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GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVAS
CONCURSO: ANALISTA ADMINISTRATIVO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta, único e
insubstituível. Confira o seu nome.

2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.

3. Este caderno de provas contém 80 (oitenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para cada questão
existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar problema de
impressão.

4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.

5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar
certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.

6. Durante a aplicação das provas não serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões
apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresenta-ló em tempo
hábil na Sala das Comissões.

7. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n.º 1 à de n.º
80). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. A rasura implicará
a anulação da resposta.

8. Na página de número XX, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu gabarito.
Recorte-a e leve-a consigo.

9. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida após transcorridas 1
(uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão retirar-se da
sala simultaneamente.

10. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 6 de outubro, após as 16 (dezesseis) horas, no sítio do
Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado NÃO será
fornecido por telefone.

FLORIANÓPOLIS, 4 de Outubro de 2009.

                                                                                                               A COMISSÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA
1ª Questão: Marque a única proposição que NÃO apresenta erro gramatical:
a) Filhos criados, carreira estabelecida. Poucos anos atrás, muita gente consideraria esse estágio da vida

como a hora de sossegar.
b) O Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso já que se trata de relação de consumo, trás seções

relativas à publicidade e ao banco de dados.
c) As alterações advindas com a nova lei, no que se refere ao art. 506, tem o condão de retificar a errônea

remissão ao art. 524.
d) Os estabelecimentos comerciais dispõe de livre critério para a avaliação do crédito.
e) Não ficou demonstrado nos autos que o ora reclamado tenha tratado o requerente de modo desrespeitoso,

tampouco que o tenha taxado de ladrão.

2ª Questão: Assinale a única alternativa em que o verbo haver NÃO foi usado corretamente:
a) O fóssil foi encontrado no oceano há três mil metros de profundidade.
b) Na realidade, sempre houve tornados no Sul do Brasil.
c) Surpreendido pelas vaias, o cantor se houve muito bem diante da platéia ao pedir escusas pela falha.
d) Presenciou-se um mar de enchentes (o rio Tietê, que corta a cidade, não transbordava havia quatro anos)

e São Paulo virou um caos.
e) Um pesquisador descobriu no mar uma espécie animal extinta há 50 milhões de anos.

3ª Questão: Marque a proposição que contém colocação pronominal INCORRETA:
a) Exigir-se-ão que os títulos, públicos ou particulares, apresentem todos os requisitos exigidos pelas

normas legais e administrativas.
b) Na ação de adjudicação compulsória faz-se necessário obter a sentença, porquanto não se trata propriamente

de uma execução de obrigação de fazer.
c) O dano moral se expressou por desequilíbrios no ânimo do lesado e lhe causou reações desagradáveis.
d) O prazo experimental de 10 dias para a utilização gratuita do serviço começou a fluir em 16 de maio e,

portanto, encerraria-se no dia 26 do mesmo mês.
e) Temos a obrigação de lhe avisar que a fatura está vencida.

4ª Questão: No período composto “Amiúde aquele que fura filas e sonega impostos é o mesmo que reclama
do governo a realização de obras”, o sujeito da oração principal é:
a) amiúde
b) o mesmo
c) aquele
d) que
e) governo

5ª Questão: Todos os períodos abaixo contêm erro de concordância verbal, EXCETO:
a) Segue no arquivo anexo os depoimentos judiciais das testemunhas.
b) Aconteceu enchentes, destruição de casas, falta de luz, apagões de telefones.
c) A clientela que aporta nos Juizados Especiais comparecem bastante desassistida juridicamente.
d) Foi o encontro do ar mais frio com o ar mais quente que formaram as nuvens de tempestade.
e) As descobertas acontecem quando não se seguem as regras.
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6ª Questão: Marque a única alternativa em que o antônimo da palavra grifada foi indicado entre colchetes:
a) O fato de 50% a 60% dos encarcerados serem presos provisórios e os demais já terem sentenças

definitivas não mostra uma Justiça leniente quanto às prisões. [rigorosa]
b) Evidências de que a cogestão na área da saúde funciona são encontradas em algumas práticas inovadoras

e democráticas implementadas naquele Estado. [iniciativa]
c) Deve o requerente demonstrar o risco de dissipação dos bens do réu. [dilapidação]
d) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva festejou o que considera o fim da crise econômica no país e

afirmou ainda que "o tempo da empáfia acabou". [presunção]
e) A opinião dele é de que essa insegurança surge do envilecimento da prestação jurisdicional, marcado pela

eternização de decisões.  [jovialidade]

7ª Questão: Indique a única alternativa em que o pronome oblíquo, segundo a norma-padrão, foi utilizado
INCORRETAMENTE:
a) Ou a presidente da Argentina mandou invadir o jornal Clarín, ameaçando-o com uma devassa fiscal para

calá-lo politicamente, ou a Receita promoveu a invasão sem avisar a presidente.
b) Estimada madrinha, agradeço-a muito – seu exemplo é uma lição de vida.
c) A igreja evangélica é a única instituição que entra nesses lugares. O pastor leva-lhes o bem.
d) Battisti está fora de seu país faz 28 anos; o governo italiano o considera foragido.
e) O empresário brasileiro foi lançado ao espaço graças a um bom momento da economia mundial, o que

lhe permitiu fazer bilhões vendendo promessas.

8ª Questão: Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas a seguir:
Em meio ___ retomada econômica, o país dá um salto e o comércio se expande. O livro em comento, ___
título de ilustração, tem seu lançamento marcado para ___ 19 horas do próximo dia 20 mas já está ___
disposição nas livrarias.
a) à   –   a   –   às   –   à
b) à   –   a   –   às   –   a
c) à   –   à   –   as   –   à
d) à   –   a   –   as   –   à
e) a   –   a   –   às   –   a

9ª Questão: Analise a concordância nominal dos períodos:
I. É mais do que clara a necessidade de falarmos sobre temas e matérias diversos.
II. Ao meio-dia, de cabelos ruivos e unhas rosa, ela pisou firme no salão.
III. Para que se tenha como fraude à execução a alienação de bens de que trata o art. 593 do Código de

Processo Civil é necessário a presença concomitante de alguns elementos.
IV. Fica óbvia, então, que a maioria dos casos de gripe suína, a despeito de o governo se manter em alerta, é

reveladora da falta de condições socioambiental.

a) Só estão corretos os períodos I e II.
b) Só estão corretos os períodos II e III.
c) Só estão corretos os períodos I e III.
d) Só estão corretos os períodos I, III e IV.
e) Todos os períodos estão corretos exceto o IV.
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10ª Questão: Assinale a proposição que contém o único período totalmente correto em termos de
pontuação:
a) O desenvolvimento do aparelho vem ao encontro de uma tendência mundial, caracterizada pela busca de

recursos ágeis, e baratos para enfrentar, doenças disseminadas nas regiões mais pobres do mundo.
b) Batizado de CellScope – ou “celularscópio”, em tradução livre –, o aparelho foi criado por pesquisadores

da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e está descrito na última edição da revista online.
c) Outro fator, que engrossa a turma da paquera madura online é o envelhecimento, da população brasileira.
d) Há quem diga, que o jogo existe também em outros países.
e) O Supremo Tribunal Federal (STF), julga o refúgio ilegal, e só uma rara mudança de voto poderá impedir

a extradição do italiano.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11ª Questão: Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO corresponde a um dos objetivos
fundamentais da República Federativa Brasileira, de acordo com a Constituição Federal:
a) Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
b) Garantir o desenvolvimento nacional.
c) Prevalência dos direitos humanos.
d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
e) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas

de discriminação.

