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Leia com atenção estas instruções gerais antes de realizar a prova:

1 Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo/área (cabeçalho desta página)
para o qual você se candidatou.

2 Confira os dados impressos no cartão de respostas.  Quaisquer problemas deverão ser
comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.

3 Assine o cartão de respostas.

4 Verifique  se  este  caderno  de  prova  contém  40  questões.  Não  serão  consideradas
reclamações posteriores ao término da prova.

5 Cada questão da prova constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.

6 Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas, que se encontra no verso
desta  folha;  em  seguida,  passe-o  a  limpo,  com  caneta  esferográfica  azul  ou  preta.
Qualquer outra cor de tinta não será aceita pela leitora ótica.

7 Preencha o cartão de respostas completando totalmente a pequena bolha, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.

8 Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais
de uma bolha no cartão de respostas, bem como questões cuja bolha apresente rasuras
no cartão de respostas.

9 O cartão de respostas não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.

10 Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.

11 Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório
que cubra as orelhas do candidato.

12 A prova terá duração de quatro horas (das 13h 30min às 17h 30min), incluído o tempo  para
preenchimento do cartão de respostas. A duração será de cinco horas (13h 30min às 18h
30min) apenas para os candidatos que tiveram a sua solicitação deferida.

13 O candidato somente poderá entregar a prova e sair da sala após 1 (uma) hora de seu
início.

14 Os  (3)  três  últimos  candidatos  somente  poderão  se  retirar  da  sala  de  prova
simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

15 Ao concluir  a  prova,  entregue ao  fiscal  de  sala  tanto  o  cartão de respostas  quanto  o
caderno de provas. Você poderá levar consigo apenas o rascunho do cartão de respostas.



Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Concurso Público – Edital 32/2015 – Prova Objetiva
CONTADOR

2



Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Concurso Público – Edital 32/2015 – Prova Objetiva
CONTADOR

3

Questão 1

Conforme o estabelecido pela Lei nº 8112/90, associe as colunas.

I. Reversão

II. Readaptação

III. Reintegração

IV. Recondução

V. Remoção

VI. Redistribuição

(  ) É o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no
âmbito  do  mesmo  quadro,  com  ou  sem  mudança  de
sede.

(  ) É  o  deslocamento  de  cargo  de  provimento  efetivo,
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal,
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

(  ) É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado.

(  ) É  a  reinvestidura  do  servidor  estável  no  cargo
anteriormente  ocupado,  ou no cargo resultante de sua
transformação,  quando  invalidada  a  sua  demissão  por
decisão administrativa ou judicial.

(  ) É o retorno à atividade de servidor aposentado.

(  ) É a investidura do servidor  em cargo de atribuições e
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido  em sua capacidade física  ou mental,  verificada
em inspeção médica.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.

(A) III, IV, V, II, VI, I

(B) VI, V, II, I, III, IV

(C) V, VI, IV, III, I, II

(D) IV, III, I, VI, II, V

(E) II, I, III, V, IV, VI
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Questão 2

Leia com atenção as afirmativas sobre a História da Educação Profissional e Tecnológica no
Brasil e, a seguir, assinale (V) para as verdadeiras e (F), para as falsas.

(  ) A transformação das Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais deu-se a partir
da necessidade de implantação de cursos técnicos de nível médio.

(  ) O ingresso em qualquer curso superior para o aluno concluinte de um curso técnico de
nível médio só foi possível a partir da aprovação da Lei nº 9.394, de 20 de fevereiro de
1996.

(  ) O processo de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia deu-se
por meio da Lei nº 11.892, de 29/12/2008 e o IFSC foi criado mediante transformação do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina.

(  ) A  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  é  vinculada  ao
Ministério da Educação e é constituída pelos Institutos Federais, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e do
Rio de Janeiro, as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e pelo Colégio
Pedro II.

(  ) Em 1978, todas as Escolas Técnicas Federais existentes foram transformadas em Centros
Federais de Educação Tecnológica com a atribuição de formar engenheiros de operação e
tecnólogos.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.

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

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

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

(D) F, F, V, V, F

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

Questão 3

Todas as alternativas abaixo estão previstas no Plano de Desenvolvimento  Institucional  do
IFSC (2015-2019), EXCETO UMA, assinale-a.

(A) Regulamento Eleitoral para escolha de Reitor e Diretores dos Campi.

(B) Organização Didático-Pedagógica.

(C) Organização e Gestão de Pessoal.

(D) Planejamento Estratégico

(E) Capacidade e Sustentabilidade Financeira.
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Questão 4

Leia as afirmativas sobre a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de acordo com a
Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/09/2012.

I. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas articulada e
subsequente ao Ensino Médio.

II. Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são organizados por eixos
tecnológicos  e  têm suas cargas  horárias  mínimas  indicadas  no  Catálogo  Nacional  de
Cursos Técnicos.

