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CARGO: ADMINISTRADOR 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A Lei nº 12.636/2012 traz consigo um simbolismo singular, 
na medida em que reconhece a importância da atividade dos pro-
curadores e procuradoras no controle de legalidade dos atos 
administrativos e na defesa intransigente do patrimônio público, 
exercendo um importante papel de agente colaborador para 
efetivação das políticas públicas. 

Esse reconhecimento consta expressamente da justifica-
ção daquele ato normativo: “Trata-se de uma das mais nobres 
funções públicas conferidas ao serviço público nacional, posto 
lhe incumbir a defesa dos valores e interesses do Estado Demo-
crático de Direito vigente em nosso país, conferindo concretude 
aos direitos e liberdades fundamentais estabelecidos em nossa 
Constituição Federal, à viabilidade das políticas públicas do Es-
tado brasileiro e à estabilidade jurídica das ações governamen-
tais”. 

E não poderia ser diferente. A Advocacia Pública, prevista na 
Constituição de 1988 como uma das funções essenciais à Justiça, 
é um órgão de caráter permanente e próprio de Estado, e, por 
isso, de vital importância à segurança jurídica, à consolidação da 
democracia e à implementação dos direitos fundamentais pelas 
três esferas da Federação Brasileira. 

Enaltecer a atuação da Advocacia Pública — como reco-
nhece a Lei nº 12.636/2012 — é essencial não apenas para fins 
de memória, registro e resgate histórico, mas, sobretudo, para 
reafirmar a sua identidade e sua vocação institucional. Somente 
se mantém coerente com seu DNA quem sabe os porquês e as 
razões de ser de sua existência. 

São as advogadas e advogados públicos quem entregam aos 
gestores: federal, estaduais e municipais as soluções jurídicas 
adequadas e aptas à concretização das necessidades da popula-
ção, por meio de atuações na assessoria e na consultoria jurídica, 
no contencioso administrativo e judicial ou ainda no controle de 
juridicidade dos atos administrativos. A Advocacia Pública repre-
senta, pois, interesse público primário, interesse de toda a socie-
dade, e não meramente “secundário” ou “do aparelho governa-
mental” (essa antiga distinção precisa ser repensada a partir de 
uma leitura atenta do desenho constitucional e do modelo de Es-
tado estabelecidos pela CF 1988). Não por acaso, uma das razões 
da Advocacia Pública, se não a maior e mais importante, consiste 
em ser um instrumento de concretização de direitos fundamen-
tais. 

(Gustavo Machado Tavares. Revista Consultor Jurídico, 7 de março de 2022. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-mar07/gustavo-tavares-

dia-advocacia-publica-celebracao-reflexao#author. Adaptado.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 01 
O emprego de aspas no trecho destacado em “Trata-se de uma 
das mais nobres funções públicas conferidas ao serviço público 
nacional, posto lhe incumbir a defesa dos valores e interesses 
do Estado Democrático de Direito vigente em nosso país, con-
ferindo concretude aos direitos e liberdades fundamentais 
estabelecidos em nossa Constituição Federal, à viabilidade das 
políticas públicas do Estado brasileiro e à estabilidade jurídica 
das ações governamentais.” indica: 
A) Fim e começo de citação empregada como recurso argu-

mentativo no texto pelo articulador.  
B) Reprodução da intenção do articulador de demonstrar a 

importância do reconhecimento citado anteriormente.   
C) Fragmentação de uma transcrição em que apenas a informa-

ção necessária ao desenvolvimento do assunto proposto foi 
destacada. 

D) Emprego de recurso expressivo denominado “arcaísmo” em 
que a linguagem técnica referente a determinada área do 
conhecimento foi utilizada.  

E) Atribuição de entonação diferenciada ao trecho entre aspas 
em relação ao restante do texto, atribuindo-lhe – dessa 
forma – a ênfase intencional proposta pelo articulador.  

 
Questão 02 
Considerando-se a referenciação como uma atividade discursiva 
empregada no texto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em “Esse reconhecimento”, ocorre a construção, ou seja, in-

trodução de um referente como estratégia de referenciação. 
II. Os termos destacados em: “Esse reconhecimento consta 

expressamente da justificação daquele ato normativo:” são 
expressões semanticamente equivalentes. 

III. O segundo parágrafo do texto é iniciado por expressão que 
estabelece coesão textual com informação expressa no pará-
grafo anterior, permitindo o emprego de uma estratégia de 
referenciação importante para a progressão referencial do 
texto.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas.  
C) III, apenas.  
D) I e II, apenas.  
E) II e III, apenas. 