12ª Questão: De acordo com o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
b) É livre a manifestação de pensamento, garantido o direito ao anonimato.
c) Não haverá juízo ou tribunal de exceção.
d) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios

que garantam a celeridade de sua tramitação.
e) São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data.

13ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O alistamento eleitoral é obrigatório para os maiores de dezoito anos.
b) A idade mínima de vinte e um anos é uma das condições de elegibilidade para Vereador.
c) O voto é facultativo para os analfabetos.
d) A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.
e) A idade mínima de trinta anos é uma das condições de elegibilidade para Governador.

14ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, NÃO é órgão do Poder Judiciário:
a) O Supremo Tribunal Federal.
b) O Conselho Nacional de Justiça.
c) Os Juízes dos Estados.
d) O Tribunal de Contas da União.
e) Os Tribunais Regionais do Trabalho.
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15ª Questão: De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar:
a) Os juízes dos estados são órgãos do Poder Judiciário.
b) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de treze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de

trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
c) O Ministério Público Federal é um órgão da Justiça Federal.
d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a extradição solicitada por estado estrangeiro.
e) As juntas eleitorais não são órgãos da Justiça Eleitoral.

16ª Questão: A supressão de um ato discricionário, legítimo e eficaz, mas inconveniente ao interesse
público, realizada pela Administração Pública denomina-se:
a) Anulação.
b) Resolução.
c) Homologação.
d) Revogação.
e) Renúncia.

17ª Questão: Sobre os princípios que norteiam a Administração Pública é INCORRETO afirmar:
a) O princípio da legalidade pressupõe que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional,

sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum.
b) A moralidade administrativa, juntamente com a legalidade e finalidade,  constitui-se pressuposto de

validade de todo ato da Administração Pública.
c) O princípio da publicidade assegura a divulgação dos atos administrativos sem quaisquer restrições.
d) O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e

rendimento funcional.
e) O princípio da segurança jurídica é considerado uma das vigas mestras do Estado de Direito, ao lado da

legalidade.

18ª Questão: Sobre os contratos administrativos, conforme previsto na Lei 8.666/93, é correto afirmar:
I. A característica essencial do contrato administrativo é a participação da Administração com supremacia

de poder.
II. Cláusula exorbitante do contrato administrativo é aquela que consigna uma vantagem ou restrição à

Administração ou ao contratado.
III. O contrato administrativo poderá ser alterado unilateralmente pela Administração quando conveniente a

substituição da garantia de execução.

a) Todas as proposições estão corretas
b) Apenas a proposição I está correta.
c) Apenas a proposição II está  correta.
d) Apenas as proposições II e III estão corretas.
e) Apenas as proposições I e II  estão corretas.
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19ª Questão: Sobre os servidores públicos, é INCORRETO afirmar:
a) A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
b) A renúncia à aposentadoria por tempo de serviço é ato voluntário, facultado ao servidor e admitido pelo

regime jurídico.
c) A punição administrativa pode ser aplicada ao servidor antes do julgamento judicial do mesmo fato,

porque o ilícito administrativo independe do ilícito penal.
d) O direito à aposentadoria, a aquisição e os benefícios previdenciários regem-se pela lei vigente ao tempo

em que preenchidos os requisitos necessários a sua concessão.
e) É facultado à autoridade administrativa motivar o ato que implicar em  punição administrativa de servidor

público, em obediência ao princípio da prevalência do interesse público.

20ª Questão: Sobre o Controle da Administração Pública, é correto afirmar:
I. A prescrição administrativa opera a preclusão da oportunidade de atuação do Poder Público sobre

matéria sujeita a sua apreciação.
II.  O direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os

destinatários decai em dois anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
III. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula

vinculante, será cientificada a autoridade prolatora e o órgão competente para o julgamento do recurso,
que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de
responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.

a) Apenas a proposição III está correta.
b) Apenas as proposições I e III estão corretas.
c) Apenas as proposições II e III estão corretas.
d) Apenas as proposições I e II estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

21ª  Questão: Sobre os processos organizacionais de recrutamento e seleção, NÃO se pode afirmar que:
a) O órgão de recrutamento não possui  autoridade de efetuar qualquer atividade de contratação sem a

devida tomada de decisão final por parte do órgão que possui a atividade a ser preenchida.
b) A seleção é uma atividade obstativa, de escolha, de opção e decisão, de filtragem de entrada, de

classificação e, portanto, restritiva.
c) O recrutamento é uma responsabilidade de staff e pode ser realizado a qualquer momento sem a

necessidade de autorização superior.
d) O ponto de partida do processo seletivo fundamenta-se em dados e informações da análise e

especificações do cargo/função a ser preenchido.
e) A seleção procura, entre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes na

empresa, visando a manter ou aumentar a eficiência e o desempenho de pessoal, bem como a eficácia da
organização.
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22ª Questão: Sobre as diversas formas de remuneração de pessoal é INCORRETO afirmar:
a) Remuneração direta é o salário que a pessoa recebe em contrapartida ao trabalho realizado, que poderá

ser fixa ou variável, ou uma combinação de ambos.
b) Remuneração fixa é um montante previamente ajustado entre a pessoa e a organização a ser pago

regularmente pelo trabalho realizado.
c) Remuneração variável é um montante a ser pago em função de determinados resultados e metas obtidos

por meio do trabalho da pessoa.
d) A remuneração fixa é parcela da remuneração creditada periodicamente a favor do funcionário e depende

diretamente do resultado e metas alcançado pelo trabalhador.
e) A remuneração indireta é aquela apresentada na forma de benefícios, serviços ou facilidades oferecidas

pela empresa ao empregado.

23ª Questão: A avaliação de desempenho é a apreciação da performance de cada pessoa no cargo/função e
do seu potencial de desenvolvimento no futuro.  Neste contexto, sobre a metodologia de avaliação de 360
graus, é INCORRETO afirmar:
a) É atribuída exclusivamente à gerência e aos colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico do avaliado.
b) Trata-se de uma avaliação elaborada de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma

de interação com o avaliado.
c) Participam da avaliação o superior, os colegas e pares do avaliado.
d) Participam da avaliação os subordinados, os clientes internos e externos e os fornecedores do avaliado.
e) Proporciona condições para que o avaliado se adapte e se ajuste às várias e diferentes demandas que

recebe do seu contexto de trabalho.