III. Possibilita atividades não presenciais de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária
diária  dos  cursos  técnicos  de  nível  médio,  desde  que  haja  suporte  tecnológico  e
atendimento pedagógico especializado.

IV. Estabelece a possibilidade de cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na
forma articulada com o Ensino Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.

(A) I, II, III

(B) I, II, IV

(C) III, IV

(D) II, IV

(E) I, III

Questão 5

Leia atentamente o texto a seguir sobre o Conselho Superior do IFSC:

“É o órgão máximo do IFSC, com caráter consultivo e deliberativo. É composto
por  representantes  dos  docentes,  dos  discentes,  dos  servidores  técnico-
administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do setor público,
do  MEC  e  do  Codir  do  IFSC,  sendo  o  ocupante  do  cargo  de  Reitor  seu
presidente nato. Trata de assuntos relativos a políticas institucionais, orçamento
anual, prestação de contas, eleições para reitor e diretores-gerais, entre outros.”

                                         (PDI/IFSC – 2015-2019, p. 269)

Assinale a afirmativa que contém uma competência do Conselho Superior.

(A) Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão.

(B) Assessorar a Reitoria em assuntos administrativos do IFSC.

(C) Zelar pela observância dos objetivos e finalidades do IFSC.

(D) Estabelecer normas e critérios para avaliação do estágio probatório de docentes e técnico-
administrativos em educação.

(E) Apreciar  questões  que  prejudiquem  o  andamento  normal  das  atividades  dos  campi,
envolvendo servidores, alunos e comunidade externa.
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Questão 6

Leia com atenção o conceito a seguir:

“É um documento em que se registram, resumidamente, mas com clareza, as ocorrências de
uma reunião de pessoas para determinado fim”.  (Odair Beltrão, 1980)

A afirmativa trata-se de que tipo de documento?

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão acima.

(A) Portaria

(B) Ofício

(C) Memorando

(D) Edital

(E) Ata

Questão 7

Considerando as diferentes situações de uso da língua, analise as afirmativas a seguir.

I. As palavras apresentam apenas um significado objetivo e literal.

II. O sentido denotativo das palavras é conhecido também como sentido literal.

III. O sentido conotativo das palavras é conhecido também como sentido literal.

IV. O sentido denotativo das palavras tem como fim a clareza e a objetividade em situações
comunicativas.

V. O sentido  conotativo  tem como fim expressar  os  diferentes  significados  das palavras,
dependendo do contexto e da situação comunicativa.

Assinale a alternativa CORRETA.

(A) III, IV, V estão corretas.

(B) I, II, III estão corretas.

(C) II, III, IV estão corretas.

(D) II, IV, V estão corretas.

(E) I, II, IV estão corretas.
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Questão 8

Todas as alternativas apresentam as características textuais de uma redação oficial, EXCETO
UMA, assinale-a.

(A) impessoalidade e formalidade.

(B) respeitabilidade e liberdade.

(C) uso do padrão culto da língua e impessoalidade.

(D) concisão e clareza.

(E) formalidade e uniformidade.

Questão 9

Assinale  a  alternativa  em que  a  organização  do  texto  e  o  emprego  dos  pronomes  estão
CORRETOS.

(A) Sua Excelência está analisando os documentos que o Senhor encaminhou.  Assim que
analisados e assinados, os mesmos serão encaminhados conforme orientações.

(B) Aguardamos a Sua Excelência determinar quais procedimentos serão adotados.

(C) Convidamos o Ilustríssimo Senhor Juiz para participar da solenidade de posse do Senhor
Prefeito eleito de nossa cidade.

(D) Ao Digníssimo Senhor  Pedro Silva,  Juiz  de Direito  da 20ª Vara Criminal  do Fórum de
Justiça.

(E) Informamos ao Magnífico Reitor as datas das cerimônias de formaturas do 2º semestre de
2015, nas quais contamos com a presença de Vossa Magnitude.

Questão  10

Assinale a alternativa em que há ERRO de concordância verbal.

(A) O pessoal invadiu o estádio de futebol.

(B) Mais de cinco professores faltaram à reunião pedagógica.

(C) Os imóveis, os carros, as joias, tudo estava penhorado.

(D) João, Maria e Fábio são estudantes do curso técnico.

(E) Estados Unidos são uma nação capitalista.
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Questão 11

A Norma  Regulamentadora  17  que  trata  de  Ergonomia  visa  estabelecer  parâmetros  que
permitam  a  adaptação  das  condições  de  trabalho  às  características  psicofisiológicas  dos
trabalhadores,  de modo a proporcionar  um máximo de conforto,  segurança e desempenho
eficiente.  Para  os  equipamentos  utilizados  no  processamento  eletrônico  de  dados  com
terminais de vídeo, avalie como verdadeiras (V) ou falsas (F) as assertivas a seguir.

