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Instruções

 Confira se o número que você obteve no ato da 
inscrição, o código e o cargo da prova são os 
mesmos indicados no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

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

27 de novembro

14 às 18h30

80 questões

4h30 de duração*



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

A Importância da Ciência, Tecnologia e Inovação

A ciência tem implicações para as questões que 
enfrentamos todos os dias, e embora a ciência não 
determine qual opção é a mais acertada, ela nos dá 
conhecimento e informação importantes para as nos-
sas decisões. Lavar ou não lavar. Cento e setenta anos 
atrás, a lavagem das mãos não era um ritual de todos 
os dias — mesmo para os médicos que trabalhavam 
na morgue ou na maternidade! No entanto, desde 
então, os biólogos desenvolveram a teoria microbiana 
da doença, e a investigação mostrou que a lavagem 
das mãos evita a propagação de infeções. Um estudo 
de 2005 descobriu que promover a lavagem das mãos 
entre as crianças em regiões de baixos rendimentos 
poderia reduzir a incidência de doenças como a pneu-
monia em cinquenta por cento. Apesar de lavar as 
mãos poder parecer hoje em dia um simples hábito, é 
tão comum apenas porque o conhecimento científico 
tem realçado os seus benefícios.

Tal como molda o seu processo pessoal de tomada 
de decisão, o conhecimento científico também 
influencia a formação de decisões políticas de regu-
lamentação — e os resultados dessas decisões estão 
por toda a parte. A ciência não nos diz que devemos 
prevenir doenças, dar aviso prévio em caso de desas-
tre, ou mesmo proteger o nosso planeta. As pessoas 
tomam essas decisões com base nos seus próprios 
valores, mas a partir do momento em que uma deci-
são é tomada, podemos usar o conhecimento cientí-
fico para descobrir como atingir esse objetivo e quais 
serão as suas ramificações prováveis.

A ciência toca muitos aspectos das nossas vidas: 
desde o corriqueiro (por exemplo, o saco de plástico 
onde se colocam as compras) até desenvolvimentos 
que mudam o mundo (por exemplo, a erradicação da 
varíola). E enquanto alguns dos impactos da ciência na 
sociedade podem não ser bênçãos evidentes, muitos 
são. Sem ciência, não teríamos conhecimentos básicos 
sobre promoção da saúde, segurança e gestão ambien-
tal. Este conhecimento influencia o nosso processo de 
tomada de decisão tanto nosso pessoal como social. O 
conhecimento científico também é a base para o pro-
gresso tecnológico. Desde uma simples lâmpada até 
um computador complexo e o arroz geneticamente 
modificado — tudo isso são tecnologias feitas pelo 
homem baseadas no conhecimento científico básico.

NOVO, B. N. Disponível em: https://benignonovonovo.jusbrasil.com.
br/artigos/845978281/a-importancia-da-ciencia-tecnologia-e-i-
novacao-para-a-sociedade. Publicado em 2020. Acesso em: 02 de 
nov. 2022. Fragmento adaptado.

1. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. SQUARE Os conhecimentos científicos sempre resultam 
em impactos positivos para a humanidade.

b. SQUARE As decisões que se tomam sem apoio da ciên-
cia são sempre equivocadas.

c. SQUARE Em 2005, um estudo com crianças pobres pos-
sibilitou o desenvolvimento da teoria micro-
biana da pneumonia.

d. Check-square Até meados do século XIX, não se sabia que o 
hábito de lavar as mãos evita a propagação de 
doenças.

e. SQUARE As políticas de regulamentação são em geral 
baseadas na experiência pessoal, mas é a ciên-
cia que causa impactos profundos na sociedade.

2. De acordo com o Suplemento à 3ª Edição do Manual 
de Padronização e Redação dos Atos Oficiais do Estado 
de Santa Catarina, é correto o que se afirma em:

a. SQUARE O edital é o instrumento (fórmula) de que se 
utiliza a Administração Pública exclusivamente 
para dar publicidade a concursos e licitações.

b. Check-square Portaria é um documento por meio do qual “se 
transmitem aos escalões inferiores decisões de 
efeito interno, seja quanto às atividades que 
são desenvolvidas, seja quanto à vida funcional 
dos servidores”.

c. SQUARE A Administração Pública Estadual adota a orien-
tação do Decreto nº 9.758, de 11 de abril de 
2019, do Governo Federal, que veda as seguin-
tes formas de tratamento: Vossa Excelência ou 
Excelentíssimo; Vossa Senhoria; Vossa Magnifi-
cência; Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo; Digno ou 
Digníssimo; e Respeitável, inclusive para Gover-
nador e Presidente da República.

d. SQUARE Apostila é um despacho usado pelo Poder 
Público para fornecer ao interessado o que 
consta nos arquivos. Pode ser de inteiro teor ou 
resumida, devendo expressar fielmente o con-
teúdo original de onde foi extraída.

e. SQUARE As formas de encerramento das comunicações 
oficiais, que estão estreitamente relacionadas 
à hierarquia administrativa do emissor e do 
receptor, devem ser “Atenciosamente” quando 
se tratar de comunicações endereçadas a auto-
ridades de hierarquia superior à do emissor e 

“Respeitosamente” quando endereçadas a auto-
ridades de igual hierarquia ou de hierarquia 
inferior à do emissor, e a particulares.
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3. Assinale a frase que apresenta falta de paralelismo 
sintático.

a. SQUARE O conhecimento científico também é a base 
para o progresso tecnológico.

b. SQUARE E enquanto alguns dos impactos da ciência na 
sociedade podem não ser bênçãos evidentes, 
muitos são.

c. SQUARE Sem ciência, não teríamos conhecimentos 
básicos sobre promoção da saúde, segurança e 
gestão ambiental.

d. Check-square A ciência não nos diz que devemos prevenir 
doenças, dar aviso prévio em caso de desastre, 
ou mesmo sobre a proteção do nosso planeta.

e. SQUARE Cento e setenta anos atrás, a lavagem das mãos 
não era um ritual de todos os dias — mesmo 
para os médicos que trabalhavam na morgue 
ou na maternidade!

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em “As pessoas tomam essas decisões com 
base nos seus próprios valores, mas a partir 
do momento em que uma decisão é tomada, 
podemos usar o conhecimento científico para 
descobrir como atingir esse objetivo e quais 
serão as suas ramificações prováveis”, há três 
palavras acentuadas graficamente com base na 
mesma regra.

b. SQUARE Quanto à tipologia textual, o texto 1 apresenta 
características semelhantes a crônicas e a 
reportagens.

c. SQUARE Na frase “A ciência toca muitos aspectos das 
nossas vidas: desde o corriqueiro (por exemplo, 
o saco de plástico onde se colocam as compras) 
até desenvolvimentos que mudam o mundo (por 
exemplo, a erradicação da varíola)”, a substituição 
de dois pontos por vírgula muda o significado.

d. SQUARE Em “Apesar de lavar as mãos poder parecer 
hoje em dia um simples hábito, é tão comum 
apenas porque o conhecimento científico tem 
realçado os seus benefícios”, ocorre uma oração 
subordinada adverbial consecutiva.

e. Check-square No período “Um estudo de 2005 descobriu que 
promover a lavagem das mãos entre as crianças 
em regiões de baixos rendimentos poderia redu-
zir a incidência de doenças como a pneumonia 
em cinquenta por cento”, o termo “a lavagem 
das mãos” é objeto direto do verbo “promover” e 
sujeito da locução verbal “poderia reduzir”.