24ª Questão: No que diz respeito à greve, assinale a alternativa correta:
a) Durante a greve é facultada ao empregador a rescisão do contrato de trabalho.
b) Aos grevistas é vedado o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a

aderirem à greve.
c) Os grevistas podem impedir o acesso ao trabalho daqueles que não aderirem ao movimento.
d) Em qualquer caso, as entidades sindicais ou os trabalhadores ficam obrigados a comunicar a paralisação

do trabalho com antecedência mínima de 72 horas.
e) Greve é o direito à paralisação coletiva, temporária e pacífica da prestação de serviços ao empregador.
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25ª Questão: Nos últimos anos, a migração das técnicas de treinamento e desenvolvimento tradicionais para
a educação corporativa ganhou foco e força estratégica, evidenciando-se como um dos pilares de uma gestão
empresarial bem sucedida.  Sobre a educação corporativa, é INCORRETO afirmar:
a) O sistema de educação corporativa pressupõe a elevação do patamar da competitividade empresarial, por

meio do desenvolvimento, da instalação e da consolidação das competências críticas empresariais e
humanas.

b) Um sistema de educação corporativa não considera a criação de instituições de ensino voltadas a
satisfazer as carências de conhecimento dos empregados.

c) As ações e os programas educacionais de um sistema de educação corporativa são concebidos com base
na identificação das competências críticas empresariais e humanas.

d) Em um sistema de educação corporativa estimula-se o compartilhamento de conhecimentos e a troca de
experiências.

e) O projeto de educação corporativa deve contemplar a identificação, a formação e a mobilização das
competências no sentido de agregar valor ao negócio.

26ª Questão: Competências básicas são as características pessoais essenciais para o desenvolvimento  das
atividades organizacionais e que diferenciam o desempenho das pessoas. Sobre as competências exigidas
pelas empresas nos novos ambientes de negócios, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As pessoas devem contribuir construtivamente e, para tanto, devem ter condições de aprender

continuamente.
b) Os funcionários devem pensar criativamente, solucionar problemas e analisar situações, fazer perguntas e

esclarecer o que não compreendam para sugerir melhorias.
c) Existe a necessidade de pessoas treinadas em um conjunto de habilidades que levem em conta um

ambiente competitivo global, mutável e volátil.
d) O bom desempenho funcional significa executar um conjunto de tarefas repetitivas e estanques e a

qualificação é restrita a cada tarefa em particular.
e) Dá-se ênfase à comunicação e ao compartilhamento das idéias na busca pela melhoria nos processos de

trabalho.

27ª Questão: O gerenciamento de inventários é uma preocupação importante para todos os tipos de
organizações e NÃO se pode afirmar que :
a) É  a quantificação de qualquer item material utilizado em uma organização.
b) É o conjunto de políticas e de controles que monitora a matéria-prima, os produtos em elaboração e os

produtos acabados.
c) O estoque de matéria prima é mais importante de todos.
d) Inclui a contagem de entradas e de saídas de materiais.
e) Serve para especificar quando, quanto e quais os itens que devem ser solicitados por um departamento da

organização.



9

28ª Questão: A função “compras” é um segmento essencial do Departamento de Materiais ou Suprimentos
de uma organização.  NÃO é objetivo deste Departamento:
a) Obter um fluxo contínuo e racional de suprimentos e materiais a fim de atender aos programas de

produção e de serviços.
b) Comprar sempre a maior quantidade de materiais e insumos possível.
c) Coordenar o fluxo de suprimentos e de materiais de forma que não afete a operacionalidade da

organização.
d) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo aos padrões de qualidade definidos.
e) Ter como objetivo, dentro de uma negociação justa, as melhores condições de pagamento para a empresa.

29ª Questão: Uma organização de prestação de serviços produz predominantemente bens intangíveis. Sobre
estas empresas é correto afirmar que:
a) Os estoques de produtos acabados são importantes.
b) Os pedidos podem ser estocados.
c) Não existe nenhuma interação com o cliente.
d) Existe contato direto com o cliente.
e) As embalagens são importantes no produto final.

30ª Questão: Quando um analista de Sistemas, Organização e Métodos desenvolve um estudo de arranjo
físico dentro de uma organização, qual das alternativas NÃO deve ser considerada:
a) Proporcionar um fluxo de comunicação entre as unidades organizacionais de maneira eficiente, eficaz e

efetiva.
b) Tornar o fluxo de trabalho eficiente.
c) Priorizar os colaboradores da área de Recursos Humanos.
d) Procurar a melhor utilização racional da área disponível da empresa.
e) Ter um ambiente favorável para o trabalho e o incremento da produtividade.

31ª Questão: Na análise do organograma da organização abaixo é INCORRETO afirmar:

a) A Diretoria e a Assessoria possuem a mesma hierarquia funcional.
b) A Diretoria tem ação de comando sobre a Assessoria.
c) Marketing, Pessoal e Produção possuem a mesma hierarquia funcional.
d) A Assessoria não tem ação de comando sobre Marketing, Pessoal e Produção.
e) A Assessoria não é uma função de linha e sim de staff.
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32ª Questão: Os Departamentos de uma organização podem ser estruturados formalmente por três grupos
principais. São eles:
a) Por função, por produto/mercado e matricial.
b) Por função, matricial e pessoal.
c) Matricial, por produto/mercado e financeiro.
d) Pessoal, funcional e financeiro.
e) Pessoal, financeiro e matricial.

33ª Questão: Com relação a Missão de uma organização é INCORRETO afirmar que:
a) É um objetivo amplo da organização.
b) É  baseado em premissas do planejamento estratégico.
c) Justifica a existência da organização.
d) Expressa os valores da organização.
e) Não pode ser alterada. É definitiva.

34ª Questão: Qual dos seguintes conteúdos NÃO deve constar do “Manual de Normas e Procedimentos” de
uma organização:
a) Indicação de quem executa ou pode executar (pessoa ou unidade organizacional) os diversos trabalhos.
b) Relação dos fornecedores e clientes.
c) Indicação de como são executados os trabalhos dentro da organização;
d) Indicação dos formulários e documentos que circulam na empresa;
e) Descrever as atividades que envolvem as diversas unidades organizacionais

35ª Questão: Qualquer organização possui dois tipos de estrutura: a formal e a informal. Com relação a
estrutura informal é INCORRETO afirmar:
a) Não é planejada.
b) Surge naturalmente através da interação social das pessoas.
c) Está representada no organograma.
d) Não expressa relações hierárquicas.
e) Não aparece no organograma.

36ª Questão: Os dados a seguir foram extraídos do balanço orçamentário do exercício próximo passado do
Município Alfa.