(  ) Devem possuir  condições  de  mobilidade  suficientes  para  permitir  o  ajuste  da  tela  do
equipamento à iluminação do ambiente, proporcionando reflexos, contrastes, sombras e
corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador.

(  ) O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de
acordo com as tarefas a serem executadas.

(  ) A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as
distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais.

(  ) Devem ser posicionados em superfícies de trabalho com altura fixa. 

(  ) Os  documentos  a  serem  utilizados  com  esses  equipamentos  deverão  ser  legíveis  e,
sempre que possível, confeccionados de papel brilhante para facilitar a leitura. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

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

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

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

(D) F, V, V, F, F 

(E) V, F, V, F, V
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Questão 12

Avalie como verdadeiras (V) ou falsas (F) as assertivas a seguir que tratam do funcionamento
da comissão interna de prevenção de acidentes  –  CIPA,  conforme estabelecido na norma
regulamentadora 05.

(  ) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas fora do expediente normal da empresa e
em local apropriado.

(  ) As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso.

(  ) O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais
de quatro reuniões ordinárias sem justificativa.

(  ) Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denúncia de situação de
risco grave e iminente, ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal, ocorrer diminuição da
produtividade  dos  trabalhadores  ou  houver  solicitação  por  consenso  de  todas  as
representações.

(  ) No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em
dois dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

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

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

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

(D) V, F, V, F, F

(E) F, V, V, F, F
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Questão 13

Relacione os assuntos tratados com as normas regulamentadoras pertinentes, associando a
coluna da direita com a da esquerda.

I. Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais.

II. Comissão  Interna  de
Prevenção de Acidentes.

III. Ergonomia.

IV. Programa  de  Controle
Médico  de  Saúde
Ocupacional.

(  ) Uma  de  suas  atribuições  é  identificar  os  riscos  do
processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a
participação  do  maior  número  de  trabalhadores,  com
assessoria  do Serviço Especializado em Engenharia  de
Segurança e em Medicina do Trabalho, onde houver.

(  ) Estabelece  que  a implantação  de  medidas  de  caráter
coletivo  deverá  ser  acompanhada  de  treinamento  dos
trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem
a  sua  eficiência  e  de  informação  sobre  as  eventuais
limitações de proteção que ofereçam. 

(  ) Estabelece  que  o  empregador  não  deve  promover
qualquer  sistema  de  avaliação  dos  trabalhadores
envolvidos  nas  atividades  de  digitação,  baseado  no
número individual de toques sobre o teclado, inclusive o
automatizado, para efeito de remuneração e vantagens de
qualquer espécie.

(  ) Obrigatoriedade  de  elaboração  e  implementação,  por
parte  de  todos  os  empregadores  e  instituições  que
admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo
de promoção e  preservação da saúde do conjunto  dos
seus  trabalhadores.  Também  deverá  obedecer  a  um
planejamento  em  que  estejam  previstas  as  ações  de
saúde a serem executadas durante o ano.

Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA de associação, de cima para baixo.

(A) II, I, IV, III

(B) II, I, III, IV

(C) I, II, III, IV

(D) III, II, I, IV

(E) IV, I, III, II
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Questão 14

Sobre as DIRETRIZES estabelecidas na norma regulamentador 07, que trata do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O  PCMSO deverá  ter  caráter  de  prevenção,  rastreamento  e  diagnóstico  precoce  dos
agravos  à  saúde,  relacionados  ao  trabalho,  inclusive  de  natureza subclínica,  além da
constatação da existência de casos de doenças profissionais  ou danos irreversíveis  à
saúde dos trabalhadores. 

(B) O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo
da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas
regulamentadoras.

(C) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de
trabalhadores,  privilegiando  o  instrumental  clínico-epidemiológico  na  abordagem  da
relação entre sua saúde e o trabalho.

(D) O PCMSO estabelece os parâmetros e índices máximos, bem como diretrizes a serem
observados na execução dos exames médicos e avaliação clínica, abrangendo anamnese
ocupacional, exame físico, nutricional e interpessoal de trabalho.

(E) O  PCMSO  deverá  ser  planejado  e  implantado  com  base  nos  riscos  à  saúde  dos
trabalhadores,  especialmente  os  identificados  nas  avaliações  previstas  nas  demais
normas regulamentadoras.

Questão 15

Sobre os conceitos relacionados à Intranet, Internet e Correio Eletrônico, assinale a alternativa
CORRETA.

(A) Tendo em vista a segurança de informações, é impossível ter acesso externo à intranet
institucional,  pois  o  acesso  é  restrito  ao  público  interno  de  uma  organização  onde  a
intranet está instalada.

(B) O protocolo ftp é utilizado quando um usuário de correio eletrônico envia uma mensagem
com anexo para outro destinatário de correio eletrônico.