5. Assinale a alternativa em que a redação está de 
acordo com as normas padrão da língua portuguesa.

a. Check-square Foi há mais de meio século que os escritores 
propuseram amaldiçoar os cientistas que redu-
ziram o arco-íris à simples matéria; era uma 
ameaça à poesia.

b. SQUARE Foi há mais de meio século que os escritores 
proporam amaldiçoar os cientistas que redu-
ziram o arco-íris a simples matéria; era uma 
ameaça à poesia.

c. SQUARE Foi a mais de meio século que os escritores 
propuseram amaldiçoar os cientistas que redu-
ziram o arco-íris à simples matéria; era uma 
ameaça a poesia.

d. SQUARE Foi a mais de meio século que os escritores 
propuseram amaldiçoar os cientistas que redu-
ziram o arco-íris a simples matéria; era uma 
ameaça à poesia.

e. SQUARE Foi há mais de meio século que os escritores 
proporam amaldiçoar os cientistas que redu-
ziram o arco-íris a simples matéria; era uma 
ameaça à poesia.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. De quantas maneiras distintas podemos distribuir 
8 amostras de perfume diferentes entre 3 clientes, se 
2 delas recebem 2 amostras cada e a outra recebe 
4 amostras?

a. SQUARE Mais de 1300
b. Check-square Mais de 1250 e menos de 1300
c. SQUARE Mais de 1200 e menos de 1250
d. SQUARE Mais de 1150 e menos de 1200
e. SQUARE Menos de 1150

7. Sabrina compra três ventiladores de mesa.

A probabilidade do ventilador A funcionar mais de 
1 ano é de 80%, a probabilidade do ventilador B não 
funcionar mais de um ano é de 40%, e a probabilidade 
do ventilador C funcionar mais de 1 ano é de 25%.

Portanto, a probabilidade de ao menos um dos venti-
ladores funcionar mais de um ano é:

a. Check-square Maior que 93%.
b. SQUARE Maior que 92% e menor que 93%.
c. SQUARE Maior que 91% e menor que 92%.
d. SQUARE Maior que 90% e menor que 91%.
e. SQUARE Menor que 90%.
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Conhecimentos Gerais 10 questões

11. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) em relação à Lei no 8.429, de 2 de junho 
de 1992.

( ) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar 
dano ao erário ou que se enriquecer ilicita-
mente está sujeito apenas à obrigação de 
repará-lo até o limite do valor da herança ou 
do patrimônio transferido.

( ) O sucessor ou o herdeiro daquele que causar 
dano ao erário ou que se enriquecer ilicita-
mente não está sujeito apenas à obrigação de 
repará-lo.

( ) O mero exercício da função ou desempenho 
de competências públicas, sem comprova-
ção de ato doloso com fim ilícito, afasta a 
responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa.

( ) O mero exercício da função ou desempenho 
de competências públicas, sem comprova-
ção de ato doloso com fim ilícito, obriga a 
responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa.

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

a. SQUARE V • V • F • F
b. Check-square V • F • V • F
c. SQUARE V • F • F • V
d. SQUARE F • V • F • V
e. SQUARE F • F • F • V

12. Assinale a alternativa que indica corretamente 
organização que integra a administração pública direta.

a. SQUARE Microsoft
b. SQUARE Petrobras
c. SQUARE Banco do Brasil
d. SQUARE Fundação Bradesco
e. Check-square Prefeitura Municipal de Laguna

13. É princípio da administração pública brasileira, 
expresso no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira:

a. SQUARE Ilegalidade.
b. SQUARE Irracionalidade.
c. Check-square Impessoalidade.
d. SQUARE Imoralidade.
e. SQUARE Idoneidade.

8. Dizer que “Rafael não é paciente ou Joana é saudá-
vel” é equivalente a dizer que:

a. SQUARE Se Joana é saudável, então Rafael é paciente.
b. Check-square Se Rafael é paciente, então Joana é saudável.
c. SQUARE Se Rafael não é paciente, então Joana é 

saudável.
d. SQUARE Se Rafael não é paciente, então Joana não é 

saudável.
e. SQUARE Se Rafael é paciente, então Joana não é 

saudável.

9. Uma empresa de manutenção da rede elétrica conta 
com várias equipes para atendimento de emergências:

 � 2 equipes com 4 funcionários, 
 � 6 equipes com 5 funcionários e 
 � 8 equipes com 3 funcionários.

A probabilidade de que um funcionário escolhido 
ao acaso (dentre os funcionários que trabalham nas 
equipes mencionadas) pertença a uma equipe com 
3 funcionários é:

a. Check-square Maior que 38%.
b. SQUARE Maior que 37% e menor que 38%.
c. SQUARE Maior que 36% e menor que 37%.
d. SQUARE Maior que 35% e menor que 36%.
e. SQUARE Menor que 35%.

10. Um vagão de um trem tem 11 bancos individuais, 
sendo 6 de frente e 5 de costas. Dentre 11 passageiros 
que irão viajar no vagão, 3 preferem sentar de frente, 
4 de costas e os demais não têm preferência. Consi-
dere que todos os passageiros viajarão sentados.

De quantos modos distintos os passageiros podem ser 
distribuídos nos bancos, respeitando as preferências 
mencionadas?

a. Check-square Mais de 345.000
b. SQUARE Mais de 335.000 e menos de 345.000
c. SQUARE Mais de 325.000 e menos de 335.000
d. SQUARE Mais de 315.000 e menos de 325.000
e. SQUARE Menos de 315.000
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14. Assinale a alternativa que lista corretamente tipo 
de organização que integra a administração pública 
indireta.

a. SQUARE Partidos Políticos
b. SQUARE Presidência da República
c. SQUARE Organizações não governamentais (Ong)
d. SQUARE Empresas privadas
e. Check-square Autarquias

15. De acordo com os termos da Lei Geral de Prote-
ção de Dados, Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
é correto afirmar:

a. SQUARE A Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica 
ao setor público, independentemente de tratar-

-se de administração pública direta ou indireta.
b. SQUARE O Ministério Público federal ou estadual, no 

âmbito de sua atuação, não necessitará obedecer 
ao disposto na Lei Geral de Proteção de dados.

c. SQUARE O Ministério da Educação, quando estiver ope-
racionalizando políticas públicas e no âmbito 
da execução delas, não necessitará obedecer 
ao disposto na Lei Geral de Proteção de dados.

d. Check-square As empresas públicas e as sociedades de econo-
mia mista, quando estiverem operacionalizando 
políticas públicas e no âmbito da execução 
delas, terão o mesmo tratamento dispensado 
aos órgãos e às entidades do Poder Público.

e. SQUARE As normas e previsões da Lei Geral de Proteção 
de Dados devem ser respeitadas somente no 
âmbito do Poder Executivo, estando o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário isentos de qual-
quer obrigação nesse tocante.