                               R$
Receita Tributária                           750.000,00
Outras Receitas de Capital                           660.000,00
Despesa de Pessoal e Encargos Sociais                           600.000,00
Operações de Crédito                           540.000,00
Amortização da Dívida                           450.000,00
Despesa Juros e Encargos da Dívida                           300.000,00
Outras Receitas Correntes                           150.000,00
Investimentos                           150.000,00



11

Com base nos dados acima, é correto afirmar:
a) A aquisição de material permanente alcançou o valor de R$ 690.000,00.
b) A receita tributária foi insuficiente para cobrir as despesas correntes.
c) O resultado de capital alcançou o valor de  R$ 390.000,00.
d) O superávit ocorreu em função do resultado corrente.
e) O valor do superávit foi de R$ 600.000,00.

37ª Questão: Considerando as instruções e normas orçamentárias vigentes,  é INCORRETO afirmar:
a) O Balanço Orçamentário é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal que

estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública
Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada.

b) Uma das peculiaridades do processo de elaboração da proposta orçamentária para o Poder Judiciário é
que o Projeto de Lei de diretrizes Orçamentária determina uma data específica para entrega das
propostas à Secretaria de Orçamento Federal.

c) Uma das peculiaridades do processo de elaboração da proposta orçamentária para o Poder Judiciário é
que o Projeto de Lei de diretrizes Orçamentária estabelece metodologia específica para efeito da
elaboração de suas respectivas propostas orçamentárias.

d) De acordo com o Princípio Orçamentário da Unidade, cada ente da federação deve possuir apenas um
orçamento, estruturado de maneira uniforme. O objetivo é apresentar todas as receitas e despesas numa só
conta, a fim de confrontar os totais e apurar o resultado: equilíbrio, déficit ou superávit.

e) A Constituição Federal estabelece que o Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento
de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

38ª Questão: Com referência aos créditos adicionais, é INCORRETO afirmar:
a) Os Créditos Especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária

específica, devendo ser autorizados por lei.
b) Os Créditos Extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, tais como em caso de

guerra ou calamidade pública.
c) Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, casos em que,

reaberto nos limites dos seus saldos, os Créditos Extraordinários poderão viger até o término do exercício
financeiro corrente.

d) Os créditos Suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária.
e) salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, casos em que,

reaberto nos limites dos seus saldos, Os Créditos Especiais poderão viger até o término do exercício
financeiro.
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39ª Questão: Com relação ao conceito e formalidades operacionais da despesa pública, considere as
expressões a seguir:
I. Entende-se por Despesa Orçamentária Pública  aquela executada por entidade pública e que depende de

autorização legislativa para sua realização, por meio da Lei Orçamentária Anual ou de Créditos
Adicionais, pertencendo ao exercício econômico da realização do gasto.

II. A Lei estabelece que a despesa orçamentária será efetivada mediante o cumprimento de três estágios:
empenho, liquidação e pagamento.

III. A liquidação  é o estágio da despesa que se caracteriza pela quitação do compromisso perante o
fornecedor, mediante a entrega das importâncias monetárias concernentes ao fornecimento empenhado.

IV. O empenho é ordinário quando são exatos e previamente conhecidos os diversos valores das parcelas a
pagar.

V. O cancelamento de Restos a Pagar não se confunde com o recebimento de recursos provenientes de
despesas pagas em exercícios anteriores que devem ser reconhecidos como receita orçamentária.

Pela ordem de apresentação, a seqüência de expressões corretas (C) e incorretas (I) é a seguinte:
a) C,  I,  C,  C,  I
b) I,  C,  I,  I,  C
c) I,  I,  C,  I,  C
d) I,  C,  I,  C,  C
e) C,  C,  I,  I,  C

40ª Questão: Sobre a receita e a contabilidade pública, considere as expressões a seguir:
I. As receitas orçamentárias são classificadas em receitas correntes e de capital. As primeiras subdividem-

se em receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços.
II. São receitas de capital: as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de

dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit do Orçamento Corrente.

III. A contabilidade aplicada ao setor público possui especificidades que a torna singular em relação aos
demais ramos da contabilidade. Dessa forma, não está obrigada a obedecer aos princípios fundamentais
da contabilidade.

IV. Devem ser considerados como receita orçamentária os recursos financeiros oriundos de superávit
financeiro e, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos.

V. A Lei estabelece como estágios da execução da receita Orçamentária o lançamento, a arrecadação e o
recolhimento.

Pela ordem de apresentação, a seqüência de expressões corretas (C) e incorretas(I) é a seguinte:
a) C,  I,  C,  C,  I
b) I,  I,  C,  I,  C
c) I,  C,  I,  C,  C
d) I,  C,  I,  I,  C
e) C,  C,  I,  I,  C
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41ª Questão: A respeito das funções do Estado e dos instrumentos de planejamento, é INCORRETO
afirmar:
a) A função distributiva do Estado se vale do orçamento público, que é principal instrumento para

viabilização das políticas de distribuição de renda. Como exemplo: programas de alimentação, transporte,
moradias populares e educação gratuita.

b) O Plano Plurianual - PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal. Seu
alcance temporal é de quatro anos e coincide com a duração do mandato presidencial.

c) Na área pública o Programa é o módulo comum integrador entre o Plano e o Orçamento.
d) A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF atribuiu à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO a

responsabilidade de tratar, dentre outras, as seguintes matérias: Estabelecimento de metas e avaliação de
riscos fiscais; Fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira.

e) Na função estabilizadora o Estado deve zelar por: manutenção do elevado nível de emprego; estabilidade
nos níveis de preços; equilíbrio no nível de preços; equilíbrio no balanço de pagamentos e razoável taxa
de crescimento econômico.

42ª Questão: A Constituição Federal atribui ao Poder Executivo a responsabilidade pelo sistema de
planejamento e orçamento que tem a iniciativa dos seguintes projetos de lei.
Assinale a resposta correta que contém os nomes dos documentos que são objetos destes projetos de lei.
a) Plano de Aceleração do Crescimento, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.
b) Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual e Balanço Orçamentário.
c) Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.
d) Plano Plurianual, Plano de Aceleração do Crescimento e Orçamento Anual.
e) Plano Plurianual, Orçamento Anual e Balanço Orçamentário.