(C) Uma intranet é uma rede corporativa interna que permite a interligação de computadores
de empresas. Devido aos requisitos mais estritos de segurança, as intranets não podem
utilizar tecnologias que sejam empregadas na Internet, como, por exemplo, o protocolo
TCP/IP.

(D) Os arquivos denominados cookies, também conhecidos como cavalos de troia, são vírus
de  computador,  com  intenção  maliciosa,  que  se  instalam  no  computador  sem  a
autorização do usuário, e enviam, de forma automática e imperceptível, informações do
computador invadido.

(E) O protocolo POP3 é usado para recuperar emails de um servidor de email para um cliente
de email POP3.
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Questão 16

Sobre os conceitos relacionados aos microcomputadores, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A  unidade  de  DVD  é  um  periférico  capaz  de  realizar  a  leitura  óptica  dos  dados
armazenados em um Digital Vídeo Disk, diferentemente de uma unidade de disco rígido,
que realiza a leitura dos dados de forma magnética.

(B) A menor unidade de armazenamento de um microcomputador é o byte. Um conjunto de 8
bytes forma 1 bit, a partir do qual os dados em um computador são constituídos.

(C) Quanto maior a capacidade do Disco Rígido de um computador, maior será a velocidade
de execução de um programa, independentemente do processador e da memória RAM
instalada.

(D) O  fator  mais  importante,  para  garantir  altas  taxas  de  transmissão  na  Internet,  é  o
processador e a memória RAM instalada.

(E) Quanto maior for a dimensão do monitor  de vídeo utilizado em um computador, maior
deverá ser a capacidade da memória ROM instalada, de forma que uma boa definição e
uma boa resolução sejam garantidas.

Questão 17

Diante  da  planilha  abaixo,  qual  função  deve  ser  corretamente  utilizada  para  chegar  ao
resultado disponível na coluna D, utilizando-se como exemplo a situação de Diana?

 A B C D

1 Nome Receita Despesa Situação

2 Paulo R$ 20,00 R$ 22,00 DEVEDOR

3 Raquel R$ 30,00 R$ 21,00 CREDOR

4 Diana R$ 15,00 R$ 38,00 DEVEDOR

5 Maria R$ 25,00 R$ 20,00 CREDOR

6 João R$ 40,00 R$ 35,00 CREDOR

 

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão acima.

(A) =SE(B4>C4;"DEVEDOR";"CREDOR")

(B) =SE(C4<B4;"DEVEDOR";"CREDOR")

(C) =SE(B4>C4;"DEVEDOR","CREDOR")

(D) =SE(C4<B4;DEVEDOR;CREDOR)

(E) =SE(C4>B4;"DEVEDOR";"CREDOR")
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Questão 18

Nos computadores temos dispositivos de entrada, saída ou mistos. 

Assinale a alternativa que contém apenas dispositivos de saída.

(A) Teclado, Impressora 3D, Scanner, Mouse.

(B) DataShow, Joystick, Gravador de CD/DVD, Webcam.

(C) Impressora, Monitor, DataShow, Caixa de Som.

(D) Caixa de Som, Monitor Touchscreen, Impressora Laser, DataShow.

(E) Webcam, Teclado, Mouse, Joystick.

Questão 19

Assinale a alternativa que esteja em desacordo com os conceitos de Software Livre.

(A) O software pode ser comercializado.

(B) Alterações no código-fonte devem ser comunicadas ao desenvolvedor do software.

(C) O software pode ser copiado para uso pessoal ou não.

(D) Podem ser feitas alterações no código-fonte.

(E) O software pode ser aperfeiçoado a qualquer tempo por qualquer pessoa.

Questão 20

Relacione as funções de uma planilha eletrônica com suas definições, associando as colunas.

I. PROCV

II. SOMASE

III. SE

IV. CONCATENAR

V. CONT.NÚM

(  ) Agrupa várias sequências de caracteres de texto em uma única
sequência de texto.

(  ) Calcula  o  número  de  células  em  um  intervalo  que  contém
números.

(  ) Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou
condição.

(  ) Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for
verdadeiro e retorna um outro valor se for falso.

(  ) Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e
retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de acima para baixo.

(A) IV, II, V, III, I

(B) I, II, IV, III, V

(C) III, V, II, IV, I

(D) IV, V, II, III, I

(E) IV, V, II, I, III
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Questão 21

Quanto aos Princípios Orçamentários, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) O princípio da Universalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter
todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

(B) O princípio da Unidade determina a existência de um único orçamento para cada um dos
entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

(C) O princípio do Orçamento Bruto determina que todas as parcelas de receita e da despesa
devem aparecer no orçamento em seus valores líquidos, sem qualquer tipo de dedução.

(D) O princípio da Anualidade determina que  as previsões de receita e despesa devem referir-
se a um período limitado no tempo, que se denomina exercício financeiro.

(E) O  princípio  da  Exclusividade  preceitua  que  o  orçamento  deva  conter  apenas  matéria
orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos.