 
Questão 03 
Considerando a norma padrão de escrita da língua, pode-se 
afirmar que a expressão empregada: “Estado Democrático de 
Direito”: 
A) Poderia ter sido grafada da seguinte forma: “Estado Demo-

crático De Direito”. 
B) Indica o emprego adequado das iniciais maiúsculas visto que 

se trata de um nome político-histórico. 
C) Visa descrever o conceito de “Estado” do ponto de vista jurí-

dico utilizando, para isso, iniciais maiúsculas.  
D) Trata-se de uma citação de destaque pertinente ao assunto 

abordado, devendo ser grafada com iniciais maiúsculas.  
E) Tem sua correção assegurada por meio do emprego das 

iniciais maiúsculas particularizando e distinguindo o nome a 
que se refere.   
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Questão 04 
Acerca das ideias expressas no texto, depreende-se que:   
A) As necessidades da população são prioridades que deman-

dam ações de intervenção, com resultados assegurados, cons-
tantes no âmbito da jurisprudência. 

B) Os atos normativos são o único e possível referencial para 
que a importância atribuída às variadas práticas no controle 
da legalidade seja considerada.  

C) O reconhecimento da relevância da função pertinente à 
atividade própria da Advocacia Pública coaduna-se com a 
tese defendida pelo enunciador.  

D) Embora o Estado Democrático de Direito vigente em nosso 
país possua valores e interesses próprios, cabe ao serviço pú-
blico intervir de modo particular nas mais diversas deman-
das.  

E) No controle da legalidade dos atos administrativos, os agentes 
– envolvidos das mais variadas formas em tais processos – 
exercem – a priori – um protagonismo que os coloca no centro 
das questões que lhes são relacionadas.  

 

Questão 05 
Pode-se inferir a partir do segmento “Somente se mantém co-
erente com seu DNA quem sabe os porquês e as razões de ser 
de sua existência.” em relação às ideias apresentadas no 4º pa-
rágrafo que: 
A) A filosofia e as razões de ser da existência de cada indivíduo 

são extremamente relevantes diante de uma sociedade 
acelerada e individualista. 

B) A referida atuação profissional é compreendida de forma a ex-
trapolar o âmbito formal, cotidiano e objetivo; abarca ques-
tões que se estendem a particularidades e abstração indivi-
dual. 

C) Em referência à atuação da Advocacia Pública, há uma com-
paração com a Ciência ao citar termos como “DNA”, demons-
trando igual importância entre diferentes áreas do conheci-
mento. 

D) Há uma referência a determinada influência sobre a atuação 
na defesa dos direitos exercida no âmbito intrafamiliar, 
valorizando, assim, uma atuação cuja predisposição exclui 
influências externas.  

E) Em face do desenvolvimento da atuação citada ao longo dos 
anos, pode-se notar razões para sua atuação cada vez mais re-
lacionadas a critérios pessoais refletindo em decisões também 
pessoais.   

 

Questão 06 
Caso ocorresse a substituição da expressão verbal “poderia ser” 
(3º§) por “é”, pode-se afirmar que: 
A) A coerência, correção gramatical e semântica do trecho 

permaneceriam. 
B) O tempo verbal permaneceria o mesmo, mas o modo verbal 

seria modificado. 
C) Haveria alteração quanto à modalização verbal proposta pelo 

emprego da expressão inicial. 
D) Tempo e modo verbais permaneceriam os mesmos, embora 

a correção semântica fosse alterada.  
E) Haveria alteração quanto ao tipo de linguagem utilizada, 

mudando de linguagem formal para informal. 
 

Questão 07 
Considerando-se o segundo parágrafo do texto: “Esse reconhe-
cimento consta expressamente da justificação daquele ato 
normativo: ‘Trata-se de uma das mais nobres funções públicas 
conferidas ao serviço público nacional, posto lhe incumbir a de-
fesa dos valores e interesses do Estado Democrático de Direito 
vigente em nosso país, conferindo concretude aos direitos e li-
berdades fundamentais estabelecidos em nossa Constituição 
Federal, à viabilidade das políticas públicas do Estado brasi-
leiro e à estabilidade jurídica das ações governamentais’.” 
pode-se afirmar que está correta a seguinte sugestão de subs-
tituição de: 
A) “vigente em nosso país” por “vigente ao nosso país”. 
B) “conferidas ao serviço público nacional” por “conferidas à 

serviço público nacional”. 
C) “estabelecidos em nossa Constituição Federal” por “estabe-

lecidos à nossa Constituição Federal”. 
D) “consta expressamente da justificação daquele ato norma-

tivo:” por “consta expressamente na justificação daquele ato 
normativo:”. 