43ª Questão: O fornecedor Alfa-Beta está oferecendo um desconto de R$ 1.527,00, se for antecipado o
pagamento de uma duplicata no valor de R$ 18.000,00, vincenda em 50 dias.
Assinale a resposta correta que contém a taxa de desconto efetiva mensal que está implícita nesta operação.
a) 8,48%
b) 11,79%
c) 5,01%
d) 5,10%
e) 7,07%

44ª Questão: Um aposentado aplicou numa instituição financeira a importância de R$ 300.000,00, à taxa
efetiva de 4% ao mês, pelo período de um mês. O aposentado foi informado que sobre o rendimento incidirá
imposto de renda de 20%.
Neste caso, o rendimento líquido e a taxa de rentabilidade efetiva são respectivamente:
a) R$   2.400,00 e 4,00%
b) R$ 12.000,00 e 3,20%
c) R$   9.600,00 e 3,20%
d) R$ 14.400,00 e 4,00%
e) R$   9.600,00 e 3,80%
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45ª Questão: Numa disputa comercial o fornecedor Delta ofertou um serviço pelo preço de R$ 80.000,00,
para pagamento em 60 dias, após a entrega. O fornecedor Gama ofertou o mesmo serviço pelo preço de R$
73.960,00, para pagamento no ato da entrega.
Neste caso, a taxa de juros que o fornecedor Delta está aplicando e o valor do desconto que o fornecedor
Gama está oferecendo são respectivamente:
a) 4,00%  e  R$ 6.040,00
b) 8,00%  e  R$  6.040,00
c) 4,00%  e   R$ 6.400,00
d) 8,00%  e  R$ 12.800,00
e) 3,60%  e   R$ 6.400,00

46ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Portaria Interministerial nº 163/2001 assevera que na lei orçamentária, a discriminação da despesa,

quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e
modalidade de aplicação.

b) Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/1964, são Receitas Correntes as receitas tributária, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as provenientes de recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e o superávit do Orçamento Corrente.

c) Na Lei Federal nº 4.320/1964, a despesa pública, segundo as categorias econômicas, classifica-se em
receita corrente e receita de capital.

d) Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/1964, são Receitas de Capital, entre outras, as provenientes da
realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens
e direitos.

e) De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, a Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a
qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha
sido expressamente autorizada em lei especial.

47ª Questão: De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria,

vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.
b) O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de

pagamento pendente ou não de implemento de condição.
c) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho, entretanto, em casos especiais previstos na

legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.
d) A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos

e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
e) A proposta orçamentária que cada Poder encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas

Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de: mensagem; Projeto de Lei de
Orçamento; Tabelas explicativas das estimativas de receita e despesa; e especificação dos programas
especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em
estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação
econômica, financeira, social e administrativa.
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 48ª Questão: A respeito da Lei n. 4.320/1964, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.
b) A fase de liquidação da despesa consiste na verificação in loco do cumprimento da obrigação por parte do

contratante, isto é, se o implemento de condição foi cumprido.
c) No regime de adiantamento, o empenho deverá ser feito na dotação própria, no momento da prestação de

contas,
d) O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na

entrega de numerário a servidor para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao
processo normal de aplicação.

e) O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

49ª Questão: De acordo com a Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os
registros públicos, analise as proposições abaixo e assinale a opção correta:
I. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou

circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao
bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons
costumes. Ocorrendo qualquer dos motivos, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de
qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida para o Juiz, que a decidirá.

II. Os atos concernentes aos Registros Públicos, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente,
serão escriturados em livros encadernados, abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do
registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado
pela autoridade judiciária competente.

III. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante
com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a
declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la. Todavia, a Lei nº 6.015/73 permite,
em alguns casos, a “dúvida inversa”, na qual a parte a suscita diretamente ao Juiz.

IV. Pelos atos que praticarem, em decorrência dos registros públicos, os Oficiais do Registro terão direito, a
título de remuneração, aos emolumentos fixados pela ANOREG – Associação dos Notários e
Registradores do Brasil.

V.  Os emolumentos serão pagos, pelo interessado que os requerer, no ato de requerimento ou no da
apresentação do título.

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições II e V estão corretas.
c) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
d) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
e) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
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50ª Questão: Relativamente à Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Compete aos notários lavrar atas notariais.
b) Compete aos tabeliães de notas lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados.
c) É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos

bens objeto do ato ou negócio.
d) Aos tabeliães de protesto de título compete privativamente protocolar de imediato os documentos de

dívida, para prova do descumprimento da obrigação.
e) A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende, entre outros requisitos, da

habilitação em concurso público de provas e títulos, realizados pelo Poder Judiciário, com a participação,
em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um
registrador.

51ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo

serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.
b) Em caso de vacância, os serviços notariais e de registro estatizados passarão, automaticamente ao regime

da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.
c) Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre

sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem,
segurança e conservação. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer, na própria
sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e autorização do juízo
competente.

d) Não se extinguirá a delegação a notário ou a oficial de registro por renúncia.
e) A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos arts. 6º a 13 da Lei Federal nº

8.935, de 18 de novembro de 1994, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual
e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando
da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos.

52ª Questão: De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina disposto
na Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, analise as proposições abaixo é assinale a alternativa correta.
I. A nomeação é o ato pelo qual o nomeado para um cargo público manifesta, pessoal e expressamente, a

sua vontade de aceitar a nomeação e inicia o exercício das respectivas funções.
II. A admissão ao serviço estadual dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público, não sendo

admitida exceção.
III. O funcionário nomeado para cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório de 03 (três)

anos, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à confirmação no cargo para o qual foi
nomeado.

IV. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede, a serviço, conceder-se-á o transporte
e o pagamento antecipado das diárias a título de indenização das despesas de alimentação, estada e
deslocamento.

V. As diárias serão calculadas por período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da partida do servidor,
considerando-se como uma diária a fração superior a 12 (doze) horas e a fração de período será contada
como meia diária quando inferior a 12 (doze) horas e superior a 04 (quatro) horas.



17

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições I, IV e V estão corretas.
c) Somente as proposições IV e V estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
e) Somente as proposições II IV e V estão corretas.

53ª Questão: Relativamente ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, assinale
a alternativa correta.
a) O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve a partir da data da publicação oficial do ato

impugnado ou, quando for dispensada, da data em que dele tiver conhecimento o servidor: em 05 (cinco)
anos, quanto aos atos de que decorreram a demissão, aposentadoria ou disponibilidade do servidor; em 02
(dois) anos, nos demais casos.

b) O pagamento da indenização a que ficar obrigado exime o servidor da pena disciplinar em que incorrer.
c) A cassação de aposentadoria e a cassação de disponibilidade não são consideradas penas disciplinares.
d) A demissão qualificada incompatibiliza o ex-servidor com o exercício de cargo ou emprego público pelo

período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, tendo em vista as circunstâncias atenuantes ou agravantes.
e) O funcionário que estiver respondendo a processo disciplinar poderá, antes de seu término, ser exonerado

a pedido.

54ª Questão: A respeito da lei de licitações (Lei nº 8.666/93), analise as proposições abaixo:
I. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 (quarenta e

cinco) dias para o concurso.
II.  Convite 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.

III. É dispensável a licitação quando houver inviabilidade de competição.
IV. A duração dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93 ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, porém, a Lei de Licitações prevê como exceção, os projetos cujos produtos estejam
contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver
interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório.

V. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.