Questão 22

De acordo com a Lei  4.320 de 1964,  no que se trata,  especificamente,  do Título IX – da
Contabilidade, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO UMA, assinale-a.

(A) A  contabilidade  deverá  evidenciar,  em  seus  registros,  as  seguintes  informações:  o
montante  dos  créditos  orçamentários  vigentes  e  a  despesa  empenhada,  a  conta  dos
mesmos créditos e as dotações disponíveis.

(B) A dívida flutuante compreende: I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; II –
os serviços da dívida a pagar; III - os depósitos; IV - os débitos de tesouraria.

(C) A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes: I - os débitos e
créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando
em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço; II - os bens móveis e
imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;  III - os bens
de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.

(D) Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos
elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes
responsáveis pela sua guarda e administração.

(E) As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução
orçamentária,  bem  como  as  variações  independentes  dessa  execução  e  as
superveniências  e  insubsistência  ativas  e  passivas,  constituirão  elementos  da  conta
patrimonial.
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Questão 23

Em relação à  Lei  do Orçamento,  de acordo com a Lei  nº  4.320/64,  assinale  a  alternativa
CORRETA.

(A) A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, exceto as de operações de crédito
autorizadas em Lei.

(B) A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a
política  econômico-financeira  e  o  programa  de  trabalho  do  Governo,  obedecidos  os
princípios de unidade, universalidade, legalidade e anualidade.

(C) Integrarão a Lei  de Orçamento:  sumário geral  da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo; quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias
econômicas, na forma do Anexo 2.

(D) A  Lei  de  Orçamento  não  consignará  dotações  globais  destinadas  a  atender
indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou
quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

(E) As cotas de receita que uma entidade pública deve transferir  a outra não  se  incluirão,
como despesa, no orçamento da entidade obrigada à transferência e, como receita, no
orçamento da que as deva receber.

Questão 24

A 6ª  Edição  do  Manual  de Contabilidade Aplicada  ao Setor  Público  aborda,  dentre  outros
aspectos,  os  métodos  de  depreciação.  Considere  a  seguinte  situação  hipotética:  O  IFSC
adquiriu um computador e pretende realizar a depreciação desse bem, utilizando o método da
soma  dos  dois  dígitos.  O  valor  de  aquisição  do  bem  é  R$  3.500,00,  o  valor  residual
corresponde a 10% do bem, a vida útil do bem é de cinco anos e o mesmo foi considerado
pronto para uso em 01/01/2015. 

Qual será o valor líquido contábil do bem em 31/12/2017?

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão acima.

(A) R$ 1.260,00

(B) R$ 2.240,00

(C) R$ 1.610,00

(D) R$ 630,00

(E) R$ 980,00
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Questão 25

A LEI nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, dispõe sobre as Sociedades por Ações. A referida
Lei expõe em seu texto sobre a elaboração das Demonstrações Financeiras, destacando que
as  mesmas  deverão  exprimir  com  clareza  a  situação  do  patrimônio  da  companhia  e  as
mutações  ocorridas  no  exercício.  Em  relação  às  Demonstrações  Financeiras,  leia  as
afirmações a seguir e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

(   ) O artigo 186 da Lei 6.404/76 dispõe sobre as informações que devem ser discriminadas na
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; as referidas informações apresentadas
são as seguintes: o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a
correção  monetária  do  saldo  inicial  e  as  reversões  de  reservas  e  o  lucro  líquido  do
exercício.

(   ) As demonstrações financeiras das companhias abertas e fechadas observarão, ainda, as
normas  expedidas  pela  Comissão  de  Valores  Mobiliários  e  serão  obrigatoriamente
submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados.

(   ) A  companhia  fechada  com  patrimônio  líquido,  na  data  do  balanço,  inferior  a  R$
3.000.000,00  (três  milhões  de  reais)  não será  obrigada  à  elaboração e  publicação da
demonstração dos fluxos de caixa.

(   ) Ao  fim  de  cada  exercício  social,  a  diretoria  fará  elaborar,  com  base  na  escrituração
mercantil  da  companhia,  as  seguintes  demonstrações  financeiras:  balanço  patrimonial,
demonstração  dos  lucros  ou  prejuízos  acumulados,  demonstração  do  resultado  do
exercício e demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia aberta, demonstração do
valor adicionado.

(   ) Quanto aos critérios de avaliação ativo, pode-se afirmar que os estoques de mercadorias
fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse
for o costume mercantil aceito pela técnica contábil.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.