16. De acordo com o Decreto Estadual no 965, de 8 de 
maio de 2012 - alteração e consolidação do Estatuto 
Social da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina, o patrimônio e os recur-
sos da Fapesc são constituídos por:

1. bens móveis e imóveis e também por aqueles 
que forem sendo constituídos ou adquiridos 
para instalação de seus serviços e atividades.

2. serviços prestados a terceiros.
3. subvenções, auxílios ou quaisquer contribui-

ções deferidas pela União, pelo Estado ou 
pelos municípios.

4. doações, heranças ou legados de qualquer 
natureza.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Decreto Estadual nº 965, de 8 de maio de 2012 - alte-
ração e consolidação do Estatuto Social da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina.

a. SQUARE As reuniões extraordinárias somente poderão 
ser convocadas a requerimento de, no mínimo, 
cinco conselheiros.

b. SQUARE As reuniões ordinárias do Conselho Superior 
ocorrerão uma vez por trimestre, e as extraordi-
nárias, uma vez por semestre.

c. Check-square As decisões do Conselho Superior serão forma-
lizadas por meio de resoluções.

d. SQUARE Cada conselheiro terá um suplente, que 
será nomeado pelo presidente da Fapesc 
após aprovação, por maioria absoluta, do 
Conselho Superior.

e. SQUARE A reunião do Conselho Superior terá início em 
primeira convocação pelo quórum da maioria 
simples dos seus membros, ou, em segunda 
convocação, com a presença de um terço 
dos conselheiros.
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18. De acordo com o Decreto Estadual no 965, de 8 de 
maio de 2012 - alteração e consolidação do Estatuto 
Social da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina, compete à Diretoria de 
Administração da Fapesc:

1. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem 
como as decisões do presidente e da Diretoria 
Executiva.

2. movimentar as contas bancárias, juntamente 
com o presidente.

3. emitir pareceres, preliminar e conclusivo, 
acerca das sindicâncias e processos adminis-
trativos disciplinares no âmbito da Fapesc.

4. substituir o presidente em seus impedimentos 
e ausências, quando designada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do 
Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:

a. SQUARE A marcação diária do cartão de ponto deve ser 
feita pela chefia mediata do servidor público.

b. SQUARE A hora noturna, que será retribuída em 30% a 
mais que o horário normal, é aquela prestada 
entre as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte.

c. SQUARE O servidor público efetivo, após dois anos 
de tempo de serviço, adquire a estabilidade 
funcional que o impede de ser exonerado ou 
demitido, senão por meio de sentença judicial 
ou processo disciplinar em que se lhe tenha 
assegurada ampla defesa.

d. Check-square Verificada acumulação ilícita de cargos públicos, 
e provada a boa fé, o servidor será obrigado a 
optar por um dos cargos no prazo de 15 dias.

e. SQUARE Salvo por questões de saúde, a jornada normal 
de trabalho do servidor público não poderá ser 
reduzida.

20. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do 
Estado de Santa Catarina, é correto afirmar:

a. SQUARE O instituto da remoção, a pedido, não é aplicá-
vel ao servidor público em estágio probatório.

b. SQUARE O servidor em estágio probatório será entre-
vistado, semestralmente, acerca do processo 
de acompanhamento do seu desempenho, 
e poderá, no prazo de até 15 dias, interpor 
recurso contra a decisão da comissão avaliadora.

c. Check-square O afastamento para frequência a cursos, por 
período determinado e sem perda de direitos, 
implicará a comprovação de frequência e apro-
veitamento, assim como o compromisso de per-
manecer no serviço público, por igual período.

d. SQUARE O servidor que for preso preventivamente, em 
processo no qual não haja ação penal em trâ-
mite, poderá, por decisão da autoridade supe-
rior do órgão, ser afastado do exercício de seu 
cargo até decisão final transitada em julgado.

e. SQUARE Quando por motivo de doença e limitadas as 
cinco dias, as faltas ao serviço público poderão 
ser justificadas para fins disciplinares, por meio 
da apresentação de atestado médico particular.

Conhecimentos Específicos 60 questões

21. O princípio orçamentário que determina a exis-
tência de um orçamento único para cada um dos entes 
federados (União, estados, Distrito Federal e municípios) 
com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos 
paralelos dentro da mesma pessoa política é o da:

a. SQUARE Entidade.
b. Check-square Unidade.
c. SQUARE Periodicidade.
d. SQUARE Universalidade.
e. SQUARE Exclusividade.

22. Um ente da federação elaborou o seu orçamento 
da seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos 
e mantidos pelo poder público.

Esse orçamento da seguridade social está compreen-
dido na lei:

a. SQUARE Do orçamento fiscal.
b. SQUARE Do plano plurianual.
c. SQUARE De diretrizes orçamentárias.
d. SQUARE Do orçamento de investimentos.
e. Check-square Orçamentária anual.
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23. A respeito das emendas apresentadas pelo poder 
legislativo aos projetos de lei que tratam de matéria 
orçamentária, é correto afirmar que as emendas ao 
projeto de lei:

a. Check-square De diretrizes orçamentárias não podem ser 
aprovadas quando incompatíveis com o plano 
plurianual.

b. SQUARE Do plano plurianual somente podem ser apro-
vadas caso sejam compatíveis com a lei orça-
mentária anual e com a lei de responsabilidade 
fiscal.

c. SQUARE Do orçamento anual somente podem ser apro-
vadas caso indiquem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenientes de anulação 
de despesa, incluídas as que incidam sobre o 
serviço da dívida.

d. SQUARE Do orçamento da seguridade social somente 
podem ser aprovadas quando houver dotação 
orçamentária específica relacionada com a 
previsão de receita.

e. SQUARE Do orçamento fiscal somente podem ser 
aprovadas caso estejam relacionadas com 
o aumento das transferências tributárias 
constitucionais.

24. A respeito dos conhecimentos sobre créditos 
orçamentários ordinários e adicionais, é correto afir-
mar que os créditos:

a. SQUARE Individuais são os destinados a despesas para as 
quais não haja dotação orçamentária específica.

b. SQUARE Suplementares podem ser reabertos, nos 
limites de seus saldos, e incorporados ao orça-
mento do exercício financeiro subsequente.

c. Check-square Adicionais são as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na 
lei orçamentária anual.

d. SQUARE Residuais são as autorizações para a instituição 
e cobrança de impostos não previstos na capa-
cidade tributária de cada ente da federação.

e. SQUARE Compulsórios são os destinados a atender 
a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua 
iminência.

25. A descentralização de créditos é utilizada para 
execução de ações de responsabilidade do órgão, 
fundo ou entidade descentralizadora, efetuadas no 
âmbito do respectivo ente da Federação.