São corretas somente as alternativas:
a) I,   IV   e   V.
b) I,   III   e   V.
c) II,   III   e   IV.
d) II,   IV   e   V.
e) I,   III,   IV   e   V.
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55ª Questão: De acordo com a lei de licitações, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela lei de licitações confere à Administração,

em relação a eles, a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades
de interesse público, respeitados os direitos do contratado.

b) Nas contratações de obras, serviços e compras, desde que prevista no instrumento convocatório, poderá
ser exigida prestação de garantia, porém, não excederá a 4% (quatro por cento) do valor do contrato.

c) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços.
d) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes

da execução do contrato.
e) a subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a associação do contratado com outrem, a cessão

ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no
contrato, constituem motivos para rescisão do contrato.

56ª Questão: Qual o instrumento que foi fortalecido na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal, e que compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento:
a) Plano Plurianual
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
c) Orçamento Plurianual de Investimento.
d) Relatório Resumido da Execução Orçamentária.
e) Relatório de Gestão Fiscal.

57ª Questão: De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, analise as proposições abaixo:
I. a despesa total com pessoal prevista no art. 18, § 2º da LRF será apurada somando-se a realizada no mês

em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
II. O limite da despesa total com pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina, em cada período de

apuração, não poderá exceder a 6,0% (seis por cento) da Receita Líquida Disponível.
III. Se a despesa total com pessoal exceder a 90% (noventa por cento) do limite, são vedados ao Poder ou

Órgão que incorrer no excesso, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição.

IV. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de estimativa do impacto orcamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes, bem como 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. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação: os planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.

VI. Ao final de cada trimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório
de Gestão Fiscal.
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Estão corretas as alternativas:
a) Todas estão corretas.
b) I e IV.
c) II, III, V e VI.
d) II, III, IV e VI.
e) I, IV e V.

58ª Questão: A Portaria n. 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão, atualizou a
discriminação de despesas por funções e estabeleceu os conceitos de função, programa, projeto, atividade e
operações especiais. Com base na referida Portaria, é INCORRETA: afirmar:
a) As sub-funções não poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas.
b) Função é o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público.
c) A função “Encargos Especiais” engloba as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou

serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e
outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra.

d) Entende-se por Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.

e) Nas Leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, sub-funções,
programas, projetos, atividades e operações especiais.

59ª Questão: De acordo com a Resolução nº - TC 16/94, de 21 de dezembro de 1994, do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina, analise as proposições abaixo:
I. É obrigatório o depósito bancário dos recursos antecipados em conta individualizada e vinculada,

movimentada por cheques nominais e individualizados por credor.
II. Responderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda Pública somente o responsável pela unidade

gestora a que pertencer o crédito (ordenador de despesa).
III. A autoridade administrativa considerará como não prestadas as contas, entre outras situações possíveis,

quando: não apresentadas no prazo regulamentar; com documentação incompleta; e a documentação
apresentada não oferecer condições à comprovação da boa e regular aplicação dos dinheiros públicos.

IV. Não constituem comprovantes regulares da despesa pública, a folha de pagamento e a guia de
recolhimento de encargos sociais e tributos.

V. Na aquisição de bens ou qualquer operação sujeita a tributo, o comprovante hábil deve ser a nota fiscal e,
salvo exceções cabíveis, em primeira via.

VI. O pagamento de diárias deverá ser comprovado com o Roteiro de Viagem, com o documento
comprobatório da efetiva realização da viagem e justificativa, firmada pelo ordenador de despesa, da
urgência e inadiabilidade ou da conveniência de uso de transporte aéreo ou de veículo particular do
servidor.

Estão corretas as alternativas:
a) I, III e VI.
b) I, II, IV e V.
c) II, III, V e VI.
d) I, III, V e VI.
e) II, IV e V.
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60ª Questão: De acordo com a Lei nº 4.320/1964, é INCORRETA afirmar:
a) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas.
b) As despesas para os empenhos legalmente feitos obedecem ao regime de competência.
c) As receitas efetivamente arrecadadas obedecem ao regime de caixa.
d) Pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas.
e) É facultativo o exercício financeiro coincidir com o ano civil.

CONHECIMENTOS GERAIS
HISTÓRIA

61ª Questão: Em relação ao Período Republicano do Brasil, assinale a única alternativa INCORRETA:
a) A Proclamação da República foi um movimento eminentemente elitista que ocorreu sem luta e sem a

participação direta das camadas populares.
b) A fase em que os militares ocuparam a liderança política do país também ficou conhecida como a

República da Espada.
c) Entre as medidas tomadas pelo Governo Provisório, instalado logo após a Proclamação da República,

podemos citar a extinção da vitaliciedade do Senado e a decretação da expulsão da Família Real do
Brasil.

d) O coronelismo foi um dos mais característicos fenômenos sociais e políticos da República Velha.
e) A supremacia de Minas Gerais e do Rio de Janeiro na política nacional ficou conhecida como política do

café com leite, uma referência aos principais produtos destes estados e à alternância dos seus
representantes no poder.

62ª Questão: Sobre o Período Colonial Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
a) De 1500 a 1530 a economia brasileira gravitou em torno do pau-brasil. Após 1530, declinando o

comércio com as Índias, a coroa portuguesa decidiu-se pela colonização do Brasil.
b) A extração do pau-brasil foi declarada estanco, ou seja, passou a ser um monopólio real, cabendo ao rei

conceder a permissão a alguém para explorar comercialmente a madeira. O primeiro arrendatário a ser
beneficiado com o estanco foi Fernando de Noronha, em 1502.

c) A administração colonial foi efetuada inicialmente por meio do sistema de Capitanias Hereditárias. Com
seu fracasso foram instituídos os Governos Gerais, não para acabar com as capitanias, mas para
centralizar sua administração.

d) No sistema de Capitanias hereditárias a ocupação das terras era assegurada pela Carta de Doação e pelo
Foral. A carta de doação determinava os direitos e deveres dos donatários e o Foral cedia aos donatários
as terras, bem como o poder administrativo e jurídico das mesmas.

e) O primeiro núcleo de colonização do Brasil foi a Vila de São Vicente, fundada no litoral paulista em
1532.
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63 Questão: O pensador Raymond Aron definiu a Guerra Fria como um período em que a guerra era
improvável, e a paz, impossível. Um período em que a opinião pública mundial acompanhou o conturbado
relacionamento entre os Estados Unidos e a União Soviética.

Sobra a guerra Fria, leia as proposições abaixo e, a seguir, assinale alternativa correta:
I. Em 1947, o presidente norte americano Harry Truman, num discurso no Congresso, afirmou que os

Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de
dominação. A meta de Truman era combater o comunismo e a influência soviética, oficializando a
Guerra Fria.

II. O Plano Marshall foi um programa de investimentos e de recuperação econômica para os países europeus
em crise após a 2ª Guerra Mundial.

III. Criado pela China Comunista, o COMECON foi o organismo encarregado de conseguir a união dos
principais partidos comunistas europeus, além de afastar da supremacia norte americana os países sob
sua influência, gerando o bloco da “cortina de ferro”.

IV. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi criada em abril de 1949, reunindo países da
Europa Ocidental e os Estados Unidos numa aliança militar. Seu principal objetivo era fazer frente à
União Soviética e a seus aliados da Europa Oriental.