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

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

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

(D) V, F, F, F, V

(E) F, V, V, V, V
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Questão 26

A empresa Inova S.A em 31/12/2014 auferiu Lucro Líquido de R$ 900.000,00.  O saldo das
contas do Patrimônio Líquido da entidade, antes da destinação do Lucro auferido, foram os
seguintes:

- Capital Social: R$ 1.400.000,00

- Reserva de Capital: R$ 250.000,00

- Reserva Legal: R$ 155.000,00

A entidade não estabeleceu em seu Estatuto o critério de Constituição da Reserva Legal. Com
base nas informações fornecidas constitua a reserva legal da entidade e assinale a alternativa
que  apresenta  CORRETAMENTE o  valor  que  será  acrescido  à  conta  Reserva  Legal  em
31/12/2014.

(A) R$ 45.000,00

(B) R$ 15.000,00

(C) R$   9.000,00

(D)  R$ 30.000,00

(E) R$ 13.500,00

Questão 27

No ano de 2014 uma autarquia federal possuía R$ 340.000,00 de dotação orçamentária para
aquisição  de  combustível.  No  decorrer  do  ano,  a  entidade  empenhou  R$  290.000,00  na
natureza  de  despesa  33.90.30.01,  despesas  com  aquisição  de  combustível.  No  mesmo
período,  liquidou R$ 230.000,00,  relacionados à referida despesa,  e pagou R$ 190.000,00.
Com o fim do exercício de 2014, assinale a alternativa que representa CORRETAMENTE os
valores inscritos em restos a pagar processados e não processados, respectivamente.

(A) R$ 40.000,00 e R$ 60.000,00

(B) R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00

(C) R$ 60.000,00 e R$ 40.000,00

(D) R$ 50.000,00 e R$ 40.000,00

(E) R$ 40.000,00 e R$ 110.000,00
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Questão 28

Com relação ao Processo Licitatório,  de acordo com a Lei  8.666/93,  assinale a alternativa
CORRETA.

(A) No caso de desfazimento do processo licitatório,  não é assegurado o contraditório  e a
ampla defesa.

(B) A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá anular a
licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,  devendo   revogá-lo por
ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros  ,  mediante  parecer  escrito  e
devidamente fundamentado.

(C) A  nulidade  do  procedimento  licitatório  induz  à  do  contrato,  ressalvado  disposto  no
parágrafo único do art. 59 desta lei.

(D) A revogação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

(E) A Administração poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento de dispensa e de inexigibilidade de
licitação.

Questão 29

A Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
Administração Pública e dá outras providências. 

Em  relação  à  referida  Lei,  todas  as  alternativas  abaixo  estão  corretas,  EXCETO  UMA,
assinale-a.

(A) O Valor estimado de contratação de obras e serviços de engenharia na modalidade convite
é de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

(B) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados  ou  não,  escolhidos  e  convidados,  em  número  mínimo  de  3  (três), pela
unidade  administrativa,  a  qual  afixará,  em  local  apropriado,  cópia  do  instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem  seu  interesse,  com  antecedência  de  até  24  (vinte  e  quatro) horas  da
apresentação das propostas.

(C) Concurso  é  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  para  escolha  de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração
aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

(D) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens
móveis  inservíveis  para  a  administração  ou  de  produtos  legalmente  apreendidos  ou
penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.

(E) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou
que  atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para  cadastramento  até  o  terceiro  dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
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Questão 30

O  sistema  de  Controle  Interno  do  Poder  Executivo  Federal  visa  à  avaliação  da  ação
governamental  e  da  gestão  dos  administradores  públicos  federais,  por  intermédio  da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Todas  as  afirmações  estão  corretas  sobre  as  finalidades  do  Sistema  Interno  do  Poder
Executivo Federal, EXCETO UMA, assinale-a.

(A) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos da União.

(B) Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas
e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa e perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

(C) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão
orçamentária,  financeira  e  patrimonial  nos  órgãos  e  nas  entidades  da  Administração
Pública  Federal,  bem como da aplicação de recursos públicos  por  entidade de direito
privado.

(D) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União.

(E) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Questão 31

Em  consonância  com  a  Resolução  do  CFC  Nº  1.136/08,  que  aprova  a  NBC  T  16.9  –
Depreciação, Amortização e Exaustão, todas as alternativas abaixo estão corretas,  EXCETO
UMA, assinale-a.

(A) A depreciação, a amortização ou a exaustão de um ativo começa quando o item estiver
em condições de uso.

(B) Para  registro  da  depreciação,  amortização  e  exaustão  deve  ser  observada  a
obrigatoriedade do seu reconhecimento.

(C) O valor depreciado, amortizado ou exaurido, apurado mensalmente, deve ser reconhecido
nas contas de resultado do exercício.

(D) O valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados a cada dois anos.

(E) A depreciação,  a  amortização  e  a  exaustão devem ser  reconhecidas  até  que  o  valor
líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual.
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Questão 32

Em consonância com a Lei Complementar nº 101/2000, avalie os itens como (V) verdadeiro ou
como (F) falso.

(  )  Integrará o projeto de lei  de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais,  em que
serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os dois seguintes.