E) “conferindo concretude aos direitos e liberdades fundamen-
tais” por “conferindo-lhe concretude aos direitos e liberda-
des fundamentais”. 

 

Questão 08 
“Enaltecer a atuação da Advocacia Pública — como reconhece 
a Lei nº 12.636/2012 — é essencial não apenas para fins de 
memória, registro e resgate histórico, mas, sobretudo, para 
reafirmar a sua identidade e sua vocação institucional.” (4º§) 
Considerando o efeito de sentido produzido pela expressão 
destacada, pode-se afirmar que; marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Há uma relação de contraste entre a ideia anterior e a 

posterior. 
(     ) Os dois termos que compõem a expressão destacada per-

tencem à mesma classe gramatical. 
(     ) A ideia introduzida pela expressão destacada recebe maior 

ênfase em relação à ideia anterior. 
(     ) A ideia posterior à expressão destacada tem sua importân-

cia elucidada explicitamente no período. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, V, F, F. 
D) V, F, V, V. 
E) V, V, F, V. 
 

Questão 09 
A exigência do uso de determinada preposição, tendo como 
justificativa a relação de regência estabelecida entre dois ter-
mos, é uma característica da norma padrão que muitas vezes 
não persiste no emprego da linguagem informal. A exigência 
descrita anteriormente pode ser observada em: 
A) “E não poderia ser diferente” 
B) “funções essenciais à Justiça” 
C) “reafirmar a sua identidade e sua vocação” 
D) “A Lei nº 12.636/2012 traz consigo um simbolismo singular” 
E) “A Advocacia Pública representa, pois, interesse público 

primário” 
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Questão 10 
Em relação ao termo destacado a seguir em: “Trata-se de uma 
das mais nobres funções públicas conferidas ao serviço público 
nacional, posto lhe incumbir a defesa dos valores e interesses 
[...]” (2º§), pode-se afirmar que: 
A) Atua como complemento de termo imediatamente anterior, 

contribuindo para que a ideia seja concluída.  
B) Atua como elemento de coesão textual evitando assim 

repetição inadequada de termo já introduzido no discurso. 
C) Pode ser identificado como agente da ação expressa pela 

forma verbal “incumbir”, considerando-se a coerência textual. 
D) Poderia ser substituído pelo pronome oblíquo “o” já que 

tem como referente um substantivo pertencente ao gênero 
masculino.  

E) Caso houvesse intenção de destacar “funções públicas”, o 
“lhe” seria substituído por “lhes” sem que houvesse prejuízo 
semântico ou gramatical. 

 

Questão 11 
Os complementos verbais podem se apresentar diferenciados 
conforme o tipo de ligação estabelecida com os verbos a eles re-
lacionados. Em relação ao fragmento destacado a seguir “[...] 
conferindo concretude aos direitos e liberdades fundamentais 
[...]”, os mesmos tipos de complementos podem ser identifica-
dos em: 
A) Em dias difíceis, o melhor remédio é a sensatez.  
B) Antônio pôde apresentar suas desculpas a tempo.  
C) Como é bom saber que podemos tentar mais uma vez.  
D) O empregado apresentou queixa do patrão ao Ministério do 

Trabalho. 
E) Podemos reconhecer a existência de particularidades no 

grupo, cada indivíduo é importante. 
 

Questão 12 

Infere-se do último parágrafo do texto que:  
A) O conceito de Advocacia Pública está diretamente relacio-

nado à defesa do interesse da sociedade. 
B) Criação, execução e concretização dos direitos fundamentais 

são a finalidade do trabalho pelo qual perpassa a Advocacia 
Pública. 

C) Embora as necessidades da população perpassem pelo tra-
balho de advogadas e advogados públicos, ainda há teorias 
antigas que confrontam tal vertente.  

D) Sabe-se que soluções jurídicas têm como objetivo permitir o 
acesso da população às informações necessárias para que 
esta, por meios particulares, possa alcançar o êxito desejado. 

E) O protagonismo exercido por gestores das variadas esferas 
dos poderes públicos deve-se exclusivamente à atuação da 
Advocacia Pública, de modo a constituir uma engrenagem 
fixa no referido processo.  