Assim, a descentralização de créditos orçamentários 
ocorre quando for:

a. SQUARE Decorrente do resultado de um evento passado 
e que exijam a saída de recursos da entidade 
para ser extinta.

b. SQUARE Necessária para fazer face ao custo de obras 
públicas de que decorra valorização imobiliária, 
tendo como limite total a despesa realizada e 
como limite individual o acréscimo de valor que 
da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

c. SQUARE Destinada ao custeio das organizações de inte-
resse de grupos profissionais e ao custeio dos 
serviços sociais autônomos prestados no inte-
resse das categorias.

d. SQUARE Classificada como um passivo contingente e 
compreendam as dívidas fundadas e outros 
pagamentos que independam de autorização 
orçamentária para sua execução.

e. Check-square Efetuada movimentação de parte do orça-
mento, mantidas as classificações institucional, 
funcional, programática e econômica, para que 
outras unidades administrativas possam execu-
tar a despesa orçamentária.

26. Os ingressos de recursos oriundos de operações 
de crédito, alienação de bens e os relativos à amor-
tização de empréstimos concedidos são, orçamen-
tariamente, classificados na categoria econômica de 
receitas:

a. SQUARE Correntes.
b. SQUARE Contábeis.
c. SQUARE Ordinárias.
d. Check-square De capital.
e. SQUARE Extraorçamentárias.

27. O estágio da despesa pública que é realizado 
antes do início do exercício financeiro, em que é 
estabelecido um limite de gastos a ser efetuado pelas 
entidades públicas e incluído nas leis orçamentárias 
com base nas receitas previstas, é:

a. Check-square A fixação.
b. SQUARE O empenho.
c. SQUARE A liquidação.
d. SQUARE A coordenação.
e. SQUARE O recolhimento.
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30. Ao final de um exercício financeiro, um ente da 
federação apresentou os seguintes valores referentes 
ao seu orçamento:

Dotação Inicial R$ 100.000
Despesas Empenhadas R$ 95.000
Despesas Liquidadas R$ 85.000
Despesas Pagas R$ 70.000

O valor inscrito em restos a pagar processados foi de:

a. SQUARE R$ 5.000.
b. SQUARE R$ 10.000.
c. Check-square R$ 15.000.
d. SQUARE R$ 25.000.
e. SQUARE R$ 30.000.

31. De acordo com a Lei 14.133/2021, o sistema de 
registro de preços é um conjunto de procedimen-
tos para realização, mediante contratação direta ou 
licitação:

1. De escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, cujo critério de julgamento será o de 
melhor técnica ou conteúdo artístico.

2. Nas modalidades pregão ou concorrência.
3. Anterior ao certame, convocado por meio de 

edital, destinado à análise das condições de 
habilitação, total ou parcial, dos interessados.

4. De registro formal de preços relativos à pres-
tação de serviços, a obras e à aquisição e loca-
ção de bens para contratações futuras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

32. Uma entidade do setor público pretende contra-
tar diretamente um violinista (profissional do setor 
artístico consagrado pela crítica especializada), para 
uma apresentação nas festividades do Natal.

Nesse caso, segundo a Lei 14.133/2021, a licitação é:

a. SQUARE Consumada.
b. SQUARE Vinculada.
c. Check-square Inexigível.
d. SQUARE Dispensável.
e. SQUARE Discricionária.

28. Considere a seguinte situação hipotética:

João é servidor público da Fundação e Pesquisa Cien-
tífica, entidade pública de um ente da federação. Em 
janeiro de 2022, João percebeu que não recebeu uma 
gratificação que lhe é devida e referente ao exercí-
cio financeiro de 2021. Ao solicitar o pagamento da 
gratificação à entidade pública, foi constatado que o 
orçamento de 2021 da entidade pública tinha crédito 
próprio (dotação), com saldo suficiente para atender à 
despesa com a gratificação.

Nesse caso, a despesa com o pagamento da gratifica-
ção devida a João deve ser:

a. SQUARE Inscrita em dívida ativa do exercício de 2022.
b. SQUARE Inscrita em restos a pagar do exercício de 2021.
c. SQUARE Liquidada no exercício 2021 como suprimento 

de fundos.
d. SQUARE Provisionada no exercício de 2021 como uma 

despesa de capital.
e. Check-square Empenhada no exercício de 2022 como des-

pesa de exercícios anteriores.

29. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, 
entende-se por transferência voluntária a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da federa-
ção, a título de cooperação, auxílio ou assistência finan-
ceira, que não decorra de determinação constitucional, 
legal ou os destinados ao sistema único de saúde.

São exigências para a realização de transferência 
voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, a comprovação, por parte do benefi-
ciário, de que haja:

1. Previsão orçamentária de contrapartida.
2. Realizado operação de crédito por antecipa-

ção de receita no exercício anterior.
3. Demonstrado que a receita corrente líquida 

está dentro do limite de arrecadação.
4. Cumprido os limites constitucionais relativos 

à educação e à saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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33. Leia o texto abaixo:

Auditoria do TCU aponta sobrepreço de R$ 4 milhões em obras na orla de 
Santarém no Pará

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria com o objetivo de exami-
nar a conformidade e a economicidade da obra de Contenção da Orla de Santa-
rém (PA), custeada com recursos federais no valor de R$ 72.103.595,26, repassa-
dos pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), incorporado ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional (MDR).

O TCU aplicou, individualmente, a dois ex-gestores multa de R$ 10 mil (Art. 58, 
II, Lei 8.443/1993) em razão da restrição à competitividade da licitação. Além da 
multa, o Tribunal de Contas da União decidiu formar um novo processo apartado 
de Tomada de Contas Especial, com vistas à citação solidária dos dois ex-gestores 
que foram multados, bem como da Construtora Mello de Azevedo S.A. Eles deve-
rão, no prazo de 15 dias, apresentar alegações de defesa quanto ao sobrepreço 
contratual decorrente de anteprojeto deficiente.
Fonte: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-aponta-sobrepreco-de-r-4-mi-
lhoes-em-obras-na-orla-de-santarem-no-para.htm

Por Secom TCU - 05/05/2022 – com adaptações

Um analista técnico leu o texto acima e, com base na Lei 14.133/2021, concluiu 
que sobrepreço é:

a. SQUARE A medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou for-
necidas nas modalidades de pregão ou leilão, em que há superavaliação 
dos itens contratados ou alienados, tanto nos casos de licitação do tipo 
menor preço ou técnica e preço, em que o critério de julgamento é o de 
menor preço ou o de maior desconto.

b. SQUARE A diferença entre o valor pago na licitação anterior, do mesmo objeto, e o 
valor de mercado ou preço referencial do item orçado, calculada entre as 
propostas apresentadas por licitantes previamente selecionados mediante 
critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas 
para evitar o desvio dos preços atuais em relação às contratações anteriores.

c. SQUARE O sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação 
de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos 
pela Administração Pública e que estão disponíveis para a licitação nas 
modalidades de concorrência e pregão, com o objetivo de coibir a contra-
tação de itens com preços aviltados em relação aos valores de mercado.

d. Check-square O preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente 
superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 item, se a 
licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor 
global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada 
por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada.

e. SQUARE O contrato cujo objeto é a prestação de serviços ou o fornecimento de bens, 
que pode incluir a realização de obras, com o intuito de proporcionar eco-
nomia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, em que 
o contratado é remunerado com base em percentual da economia gerada 
pela diferença entre o valor do objeto e o preço referencial de mercado.
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36. De acordo com a Lei 14.133/2021, são modalida-
des de licitação:

1. Menor preço.
2. Maior retorno econômico.
3. Concurso.
4. Leilão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

37. De acordo com a Lei 14.133/2021, as contratações 
públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e 
permanentes de gestão de riscos e de controle pre-
ventivo, inclusive mediante adoção de recursos de 
tecnologia da informação, e, além de estarem subor-
dinadas ao controle social, sujeitam-se a linhas de 
defesa.