(  ) A lei  de  diretrizes  orçamentárias  conterá  o  Anexo  de  Riscos  Fiscais,  em  que  serão
avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas,
informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

(  ) Até  60  dias  após  a  publicação  dos  orçamentos,  nos  termos  em  que  dispuser  a  lei
orçamentária e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo
estabelecerá  a  programação  financeira  e  o  cronograma  de  execução  mensal  de
desembolso.

(  ) Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal,  estabelecidas  no Anexo de
Riscos  Fiscais,  os  Poderes  e  o  Ministério  Público  promoverão,  por  ato  próprio  e  nos
montantes  necessários,  nos  trinta  dias  subsequentes,  limitação  de  empenho  e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

(  ) Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e
legais  do ente,  inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida,  e as
ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA, de cima para baixo.

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

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

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

(D) F, F, V, V, F

(E) V, V, F, F, V
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Questão 33

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Em relação ao
Capítulo IV – da despesa pública da referida Lei, julgue os itens abaixo.

I. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua
execução por um período superior a dois exercícios.

II. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição
de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Despesas de Pessoal".

III. A  despesa  total  com  pessoal,  em  cada  período  de  apuração  e  em  cada  ente  da
Federação,  não  poderá  exceder  os  percentuais  da  receita  corrente  líquida,  a  seguir
discriminados:  I  -  União:  50% (cinquenta  por  cento);  II  -  Estados:  40% (quarenta  por
cento); III - Municípios: 40% (quarenta por cento).

IV. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa  será  acompanhado  de:  I  -  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no
exercício  em  que  deva  entrar  em vigor  e  nos  dois  subsequentes;  II  -  declaração  do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.

V. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

Assinale a alternativa que apresenta os itens CORRETOS.

(A) I, IV, V

(B) I, II, IV, V

(C) I, II, V

(D) IV, V

(E) I, IV
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Questão 34

De acordo com a Resolução CFC nº  1.129/08,  que aprova a NBC T 16.2 – Patrimônio  e
Sistemas  Contábeis,  o  Sistema  Contábil  está  estruturado  nos  seguintes  subsistemas  de
informações: _____________________________________________________ .

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

(A) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Compensação.

(B) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Custos, Compensação.

(C) Orçamentário, Patrimonial, Custos, Compensação.

(D) Orçamentário, Patrimonial, Compensação.

(E) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial.

Questão 35

Com base na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, ficam obrigados a
efetuar as retenções na fonte do imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
da Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas,
pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, os seguintes
órgãos e entidades da administração pública federal: _______________________________ . 

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.

(A) órgãos da administração pública federal direta, sindicatos, federações de empregados e
autarquias.

(B) autarquias, fundações federais, empresas públicas e sociedades de economia mista.

(C) sindicatos,  federações  de  empregados,  conselhos  de  fiscalização  de  profissões
regulamentadas e autarquias.

(D) fundações federais, Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, sociedades
de economia mista.

(E) partidos políticos, conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, fundações de
direito privados e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público.
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Questão 36

A Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento
e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. 

No que diz respeito à referida Lei, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO UMA,
assinale-a.

(A) O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende as atividades de
avaliação  do  cumprimento  das  metas  previstas  no  plano  plurianual,  da  execução  dos
programas  de  governo  e  dos  orçamentos  da  União  e  de  avaliação  da  gestão  dos
administradores  públicos  federais,  utilizando  como  instrumentos  a  auditoria  e  a
fiscalização.

(B) O  Sistema  de  Planejamento  e  de  Orçamento  Federal  compreende  as  atividades  de
elaboração,  acompanhamento  e  avaliação  de  planos,  programas  e  orçamentos  e  de
realização de estudos e pesquisas socioeconômicas.

(C) A documentação comprobatória da execução orçamentária, financeira e patrimonial das
unidades  da  Administração  Federal  direta  permanecerá  na  respectiva  unidade,  à
disposição dos órgãos e das unidades de controle interno e externo, nas condições e nos
prazos estabelecidos pelo órgão central do Sistema de Contabilidade Federal.

(D) Os  representantes  do  Tesouro  Nacional  nos  conselhos  fiscais  deverão  ser,
exclusivamente,  servidores  integrantes  da  carreira  de  Finanças  e  Controle  que  não
estejam em exercício nas áreas de controle interno no ministério ou órgão equivalente ao
qual a entidade esteja vinculada.