V. A derrubada do Muro de Berlim, em 1989, pode ser considerada como um marco do final do período da
Guerra Fria.

a) Apenas as proposições II, IV e V estão corretas.
b) Apenas as proposições I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as proposições I, II e V estão corretas.
d) Apenas as proposições I, II, IV e V estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

64ª Questão: Sobre a Revolução Farroupilha, leia as proposições que seguem:
I. A Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, foi o mais longo movimento de

revolta civil brasileira. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul e durou dez anos, de 1835 a 1845.
II. Foi um movimento de revolta promovida pelos estancieiros gaúchos, denominação dada aos proprietários

de grandes fazendas criadoras de gado na região.
III. Como causa econômica desta revolução, podemos citar o fato de que a província do Rio Grande do Sul

tinha uma economia baseada na pecuária, com a criação de gado e produção do charque. Os estancieiros
gaúchos, porém, reclamavam da concorrência que sofriam do charque platino e que também era
comercializado nas províncias brasileiras. Como os impostos de importação do charque platino eram
mais baixos, isto facilitava sua comercialização a um preço melhor que o charque gaúcho.

IV. Em 1835, os rebeldes dominaram Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul. O governo
central reagiu imediatamente, mas não conseguiu derrotá-los. A rebelião farroupilha expandiu-se e, em
1836 foi proclamada a República de Piratini.

V. Giuseppe Garibaldi tornou-se o primeiro presidente da República de Piratini.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a proposições III está incorreta.
b) Apenas as proposições I, II, e IV estão corretas.
c) Apenas as proposições I e III estão corretas.
d) Apenas as proposições I, II, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.



22

65ª Questão: Durante o período da Primeira República houve um conflito que alcançou enormes
proporções na história do Brasil e, particularmente, dos Estados do Paraná e de Santa Catarina. Semelhante a
outros graves momentos de crise, interesses político-econômicos e messianismo se misturaram ao contexto
explosivo. Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito envolveu, de um lado, a população cabocla daqueles
Estados, e, de outro, os dois governos estaduais, apoiados pelo presidente da República, Hermes da Fonseca.
O texto acima se refere à:
a) Revolução Farroupilha.
b) Revolta Juliana.
c) Guerra de Canudos.
d) Guerra do Contestado.
e) Revolução de 1930.

GEOGRAFIA
66ª Questão: Sobre o território brasileiro, sua localização geográfica e sua organização política-territorial,
todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) O Brasil é uma república federativa formada por 27 unidades sendo, 26 estados e um Distrito Federal.
b) A divisão política do território brasileiro tem mudado no decorrer do tempo, assim até a Constituição de

1988 existia no Brasil a denominação de Território Federal.
c) Os Territórios Federais eram divisões internas do país administradas diretamente pelo governo federal.
d) Na divisão política-administrativa do Brasil, em 1988 é extinto o Território Federal de Fernando de

Noronha, que passa a fazer parte do Estado de Pernambuco.
e) O Brasil ocupa a porção centro-ocidental da América do Sul, portanto, apresenta fronteiras com quase

todos os países sul-americanos exceto, o Chile e Equador.

67ª Questão: Região em processo acelerado de ocupação nos últimos anos baseado na tríade madeira - gado
- soja.
              Após 1970 a sua economia passou a desenvolver grandes projetos mineralógicos. Tudo isso tem
ocasionado uma série de problemas e consequências ambientais desastrosas.
               O texto acima se refere à seguinte região geo-econômica do Brasil:
a) Centro-Sul
b) Nordeste
c) Amazônia
d) Vale do São Francisco
e) Sudeste.

68ª Questão: O modelo de desenvolvimento capitalista, no cenário mundial, tem ocasionado uma série de
impactos ambientais. Dentre eles está o aquecimento global, com a utilização de fontes de energia, como o
carvão e petróleo, principais emissores do dióxido de carbono (CO2) que acelera o efeito-estufa do planeta.

Os países buscam fontes alternativas de energia de acordo com as suas características
geográficas como ocorre, por exemplo:
I. Na Dinamarca e Alemanha onde grande parte da energia é eólica, produzida pelos ventos.
II. Na Islândia com as usinas geotérmicas, onde as atividades vulcânicas  são utilizadas como fonte de calor.
III. No Japão, que é pobre em combustíveis fósseis por isso, utiliza fontes alternativas como as marés.
IV. Na França, onde os extensos rios são utilizados para a construção de hidrelétricas.
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Estão corretas as alternativas:
a) II e IV.
b) Somente a alternativa II está correta.
c) I, II e III.
d) I e IV.
e) Todas estão corretas.

69ª Questão: Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está mudando o
comportamento demográfico do Brasil.
Sobre os aspectos populacionais do Brasil e suas alterações podemos destacar, EXCETO:
a) Diminui a taxa de fecundidade da população brasileira. Isto está diretamente relacionado ao processo de

urbanização e à maior participação das mulheres no mercado de trabalho e como  chefes de família.
b) Aumento da expectativa de vida. Mais de 10% da população brasileira têm mais de 60 anos.
c) Diminui o número de jovens (com menos de 20 anos). Isto  evidencia uma diminuição gradativa das taxas

de natalidade, fato que vem ocorrendo desde o final do século XX e início do século XXI.
d) Até 1950 mais da metade da população brasileira vivia nas áreas rurais, isto evidenciava um país

agrícola. Hoje mais de 80% da população brasileira é urbana em decorrência da modernização no campo
e do processo de industrialização.

e) A região Sudeste é a mais populosa do país e tem  apresentado nos últimos anos um maior crescimento
populacional em relação às outras regiões brasileiras, por isso seus indicadores sociais são os mais baixos
do país.

70ª Questão: Sobre o espaço econômico do Brasil todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) Existe uma tendência atual de redistribuição da atividade industrial no Brasil. As novas empresas tendem

a se instalar fora do eixo Rio de Janeiro – São Paulo.
b) Surgem pólos tecnológicos devido à presença e parcerias com universidades e centros de pesquisas como

em Campinas (SP), Campina Grande (PB) e Florianópolis (SC).
c) Ocorre um crescente processo de concentração financeira no setor industrial, com maior penetração do

capital externo resultante de fusões e incorporações de empresas.
d) O agro-negócios torna-se o motor da agricultura brasileira impulsionando a economia de regiões, como o

Centro- Oeste.
e) Nos últimos anos pode-se observar uma mudança no setor de carga no Brasil. O transporte ferroviário,

torna-se o principal responsável pela circulação de riquezas do país. Isto é decorrência principalmente, do
cultivo da soja.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:

1. A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação de
pressionar o botão esquerdo do mouse;

2. Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração padrão em
português do Brasil.