A terceira linha de defesa é integrada:

a. Check-square Pelo órgão central de controle interno da Admi-
nistração e pelo tribunal de contas.

b. SQUARE Por servidores e empregados públicos, agentes 
de licitação e autoridades que atuam na estru-
tura de governança do órgão ou entidade.

c. SQUARE Pelas unidades de assessoramento jurídico e de 
controle interno do próprio órgão ou entidade.

d. SQUARE Pelos membros da comissão de licitação, pelo 
pregoeiro e pelo órgão setorial de controle 
interno de cada poder.

e. SQUARE Pelo controlador geral do órgão ou entidade e 
os responsáveis pela transparência dos atos de 
gestão.

34. Considere da seguinte situação hipotética: a com-
panhia Madrilena firmou contrato com o município 
de Antúrio para a prestação de serviço de vigilância 
eletrônica dos imóveis municipais.

Contudo, há um atraso superior a dois meses, contado 
da emissão da nota fiscal, dos pagamentos devidos 
pelo município à companhia.

Nesse caso, de acordo com a Lei 14.133/2021:

a. SQUARE O município de Antúrio pode suspender os 
pagamentos devidos por até noventa dias.

b. SQUARE A companhia Madrilena pode, unilateralmente, 
alterar o objeto do contrato até que os paga-
mentos sejam regularizados.

c. SQUARE O município de Antúrio tem prazo para realizar 
o pagamento da nota fiscal devida até o final 
do exercício financeiro subsequente.

d. SQUARE A companhia Madrilena somente terá direito 
à extinção do contrato se estiver previamente 
autorizada pelo município de Antúrio.

e. Check-square A companhia Madrilena tem direito à extinção 
do contrato.

35. De acordo com a Lei 14.133/2021, são procedi-
mentos auxiliares das licitações e das contratações:

1. A pré-qualificação.
2. O registro cadastral.
3. A convocação.
4. A adjudicação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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40. De acordo com a Lei 14.133/2021, o processo de 
licitação observará as seguintes fases:

1. De habilitação.
2. De julgamento.
3. De divulgação do edital de licitação.
4. De apresentação de propostas e lances, 

quando for o caso.
5. Preparatória.
6. De homologação.
7. Recursal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência cor-
reta das fases do processo de licitação:

a. SQUARE 1 • 5 • 3 • 4 • 2 • 6 • 7
b. SQUARE 3 • 1 • 2 • 5 • 6 • 4 • 7
c. SQUARE 4 • 3 • 2 • 1 • 7 • 5 • 6
d. SQUARE 5 • 1 • 4 • 3 • 2 • 7 • 6
e. Check-square 5 • 3 • 4 • 2 • 1 • 7 • 6

41. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o termo que corresponde à definição “é um instru-
mento de avaliação dos estoques que identifica os itens 
de maior importância ou impacto para a organização 
de forma a permitir um tratamento mais adequado do 
estoque”, dada por Peci e Sobral.

a. SQUARE Avaliação 360 graus
b. SQUARE Just in Time
c. Check-square Curva ABC
d. SQUARE Benchmarking
e. SQUARE Planejamento Estratégico

42. Assinale a alternativa que relaciona correta-
mente objetivo típico de se manter estoques em uma 
organização.

a. SQUARE Motivar os funcionários.
b. SQUARE Auditar compras públicas.
c. SQUARE Aprimorar as relações com investidores.
d. SQUARE Assegurar campanhas publicitárias atraentes.
e. Check-square Garantir abastecimento contínuo das operações.

43. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
denominação de sistema de gestão de estoques.

a. SQUARE Follow the sun
b. SQUARE Marketing
c. Check-square Just in time
d. SQUARE Accountability
e. SQUARE Teste de Rorschach

38. De acordo com a Lei 14.133/2021, a Adminis-
tração responderá solidariamente pelos encargos 
previdenciários e subsidiariamente pelos encargos 
trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do 
cumprimento das obrigações do contratado:

a. SQUARE Prioritariamente nas contratações de obras e 
serviços de engenharia que não tenham ates-
tado de responsabilidade técnica.

b. SQUARE Alternativamente nos contratos com inves-
timento, assim considerados aqueles que 
impliquem a elaboração de benfeitorias 
permanentes.

c. SQUARE Majoritariamente nos termos ou acordos de 
serviços e fornecimentos contínuos e que 
podem ser prorrogados sucessivamente.

d. Check-square Exclusivamente nas contratações de serviços 
contínuos com regime de dedicação exclusiva 
de mão de obra.

e. SQUARE Repetidamente realizada com imperícia ou 
imprecisão de execução, desde que não apura-
das no prazo de garantia fixado no edital.

39. De acordo com a Lei 14.133/2021, a fase prepara-
tória do processo licitatório é caracterizada pelo pla-
nejamento e deve compatibilizar-se com o plano de 
contratações anual, sempre que elaborado, e com as 
leis orçamentárias, bem como abordar todas as con-
siderações técnicas, mercadológicas e de gestão que 
podem interferir na contratação, compreendidos:

1. A quantidade de servidores públicos alocados 
para a contratação.

2. O orçamento estimado, com as composições 
dos preços utilizados para sua formação.

3. A possibilidade da despesa com a execução 
do contrato ser inscrita em restos a pagar.

4. A elaboração do edital de licitação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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47. Assinale a alternativa que lista corretamente 
atividades tradicionais da administração logística de 
uma organização.

a. SQUARE Distribuição de lucros
b. SQUARE Distribuição de dividendos
c. SQUARE Fornecimento de assessoria jurídica
d. Check-square Compra e recepção de recursos de fornecedores
e. SQUARE Contratação de empresas para executar campa-

nhas publicitárias

48. Em uma indústria, a movimentação de produtos 
acabados é considerada subprocesso da área:

a. SQUARE Jurídica.
b. SQUARE Contábil.
c. Check-square Logística.
d. SQUARE Financeira.
e. SQUARE Gestão de Pessoas.