 
 

 
 
 
 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO 
 

Questão 13 
Ação Civil Pública é um instrumento fundamental na tutela dos 
direitos da coletividade. Em relação à legitimidade para a sua 
propositura, é correto afirmar que: 
A) O Ministério Público deve necessariamente atuar no pro-

cesso como sujeito ativo. 
B) Os municípios não são entes legitimados, pois são desprovi-

dos de personalidade judiciária.  
C) Em caso de abandono da ação movida por associação legiti-

mada, cabe exclusivamente ao Ministério Público assumir a 
titularidade ativa. 

D) O Ministério Público é dotado de legitimidade universal atu-
ando na defesa do meio ambiente, do consumidor e da or-
dem econômica e tributária. 

E) A legitimidade ativa das pessoas jurídicas da administração 
pública indireta depende da pertinência temática entre suas 
finalidades institucionais e o interesse tutelado. 

 

Questão 14 
O controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário 
Estadual tem por dever aferir se o texto das normas jurídicas in-
fraconstitucionais é compatível com a norma hierarquicamente 
superior do ente estadual. De acordo com a Constituição do Es-
tado de Santa Catarina, considera-se parte legitima para propor 
a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
estadual:  
A) O Procurador-Geral de Justiça. 
B) A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. 
C) Os partidos políticos com representação na Câmara Federal. 
D) As federações sindicais e as entidades de classe de âmbito 

nacional. 
E) A Mesa da Assembleia Legislativa ou a maioria absoluta dos 

deputados estaduais. 
 

Questão 15 
Existem condutas que são incompatíveis com a atividade 
parlamentar, expressamente previstas na Constituição do 
Estado de Santa Catarina. NÃO importa em perda do man-
dato de Deputado: 
A) A ausência em cada sessão legislativa à terça parte das ses-

sões ordinárias da Assembleia. 
B) A condenação criminal transitada em julgado, de acordo com 

decisão da maioria absoluta dos membros da Assembleia. 
C) A manutenção de contrato, desde a diplomação, com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, soci-
edade de economia mista. 

D) A licença, dada pela Assembleia Legislativa, para tratar, sem 
remuneração, de interesse particular, desde que o afasta-
mento não ultrapasse a cento e vinte dias por sessão legisla-
tiva. 

E) O desempenho de ato, no ofício das atividades parlamenta-
res, em descompasso com o decoro parlamentar, de acordo 
com decisão da maioria absoluta dos membros da Assem-
bleia. 
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Questão 16 
A representação judicial e extrajudicial do Estado de Santa Cata-
rina e a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Execu-
tivo são atribuições da Procuradoria/Geral do Estado. É uma 
garantia assegurada à instituição ou ao membro da PGE-SC a: 
A) Estabilidade. 
B) Vitaliciedade. 
C) Autonomia funcional. 
D) Autonomia financeira. 
E) Autonomia administrativa. 
 

Questão 17 
Na estrutura da Casa Legislativa funcionam comissões que têm 
por objetivo principal possibilitar a deliberação sobre matérias 
específicas de forma mais aprimorada. A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito Estadual é uma espécie de comissão: 
A) Mista. 
B) Externa. 
C) Especial. 
D) Temporária. 
E) Permanente. 
 

Questão 18 
De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens 

e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o 
de menor preço ou o de maior desconto. 

II. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou 
de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a 
quem oferecer o maior lance. 

III. Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços 
especiais e de obras e serviços comuns e especiais de 
engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: menor 
preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, 
maior retorno econômico, maior desconto. 

IV. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de 
melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de 
prêmio ou remuneração ao vencedor. 

A associação está correta em 
A) I. Concorrência II. Concurso III. Pregão IV. Leilão 
B) I. Pregão II. Leilão III. Concorrência IV. Concurso 
C) I. Pregão II. Leilão III. Concurso IV. Diálogo competitivo 
D) I. Pregão II. Leilão III. Diálogo competitivo IV. Concurso 
E) I. Concorrência II. Concurso III. Leilão IV. Credenciamento 
 

Questão 19 
Na hipótese da perda de efeitos jurídicos em virtude de norma 
jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática 
do ato anterior, tem-se a: 
A) Cassação. 
B) Revogação. 
C) Caducidade. 
D) Invalidação. 
E) Contraposição. 
 

