dos planos de governo. 
(D) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegação legislativa. 
 
QUESTÃO 34. Em relação ao sistema tributário nacional, conforme estabelece a Constituição Federal, cabe à lei 

complementar: 
 
(A) Dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios. 
(B) Estabelecer limitações constitucionais ao poder de tributar. 
(C) Dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre fatos geradores, bases 

de cálculo e contribuintes de todos os tributos discriminados na Constituição. 
(D) Instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, que será de caráter obrigatório para os contribuintes. 
 
QUESTÃO 35. Considerando o procedimento administrativo e o processo judicial da lei de improbidade 

administrativa, é incorreto afirmar que: 
 
(A) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 
(B) A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica 

interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
(C) Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o 

processo sem julgamento do mérito. 
(D) Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao juízo competente petição para 

a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente. 
 
QUESTÃO 36. A modalidade de licitação utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, 

independentemente do valor estimado para a contratação é a (o): 
 
(A) Pregão. 
(B) Concorrência. 
(C) Tomada de preço. 
(D) Concurso. 
 
QUESTÃO 37. Considerando os procedimentos de acesso a informação constante na lei 12.527/11, é correto 

afirmar que: 
 
(A) O pedido do requerente deve conter exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de 

informações de interesse público. 
(B) Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão que receber o pedido deverá, em prazo não 

superior a 20 dias, indicar as razões de fato ou de direito da recusa do acesso pretendido, sendo tal prazo 
prorrogável por igual período. 

(C) Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá 
recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias, em qualquer hipótese. 

(D) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. 

 
  



QUESTÃO 38. A respeito das classificações orçamentárias constantes no Manual Técnico de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MTCASP), é correto afirmar que: 

 
(A) A classificação por esfera tem por finalidade identificar o órgão orçamentário e a unidade orçamentária da 

receita ou despesa. 
(B) A classificação institucional tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao orçamento fiscal, da 

seguridade social ou de investimento das empresas estatais. 
(C) A classificação funcional tem por objetivo apontar a finalidade do gasto. 
(D) A classificação por IDUSO destina-se a identificar se os recursos compõem contrapartida nacional de 

empréstimo ou de doações ou destinam-se a outras aplicações. 
 
QUESTÃO 39. Considera-se uma receita corrente: 
 
(A) Dividendos e alugueis. 
(B) Alienação de bens apreendidos. 
(C) Juros de empréstimos concedidos. 
(D) Integralização do capital social. 
 
QUESTÃO 40. Considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I. classificam-se como inversão financeira as dotações para o planejamento e a execução de obras; 
II. classificam-se como investimento as dotações para a aquisição de instalações, equipamentos e material 

permanente; 
III. classificam-se como transferência corrente as dotações para despesas que não correspondam à 

contraprestação direta em bens ou serviços. 
 
(A) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
(B) Apenas o item III está correto. 
(C) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
(D) Todos os itens estão corretos. 

 