49. A distribuição eficiente de produtos permite que 
empresas alcancem duas vantagens competitivas. 
Indique-as.

a. SQUARE Rapidez e Conflitos
b. SQUARE Morosidade e Custos Altos
c. SQUARE Estoques elevados e Erros na entrega
d. SQUARE Confiabilidade e Desmotivação
e. Check-square Rapidez e Confiabilidade

50. A armazenagem nas organizações é composta 
por um conjunto de funções típicas.

Assinale a alternativa que indica corretamente uma 
dessas funções.

a. SQUARE Redação oficial
b. SQUARE Avaliação psicoterápica
c. Check-square Descarga de matéria prima
d. SQUARE Tradução de documentos
e. SQUARE Assessoria tributária

51. Qual tipo de backup de arquivos é aquele que rea-
liza sempre cópias de todos os dados que foram modi-
ficados desde a realização do último backup normal ou 
completo, toda vez que o backup for executado?

a. SQUARE Parcial
b. SQUARE Incremental
c. SQUARE Semicompleto
d. Check-square Diferencial
e. SQUARE Completo

44. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o conceito que corresponde à definição “é o nome 
dado ao conjunto de matérias-primas, de produtos em 
processo e produtos acabados que uma organização 
armazena para atender suas necessidades operacionais”, 
dada por Peci e Sobral.

a. SQUARE Tumba
b. SQUARE Biblioteca
c. SQUARE Inservível
d. SQUARE Logística
e. Check-square Estoque

45. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) sobre gestão de estoques em uma 
organização.

( ) Muitas vezes o investimento em estoques 
pode ser minimizado sem prejudicar o ritmo 
de produção.

( ) Estoques são importantes para permitir que 
a produção possa absorver as flutuações de 
demanda.

( ) Toda organização deve trabalhar sem esto-
ques para reduzir custos operacionais.

( ) A adequada gestão de estoques permite 
aumentar a eficiência operacional.

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

a. Check-square V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • F
c. SQUARE V • F • F • F
d. SQUARE F • F • V • V
e. SQUARE F • F • V • F

46. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o conceito que corresponde à definição “consiste no 
gerenciamento de toda movimentação de recursos, pro-
dutos, equipamentos e informações necessárias para a 
execução de atividades de uma organização”, dada por 
Peci e Sobral.

a. Check-square Logística
b. SQUARE Compra pública
c. SQUARE Gestão de informações
d. SQUARE Contabilidade de Custos
e. SQUARE Levantamento topográfico
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55. Analise as afirmativas abaixo com relação ao soft-
ware de reuniões virtuais Zoom.

1. Pode-se entrar no sistema (realizar o login), 
utilizando-se uma conta válida do google, do 
facebook ou da apple.

2. Dentre as configurações de segurança do 
Zoom, pode-se optar por esconder as fotos 
ou imagens dos perfis participantes em uma 
dada reunião.

3. Dentre as estatísticas que o software coleta e 
provê, pode-se citar a quantidade de palavras 
ditas pelo apresentador em um dado inter-
valo de tempo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

56. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
Microsoft Teams.

1. Ao compartilhar a tela do computador em 
uma reunião, por definição o áudio do com-
putador é sempre compartilhado em con-
junto com a tela.

2. É possível estender as funcionalidades do 
Teams através do uso de aplicativos, próprios 
e de terceiros.

3. Além de agendar reuniões, é possível agendar 
Webinars através do próprio Teams.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

52. São configurações válidas do Modo de Exibição 
das opções de pasta do gerenciador de arquivos e 
pastas do Windows 10 em português Explorador de 
Arquivos:

1. Ocultar ou não as extensões dos tipos de 
arquivo conhecidos.

2. Ocultar ou não unidades vazias.
3. Ocultar ou não arquivos protegidos do sis-

tema operacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

53. Analise as afirmativas abaixo com relação à com-
pactação de arquivos, no contexto do compactador 
de arquivos Winrar.

1. O formato de compactação RAR é mais rápido 
que o formato ZIP.

2. O formato RAR provê melhor compressão que 
o formato ZIP.

3. Arquivos autoextraíveis, com SFX, podem ser 
abertos no Winrar para verificações antes de 
performar a extração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

54. Qual campo, dentre as alternativas abaixo, que envia 
cópias de e-mails de modo oculto? Isto é, de modo a 
não constar na lista de destinatários padrão do e-mail?

a. SQUARE Cc
b. SQUARE Acc
c. Check-square Bcc
d. SQUARE Dcc
e. SQUARE Occ
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60. Que palavra-chave do buscador web Bing ins-
trui o buscador a retornar somente resultados com a 
extensão de arquivo que o usuário especificar?

a. SQUARE loc:
b. Check-square ext:
c. SQUARE file:
d. SQUARE type:
e. SQUARE filetype:

61. Analise as afirmativas abaixo com relação à FAPESC.

1. De acordo com o Decreto nº 965, de 8 de 
maio de 2012, a FAPESC tem como um de 
seus objetivos apoiar e promover a realização 
de estudos, a execução e divulgação de pro-
gramas e projetos de pesquisa científica, indi-
viduais ou institucionais e desenvolvimento 
de produtos e processos inovadores.

2. De acordo com o Decreto nº 965, de 8 de 
maio de 2012, a FAPESC tem como um de 
seus objetivos fomentar e programar soluções 
de tecnologia de informação e comunicação 
para ciência, tecnologia e inovação somente 
para a administração pública.

3. De acordo com o Decreto nº 965, de 8 de 
maio de 2012, a FAPESC tem como um de 
seus objetivos incentivar e custear a criação, a 
instalação e o desenvolvimento de unidades 
de pesquisas, polos, parques, distritos de 
inovação e incubadoras de base tecnológica, 
bem como a criação e desenvolvimento de 
arranjos produtivos locais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

57. São configurações do ponteiro do mouse do Win-
dows 10 Pro em português:

1. Exibir ou não o rastro do ponteiro.
2. Ocultar ou não o ponteiro ao digital.
3. Mostrar ou não o local do ponteiro quando a 

tecla Alt for pressionada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

58. Qual o software, aplicativo, recurso ou serviço 
que o Google meet implementa de modo a criar um 
quadro para colaboração (whiteboard) no qual os 
participantes podem interagir?

a. SQUARE Riffboard
b. SQUARE Interaction
c. SQUARE Collaboration
d. SQUARE Sharedboard
e. Check-square Jamboard

59. O Bing da Microsoft é um dos buscadores mais 
avançados do mundo. Analise as afirmativas abaixo 
com relação a esse buscador e a utilização de opera-
dores para realizar buscas avançadas.

1. Por padrão, todas as pesquisas do Bing são 
pesquisas com AND.

2. Não há diferença entre maiúsculas e minús-
culas ao utilizar os operadores NOT e OR em 
buscas.

3. O operador de precedência mais baixa no 
Bing é o NOT.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmações 1, 2 e 3.
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64. Analise as afirmativas abaixo com respeito à Lei 
de Inovação (Lei Federal nº 10.973/2004).

1. A Lei de Inovação permitiu parcerias entre 
institutos de pesquisa, universidades e firmas, 
buscando reforçar suas relações e incentivar a 
inovação, representando o mecanismo legal 
do governo para aumentar o número de regis-
tros de patentes no país.