 

Questão 20 
A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina promoveu 
licitação que culminou na contratação de empresa incumbida 
de realização de reparos na rede elétrica de seu prédio-sede. 
No desenrolar da relação contratual, contudo, e após processo 
administrativo, verificou-se a inexecução parcial do contrato, 
aplicando-se a sanção de advertência à entidade empresária. 
Tal sanção decorre do poder administrativo denominado: 
A) De polícia. 
B) Disciplinar. 
C) Hierárquico. 
D) De autotutela. 
E) Regulamentar. 
 
Questão 21 
A Administração Pública deve se guiar pelos princípios consti-
tucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência, submetendo-se a diversas formas de fiscali-
zação no desempenho de suas atividades. Tendo em vista o 
tema do controle da Administração Pública, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O controle pode ser classificado como interno ou externo. 

São exemplos de tais formas de controle, respectiva-
mente, o poder de autotutela da Administração e o ajuiza-
mento de ação popular por qualquer cidadão, dentro das 
hipóteses previstas constitucionalmente. 

(     ) A Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conve-
niência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiri-
dos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

(     ) As Comissões Parlamentares de Inquérito são exemplos de 
controle judicial, considerando que, na dicção constitucio-
nal, a elas são garantidos poderes de investigação próprios 
das autoridades judiciais e de afastamento de autoridades 
de seus respectivos cargos. 

(     ) No que tange aos atos legislativos, as leis em sentido formal 
ou material, em face de sua abstração e generalidade, sub-
metem-se a controle judicial pela via do controle concen-
trado de constitucionalidade. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V.  
B) V, V, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) F, V, V, F. 
E) F, V, V, V. 
 

Questão 22 
A responsabilidade civil do Estado, conforme prevista no 
ordenamento jurídico brasileiro, na doutrina e jurisprudência,  
A) não alcança atos de concessionárias de serviço público. 
B) permite o direito de regresso em face do servidor responsá-

vel, nos casos de dolo ou culpa. 
C) não prevê hipótese de causas excludentes ou atenuantes, 

preconizando, em regra, a teoria do risco integral. 
D) adota a teoria da irresponsabilidade, com prevalência ao 

princípio da supremacia do interesse público sobre o pri-
vado. 

E) não alcança as sociedades de economia mista prestadoras de 
serviço público e tampouco aquelas que exploram atividade 
econômica. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL E INSTITUCIONAL 
 
Questão 23 
Nos termos definidos no Estatuto dos Servidores do Estado de 
Santa Catarina, quanto ao conceito de remuneração, venci-
mento, vencimentos e vantagens, é correto afirmar que: 
A) Gratificações são acréscimos pecuniários de caráter não transi-

tório, ao oposto dos adicionais. 
B) Adicional noturno é concedido ao funcionário com acrés-

cimo de 20% sobre a hora normal. 
C) Vencimentos, grafado no plural, designam a soma do venci-

mento, grafado no singular, aos adicionais. 
D) Remuneração, somada às vantagens e ao vencimento, não 

pode ser inferior ao salário mínimo vigente. 
E) Adicionais são verbas transitórias ou permanentes que se 

classificam em indenizações e gratificações. 
 

Questão 24 
Considerando a redação do Decreto nº 1.485/2018 do Estado 
de Santa Catarina, é correto afirmar que compete à PGE/SC, 
EXCETO:  
A) Propor ação civil pública e ação de improbidade administrativa. 
B) Promover a cobrança da dívida ativa estadual e dos municípios 

sob sua jurisdição. 
C) Elaborar e atuar em ação de arguição de descumprimento de 

preceito fundamental. 
D) Analisar, com exclusividade, a constitucionalidade de autó-

grafos de projetos de lei. 
E) Manifestar-se nos projetos de lei encaminhados pelo Poder 

Executivo ao Poder Legislativo. 
 

Questão 25 
A Procuradoria-Geral do Estado está realizando um levanta-
mento do estado de legalidade dos bens públicos estaduais. No 
que tange ao disposto na Constituição do Estado de Santa Cata-
rina, a PGE/SC deve abranger o estudo das: 
A) Terras devolutas situadas em seu território, indistintamente. 
B) Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, indistinta-

mente. 
C) Bens móveis inservíveis para posterior alienação por doação 

ou pregão eletrônico. 
D) Áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem em seu 

domínio ou de terceiros. 
E) Águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, decorrentes de 

obras da União em seu território. 
 