(E) O  Sistema  de  Planejamento  e  de  Orçamento  Federal  tem  por  finalidade:  formular  o
planejamento  estratégico  nacional;  formular  planos  nacionais,  setoriais  e  regionais  de
desenvolvimento  econômico  e  social;  formular  o  plano  plurianual,  as  diretrizes
orçamentárias  e  os  orçamentos  anuais;  gerenciar  o  processo  de  planejamento  e
orçamento  federal;  promover  a  articulação  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios, visando à compatibilização de normas e tarefas afins aos diversos Sistemas,
nos planos federal, estadual, distrital e municipal.
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Questão 37

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) firmou contrato com a empresa Alfa Serviços de
Limpeza Ltda. em 02/01/2015. O objeto do contrato é o fornecimento de serviço de limpeza e o
valor mensal do contrato é R$ 34.510,00. Considerando o disposto no Anexo I – Tabela de
Retenção,  da  Instrução  Normativa  RFB  nº  1234,  de  11  de  janeiro  de  2012,  assinale  a
alternativa que apresenta  CORRETAMENTE o somatório das retenções  na fonte do Imposto
sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre o
pagamento mensal que o IFSC efetua à Alfa Serviços de Limpeza Ltda.

(A) R$ 1.604,71

(B) R$ 2.018,83

(C) R$ 3.261,19

(D) R$ 2.432,95

(E) R$ 759,22

Questão 38

A Portaria  Interministerial  nº  163,  de 04 de maio de 2001,  dispõe sobre normas gerais de
consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Município e
dá outras providências. 

Analise  as alternativas  abaixo e  assinale  a  que expressa  CORRETAMENTE o  exposto na
referida Portaria.

(A) A  alocação  dos  créditos  orçamentários  na  lei  orçamentária  anual  deverá  ser  feita
diretamente  à  unidade  orçamentária  responsável  pela  execução  das  ações
correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de transferência para
unidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social.

(B) Na lei  orçamentária,  a  discriminação da despesa,  quanto  à  sua natureza,  far-se-á,  no
mínimo, por grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

(C) Os grupos de natureza de despesa têm por finalidade identificar os objetos de gasto, tais
como vencimentos e vantagens fixas,  juros,  diárias,  material  de consumo,  serviços  de
terceiros  prestados  sob  qualquer  forma,  subvenções  sociais,  obras  e  instalações,
equipamentos  e  material  permanente,  auxílios,  amortização  e  outros  de  que  a
administração pública se serve para a consecução de seus fins.

(D) A  natureza  da  despesa  será  complementada  pela  informação  gerencial  denominada
“categoria  econômica”,  a  qual  tem por  finalidade indicar  se os  recursos são aplicados
diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro
ente da Federação e suas respectivas entidades e objetiva, precipuamente, possibilitar a
eliminação da dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados

 (E) A classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se de: categoria econômica
e grupo de natureza da despesa.
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Questão 39

A Instrução Normativa Nº 02, de 30 de abril de 2008 do MPOG, disciplina a contratação de
serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços
Gerais – SISG. Desse modo, considere o exposto na Instrução Normativa e  julgue os itens
abaixo.

I. A contratação deverá ser  precedida e instruída com plano de trabalho,  aprovado pela
autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta delegar competência.

II. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a
mensuração dos resultados, para o pagamento da contratada, e que possibilite remunerar
as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho.

III. O fiscal administrativo do contrato é o servidor designado para auxiliar o gestor do contrato
quanto à fiscalização do objeto do contrato.

IV. Repactuação é o processo de negociação para a revisão contratual de forma a garantir a
manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  em face  da  variação  dos
custos  contratuais  dos  serviços  continuados,  devendo  estar  prevista no  instrumento
convocatório  com  data  vinculada  à  apresentação  das  propostas  ou  do  acordo  ou
convenção  coletiva  ao  qual  o  orçamento  esteja  vinculado,  no  caso  da  primeira
repactuação, ou da última repactuação, no caso de repactuação sucessiva.

V. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de noventa dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

Assinale a alternativa que apresenta os itens CORRETOS.

(A) I, II, III, IV

(B) I, IV, V

(C) I, V

(D) IV, V

(E) I, IV
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Questão 40

A Lei  nº  8.429,  de 02 de junho de 1992,  dispõe sobre as sanções aplicáveis  aos agentes
públicos. Em relação à referida Lei, leia com atenção as afirmações a seguir e marque (V) para
as verdadeiras e (F) para as falsas.

(   ) A  posse  e  o  exercício  de  agente  público  ficam  condicionados  à  apresentação  de
declaração dos bens e  valores  que compõem o seu  patrimônio  privado,  a  fim de  ser
arquivada no serviço de pessoal competente.

(   ) A representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário,
quando o autor da denúncia o sabe inocente, constitui crime cuja penalidade é detenção
de seis a doze meses e multa.

(   ) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço, por preço superior
ao de mercado, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública.

(   ) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal, por preço inferior ao
valor  de mercado,  constitui  ato de improbidade administrativa que causam prejuízo ao
erário.

(   ) Adquirir,  para si  ou para outrem,  no exercício de mandato,  cargo,  emprego ou função
pública,  bens  de  qualquer  natureza  cujo  valor  seja  desproporcional  à  evolução  do
patrimônio ou à renda do agente público, constitui ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo.

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

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

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

(D) F, F, F, F, V

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