2. De acordo com a Lei de Inovação (Lei Federal 
nº 10.973/2004), as ICT poderão, mediante 
remuneração e por prazo determinado, nos 
termos de contrato ou convênio compartilhar 
seus laboratórios, equipamentos, instru-
mentos, materiais e demais instalações com 
microempresas e empresas de pequeno porte 
em atividades voltadas à inovação tecnológica, 
para a consecução de atividades de incubação, 
sem prejuízo de sua atividade finalística.

3. A Lei de Inovação define agência de fomento 
como órgão ou instituição de natureza pri-
vada que tem entre os seus objetivos o finan-
ciamento de ações que visem a estimular e 
promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

62. Assinale a alternativa correta com relação à RCT.

a. SQUARE A Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia é 
um programa do Governo Federal, gerenciado 
pela FAPESC, que tem por objetivo a inclusão 
social do cidadão catarinense por meio da 
inclusão digital na Sociedade da Informação e 
do Conhecimento.

b. SQUARE A Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia é 
um programa do Governo Federal, gerenciado 
pela ACATE, que tem por objetivo a inclusão 
social do cidadão catarinense por meio da 
inclusão digital na Sociedade da Informação e 
do Conhecimento.

c. SQUARE A Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia é 
um programa do Governo do Estado de Santa 
Catarina, gerenciado pela FIESC, que tem por 
objetivo a inclusão social do cidadão catari-
nense por meio da inclusão digital na Socie-
dade da Informação e do Conhecimento.

d. Check-square A Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia é 
um programa do Governo do Estado de Santa 
Catarina, gerenciado pela FAPESC, que tem 
por objetivo a inclusão social do cidadão cata-
rinense por meio da inclusão digital na Socie-
dade da Informação e do Conhecimento.

e. SQUARE A Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia 
é um programa da FIESC, gerenciado pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina, que tem 
por objetivo a inclusão social do cidadão cata-
rinense por meio da inclusão digital na Socie-
dade da Informação e do Conhecimento.

63. Assinale a alternativa que apresenta, de acordo 
com o CBOK V3.0, um tipo de processo que é tipica-
mente interfuncional ponta a ponta (e até interorgani-
zacional ponta a ponta) que agrega valor diretamente 
para o cliente. Tais processos são frequentemente 
referenciados como processos essenciais ou finalís-
ticos, pois representam as atividades essenciais que 
uma organização executa para cumprir sua missão. 
Esses processos constroem a percepção de valor pelo 
cliente por estarem diretamente relacionados à expe-
riência de consumo do produto ou serviço. Indique-os.

a. Check-square Processos Primários
b. SQUARE Processos Essenciais
c. SQUARE Processos Organizacionais
d. SQUARE Processos Organizacionais Secundários
e. SQUARE Processos Operacionais Essenciais
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67. Assinale a alternativa correta com relação ao 
assunto Gestão do Conhecimento.

a. SQUARE Conhecimento explícito é o conhecimento 
construído a partir das experiências vividas 
pelo indivíduo, compreende a cognição dos 
indivíduos, enquanto o mesmo observa o seu 
mundo a partir de diversos ambientes.

b. Check-square Gestão do Conhecimento é a estratégia que 
transforma bens intelectuais da organização 

- informações registradas e o talento dos seus 
membros - em maior produtividade, novos 
valores e aumento de competitividade.

c. SQUARE O conhecimento tácito é o que se consegue 
facilmente transmitir, sistematizar e comunicar 
entre os indivíduos em linguagem formal, per-
mitindo a sua disseminação e partilha de forma 
fácil por intermédio de livros, gravações, portais 
ou transmitido através de correio eletrônico ou 
por via impressa.

d. SQUARE A conversão do conhecimento tácito em 
conhecimento explícito é um processo deno-
minado socialização e envolve, por exemplo, a 
conversação entre os colegas da equipe de que 
resulta uma reflexão grupal.

e. SQUARE A conversão do conhecimento tácito em 
conhecimento tácito é um processo denomi-
nado internalização e envolve, por exemplo, a 
conversação entre os colegas da equipe de que 
resulta uma reflexão grupal.

65. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
assunto Inovação e Empreendedorismo.

1. Inovação como um processo deve ser organi-
zado e gerenciado, seja ele em um empreen-
dimento recém-formado ou numa empresa 
centenária.

2. A inovação não implica necessariamente a 
comercialização exclusiva de grandes avanços 
tecnológicos (inovação incremental), mas 
também inclui a utilização de mudanças em 
pequena escala no setor tecnológico (uma 
melhoria ou inovação radical).

3. A inovação pode também ocorrer por meio 
do reposicionamento de percepção para um 
produto ou processo já estabelecido, em um 
contexto de uso específico. Neste contexto 
uma empresa pode criar um novo mercado 
para seu produto utilizando a inovação de 
posição ao invés de alterar o produto ou o 
processo básico de fabricação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

66. Analise o texto abaixo de acordo com a Política 
Catarinense de CTI.

“A política catarinense de ciência, tecnologia e  
inovação consiste no direcionamento estratégico  
de             , de instituições  
de             , pesquisa e extensão 
e de agentes econômicos e sociais, para o avanço do 
conhecimento, o desenvolvimento de novas tecno-
logias, a concepção, o desenvolvimento e a incorpo-
ração de inovações que contribuam para a melhoria 
da qualidade de vida de todos os habitantes de Santa 
Catarina, de forma sustentável.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square Governo • Ensino
b. SQUARE Empresas • Avaliação
c. SQUARE Empresas • Financiamento
d. SQUARE Empresas • Controle Estratégico
e. SQUARE Projetos • Desenvolvimento
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69. Analise as afirmativas abaixo com relação ao ciclo 
de vida de um produto.

1. Na fase de maturidade o produto começa a 
firmar-se no mercado: é um período de acei-
tação pelo mercado. Nesse estágio surgem os 
concorrentes.

2. Existem várias razões para que ocorra o declí-
nio, tais como: surgimento de novos produtos 
mais eficazes; a substituição de um produto 
por outro melhor e a falta de necessidade do 
produto.

3. Na fase de maturidade ocorre período de 
baixo crescimento nas vendas. Os níveis de 
lucro tornam-se estáveis ou diminuem, em 
função dos gastos que a empresa tem para 
defender o produto da concorrência. Quando 
o produto atinge a saturação, às característi-
cas de competição se tornam mais acirradas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

68. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
assunto inovação.

1. A Tríplice Hélice da Inovação consiste em um 
paradigma de produção de inovação que deixa 
de ser centrado apenas na indústria e passa a 
se apoiar em três elementos inter-relacionados: 
as empresas, as universidades e o governo.

2. Na terceira fase da Tríplice Hélice da Inova-
ção, a universidade precisa evoluir para uma 
universidade empreendedora. Isso significa 
que ela não é somente um espaço de ensino, 
mas uma organização consciente da lógica de 
mercado e ativa dentro dela.

3. Desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet 
Leydesdorff, a abordagem chamada Tríplice 
Hélice parte da premissa de que a inovação é 
estática e sustentável a partir da articulação 
entre três atores sociais: a universidade, a 
iniciativa privada e o poder público.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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72. São competências da câmara de inovação con-
forme estabelece o Decreto Federal nº 10.534, de 28 
de outubro de 2020:

1. Promover a articulação, a integração e o 
alinhamento dos atores, dos sistemas e dos 
instrumentos de políticas públicas aos pro-
gramas e às ações de inovação dos órgãos da 
administração pública federal.

2. Elaborar e aprovar o seu regimento interno.
3. Propor a adoção de medidas e a edição de 

atos normativos necessários à execução das 
iniciativas estratégicas definidas na Estratégia 
Nacional de Inovação.

4. Criar e, após a implementação, avaliar e revi-
sar, a cada seis anos, a Política Nacional de 
Inovação e, a cada quatro anos, a Estratégia 
Nacional de Inovação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

73. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
a Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 
2015.

a. Check-square Altera e adiciona dispositivos na Constituição 
Federal para atualizar o tratamento das ativida-
des de ciência, tecnologia e inovação.

b. SQUARE Altera e atualiza as definições e natureza do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico.

c. SQUARE Altera e atualiza as definições e natureza do 
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq).

d. SQUARE Altera e atualiza dispositivos na Constituição 
Federal sobre a governança da política nacional 
de inovação.

e. SQUARE Estabelece mecanismos de transferência de 
recursos voltados à inovação do governo fede-
ral para os estados.

70. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
assunto Metodologias Ágeis.

1. Um Product Owner acessível ao longo do 
Sprint permite que o Time de Desenvolvimento 
tire dúvidas de negócios sobre os itens em 
desenvolvimento que naturalmente surgem.

2. Ao final normal do Sprint, o Time de Desenvol-
vimento deverá ter gerado, a partir dos itens 
do Sprint Backlog, um Incremento do Produto 
entregável, que representa valor visível para 
os clientes do projeto.

3. O feedback obtido dos clientes e demais pes-
soas relevantes presentes na reunião de Sprint 
Review é utilizado pelo Scrum Master como 
matéria-prima para alterações no Product 
Backlog, ou seja, para modificar o produto 
que está sendo gerado de forma a melhor 
atender às necessidades dos clientes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

71. São atividades não passíveis de qualificação como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, no 
âmbito da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999:

1. As operações destinadas a microcrédito rea-
lizadas com instituições financeiras na forma 
de recebimento de repasses, venda de opera-
ções realizadas ou atuação como mandatárias.

2. As instituições religiosas ou voltadas para a 
disseminação de credos, cultos, práticas e 
visões devocionais e confessionais.

3. Experimentações não lucrativas, de novos 
modelos socioprodutivos e de sistemas alter-
nativos de produção, comércio, emprego e 
crédito.

4. Promoções do voluntariado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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77. São eixos válidos dentre os eixos dispostos no 
Anexo de diretrizes para as ações estratégicas da estra-
tégia nacional de inovação e dos planos setoriais e 
temáticos de inovação do Decreto Federal nº 10.534, 
de 28 de outubro de 2020, que institui a Política Nacio-
nal de Inovação e dispõe sobre a sua governança:

1. Eixo de ampliação da qualificação profissional 
por meio da formação tecnológica de recur-
sos humanos.

2. Eixo da regulação e regulamentação governa-
mental dos processos de inovação no âmbito 
federal.

3. Eixo de alinhamento entre os programas e as 
ações de fomento à inovação e de estímulo a 
investimentos privados.

4. Eixo de estímulo da base de conhecimento 
tecnológico para a inovação.

5. Eixo de estímulo ao desenvolvimento de mer-
cados para produtos e serviços inovadores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

78. São definições elicitadas ou dispostas pelo artigo 
2º da Lei Estadual nº 14.328, de 15 de janeiro de 2008:

1. Parque Tecnológico
2. Inventor Independente
3. Agência de Fomento
4. Ambiente Virtual
5. Núcleo de Inovação Tecnológica

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

74. Qual o período de vigência, contado a partir da 
data de depósito, das patentes de invenção e a de 
modelo de utilidade, respectivamente, conforme esti-
pula a Lei Federal nº 9.279 de 14 de maio de 1996?

a. SQUARE 20 anos e 10 anos
b. Check-square 20 anos e 15 anos
c. SQUARE 20 anos e 20 anos
d. SQUARE 30 anos e 20 anos
e. SQUARE 30 anos e 30 anos

75. Analise as afirmativas abaixo com relação ao 
Decreto Estadual nº 127, de 30 de março de 2011, 
que estabelece normas relativas à transferência de 
recursos financeiros do Estado mediante convênio ou 
instrumento congênere.

1. Com relação à liberação de nova parcela, de 
acordo com o andamento da análise dos pro-
cessos, há necessidade da entrega dos docu-
mentos físicos, no mínimo, com 30 dias de ante-
cedência antes da data prevista do pagamento.

2. A Instrução Normativa nº 18/2012 do Tribunal 
de Contas estabelece critérios para a orga-
nização de Prestação de Contas de recursos 
concedidos a qualquer título e dispõe sobre 
seu encaminhamento ao Tribunal de Contas.

3. No âmbito do decreto, são vedadas a altera-
ção do objeto do convênio, e a realização de 
despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar, dentre outros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

76. As Instituições Comunitárias de Educação Supe-
rior (ICES) são objeto de qual emenda constitucional, 
lei ou decreto?

a. SQUARE Emenda Constitucional nº 114
b. SQUARE Decreto Federal nº 10.534
c. SQUARE Lei Federal nº 9.279
d. SQUARE Lei Federal nº 9.790
e. Check-square Lei Federal nº 12.881
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79. Relacione abaixo a coluna 1 de Anexos com suas 
respectivas descrições na coluna 2, no âmbito do 
Decreto nº 1.886 de 2 de dezembro de 2013 - Disci-
plina a instauração e a organização da fase interna do 
procedimento de tomada de contas especial.

Coluna 1 Anexo

1. Anexo I
2. Anexo II
3. Anexo III
4. Anexo IV
5. Anexo V

Coluna 2 Descrições

( ) Termo de responsabilidade e composição
( ) Designação de Servidor Tomador de Con-

tas Especial ou de Comissão de Tomada de 
Contas

( ) Nota de Conferência
( ) Relatório Conclusivo
( ) Notificação

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

a. SQUARE 1 • 3 • 4 • 5 • 2
b. SQUARE 1 • 4 • 2 • 3 • 5
c. SQUARE 2 • 3 • 4 • 5 • 1
d. Check-square 2 • 3 • 5 • 4 • 1
e. SQUARE 2 • 4 • 3 • 5 • 1

80. A Lei nº 14.328, de 15 de janeiro de 2008, é regula-
mentada pelo Decreto Estadual:

a. SQUARE nº 13.019, de 26 de janeiro de 2009.
b. Check-square nº 2.372, de 9 de junho de 2009.
c. SQUARE nº 2.060, de 26 de janeiro de 2009.
d. SQUARE nº 1.196, de 9 de junho de 2009.
e. SQUARE nº 965, de 26 de janeiro de 2009.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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