71ª Questão: Com relação ao uso da ferramenta de busca Google, acessada na internet através do endereço
“www.google.com.br” é INCORRETO afirmar que:
a) As pesquisas do Google diferenciam letras maiúsculas de minúsculas. Assim, por exemplo, a pesquisa

dos termos “TRIBUNAL DE JUSTIÇA” e “Tribunal de Justiça” retornará resultados diferentes.
b) Clicar no botão “Estou com sorte” após digitar os termos de pesquisa fará com que seja aberto o site mais

relevante encontrado pelo Google relacionado à consulta efetuada.
c) Para obter resultados de uma frase exata, deve-se digitar a frase desejada entre aspas.
d) Por padrão, o Google exibe apenas as páginas que incluem todos os termos de pesquisa digitados. Dessa

forma, não há necessidade de colocar a letra “e” entre os termos.
e) A partir da opção “Pesquisa avançada” é possível indicar ao Google que exiba no resultado apenas

páginas que estão escritas em um determinado idioma.

A questão 72 refere-se à seguinte imagem do aplicativo Adobe Reader 9:
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72ª Questão: Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. O acionamento do botão  faz com que seja enviado um e-mail para o endereço
suporte@adobe.com.br, com o documento “edital.pdf” em anexo.

II. O documento “edital.pdf” possui 13 páginas.

III. O acionamento do botão  faz um ajuste na porcentagem de zoom, se necessário, de forma que seja
possível visualizar uma página inteira do documento por vez.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão incorretas.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
e) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

73ª Questão: Trata-se de um crime eletrônico muito comum atualmente. Em uma de suas modalidades, o
criminoso envia um e-mail se fazendo passar por uma empresa confiável e induz o destinatário a clicar em
links que, muitas vezes, instalam códigos maliciosos no computador da vítima. Estamos falando de:
a) Spam.
b) Phishing scan.
c) Cookies.
d) Backup.
e) Popup.

74ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO representa uma opção de formatação de parágrafo disponível
no Word:
a) Alinhamento.
b) Recuo.
c) Espaçamento.
d) Comprimento.
e) Nível do tópico.

75ª Questão: O processador de textos Word oferece a opção de inserção de hiperlinks. Sobre esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) É possível criar um hiperlink que, ao ser acionado, abra outro arquivo do próprio Word. Nesse caso, é

obrigatório que no momento de criação do hiperlink o arquivo de destino já tenha sido criado.
b) Por padrão, o Word cria automaticamente um hiperlink quando é digitado o endereço de uma página Web

existente, como www.tjsc.jus.br, desde que a formatação automática de hiperlinks não tenha sido
desativada.

c) Por padrão, o Word cria automaticamente um hiperlink quando é digitado um endereço de e-mail, como
pedro@tjsc.jus.br, desde que a formatação automática de hiperlinks não tenha sido desativada.

d) Ao criar um hiperlink, é possível definir uma “dica de tela”, isto é, um texto que é exibido quando o
ponteiro do mouse for posicionado sobre o hiperlink.

e) Para acessar o endereço referenciado pelo hiperlink, basta manter pressionada a tecla CTRL e clicar sobre
o hiperlink no documento.
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76ª Questão: Com relação aos conceitos e funcionalidades da “área de impressão” do Excel, assinale a
alternativa correta:
a) Área de impressão é um conjunto de células definido automaticamente pelo Excel de acordo com as

configurações da impressora padrão.
b) A opção “Limpar área de impressão” exclui definitivamente da planilha as células da área de impressão.
c) É possível adicionar células a uma área de impressão existente.
d) A área de impressão deve ter, no mínimo, duas células.
e) A área de impressão pode ter, no máximo, doze células.

A questão 77 refere-se à seguinte imagem do Excel:

77ª Questão: O valor da coluna C1 foi obtido através da aplicação da fórmula = A1+B1.
Considere que um usuário exclui a coluna B (seleciona a coluna, em seguida clica com o botão direito do
mouse e escolhe a opção “Excluir”). Após essa operação, o valor da célula C1 passa a ser:
a) #REF
b) 1
c) 0
d) 5
e) A
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78ª Questão: Sobre os recursos disponíveis no Windows XP, analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa CORRETA:
I. Dentre as contas de usuário do Windows XP em um mesmo computador, pelo menos uma delas deve ser

do tipo “administrador do computador”.
II. É obrigatório associar uma senha para cada conta de usuário.
III. O Windows XP diferencia letras maiúsculas de minúsculas na verificação de senhas. Assim, por

exemplo, “PASS01” e “pass01” são senhas diferentes.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão incorretas.

79ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à utilização do Windows XP e seus
acessórios:
a) Depois que um determinado programa (software) é instalado, sua desinstalação só é possível através do

procedimento de formatação do disco rígido, já que o Windows não oferece o recurso de desinstalar
programas.

b) Por padrão, ao salvar um arquivo criado no bloco de notas, o Windows sugere a extensão “.txt”.
c) Através do Windows Explorer, é possível renomear um arquivo, bem como alterar sua extensão.
d) No Windows Explorer, a ação de manter pressionada a tecla “Alt” e pressionar a tecla “A” faz com que

seja acionado o menu “Arquivo”.
e) No bloco de notas, é possível aplicar a formação “itálico” ao texto do documento.

80ª Questão: O firewall do Windows é uma ferramenta que ajuda a manter o computador mais seguro.
Assinale a alternativa que descreve uma das funções efetuadas por essa ferramenta:
a) Impede que o usuário abra e-mails com anexos perigosos.
b) Detecta e desativa vírus que já estavam no computador antes da ativação do firewall.
c) Bloqueia spam ou e-mail não solicitado da caixa de entrada do usuário.
d) Pede a permissão do usuário para bloquear ou desbloquear determinadas solicitações de conexão.
e) Envia automaticamente mensagens de e-mail para o fabricante do antivírus instalado na máquina,

contendo informações sobre possíveis ameaças encontradas.
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����-------------------------- RGABARITO - RECORTE-O E LEVE-O CONSIGO -----------------------

1. A 2. A 3. D 4. C 5. E 6. A 7. B 8. D 9. A 10. B

11. C 12. B 13. B 14. D 15. A 16. D 17. C 18. E 19. E 20. B

21. C 22. D 23. A 24. E 25. B 26. D 27. C 28. B 29. D 30. C

31. A 32. A 33. E 34. B 35. C 36. B 37. A 38. C 39. B 40. E

41. B 42. C 43. C 44. C 45. A 46. B 47. E 48. C 49. E 50. A

51. D 52. C 53. A 54. A 55. B 56. B 57. E 58. A 59. D 60. E

61. E 62. D 63. D 64. D 65. D 66. E 67. C 68. C 69. E 70. E

71. A 72. E 73. B 74. D 75. A 76. C 77. E 78. B 79. A 80. D

Atenção: O gabarito e o Caderno de Provas serão divulgado no dia 6 de novembro, após as 16 (dezesseis)

horas, no sítio do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br (1. Lado direito superior da página - clicar em

concurso; 2. Após - clicar em servidores) e na Sala das Comissões, 11º andar. O resultado NÃO será

fornecido por telefone.