Questão 26 
Marta está estudando sobre a Câmara Administrativa de Gestão 
e Solução de Conflitos do Estado de Santa Catarina. Observado 
o que dispõe a Lei Complementar nº 780 de 2021, Marta pode 
afirmar, em regra, que: 
A) Nos convênios e ajustes congêneres, é vedada a submissão 

de conflitos à Câmara. 
B) Não podem ser submetidos à referida Câmara requerimentos 

que envolvam crédito tributário. 
C) A composição extrajudicial de conflito afasta a responsabili-

dade do agente por dano ao erário. 
D) A submissão de cada contrato administrativo à Câmara 

depende de autorização legislativa. 
E) Os conflitos sobre contratos administrativos, diversamente 

dos convênios, não se submetem à Câmara. 

Questão 27 
Sobre as formas de provimento e vacância, analise as afirmati-
vas a seguir. 
I. A vacância da função de confiança pode decorrer de dis-

pensa ou de destituição. 
II. O aproveitamento do servidor em disponibilidade depende 

de inspeção médica. 
III. A reversão é o reingresso no serviço público do funcionário 

que provar a ilegalidade da demissão. 
IV. O servidor que tiver declarado insubsistente a invalidez será 

reintegrado ao cargo anteriormente ocupado. 
Considerando o Estatuto dos Servidores do Estado de Santa 
Catarina, é(são) afirmativa(s) que, além de prevista(s) na le-
gislação pertinente, não ofende(m) a Constituição Federal de 
1988 apenas 
A) I. 
B) III. 
C) IV. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 

Questão 28 
Nos termos da Lei Complementar nº 491/2010, que cria o Es-
tatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da Administração Direta 
e Indireta do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar que:  
A) A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato 

constituir crime ou contravenção, prescindirá de comunica-
ção a outras autoridades e Ministério Público. 

B) Se o servidor estiver respondendo a mais de um procedi-
mento administrativo disciplinar, todos deverão ter prosse-
guimento até que haja a demissão em um deles. 

C) O sobrestamento do processo administrativo disciplinar em 
virtude de ações na esfera judicial contra o servidor acusado 
é automático e suspende os prazos administrativos. 

D) A autoridade que, de qualquer modo, tiver conhecimento de 
irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua 
apuração imediata, pelos procedimentos legais, assegurado 
ao acusado a ampla defesa. 

E) A autoridade competente determinará a expedição de de-
creto constituindo a comissão, que será posteriormente sub-
metido ao respectivo órgão jurídico e à Procuradoria-Geral do 
Estado, para análise relativa ao cumprimento dos requisitos le-
gais. 

 

Questão 29 
Mendes é servidor efetivo do Estado de Santa Catarina e, 
nessa condição, resolveu candidatar-se ao pleito de deputado 
estadual. Nos termos do Estatuto dos Servidores do Estado de 
Santa Catarina, é correto afirmar que Mendes: 
A) Pode obter afastamento para se candidatar apenas a cargo de 

vereador. 
B) Depende de ordem do governador do Estado para retorno ao 

cargo após o afastamento. 
C) Estará impedido de se candidatar se o cargo efetivo que ocupa 

for de procurador do Estado. 
D) Estará impedido de se candidatar se o cargo efetivo que ocupa 

for de assessor jurídico da PGE/SC. 
E) Faz jus à licença remunerada desde o registro da candidatura 

até o dia seguinte ao pleito eleitoral. 
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Questão 30 
A Constituição do Estado de Santa Catarina reconhece ao 
Estado as seguintes competências, EXCETO: 
A) Explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços 

de gás canalizado, cuja regulamentação depende de lei ou 
medida provisória. 

B) Elaborar e executar planos metropolitanos, regionais e mi-
crorregionais de desenvolvimento, podendo produzir atos 
legislativos para tanto. 

C) Explorar os recursos hídricos de seu domínio e os serviços de 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, direta-
mente ou mediante delegação. 

D) Explorar serviços e instalações de energia elétrica, em articu-
lação com a União e com a colaboração do setor privado, me-
diante autorização, concessão ou permissão. 

E) Firmar acordos e compromissos com outros Estados e enti-
dades de personalidade internacional, desde que não afe-
tem a soberania de seu povo nem ofendam princípios. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
Questão 31 
Analise a imagem a seguir: 
 

 
 

Trata-se de uma barra que fica localizada no canto inferior 
esquerdo da tela, abaixo do documento que está sendo editado, 
no Microsoft Word 2019, Configuração Local, Idioma Português-
-Brasil. Observe que ela fornece algumas informações sobre o 
documento que está sendo editado. As informações se referem 
à barra: 
A) Menu. 
B) Revisão. 
C) Ferramenta. 
D) Visualização. 
E) Acesso rápido. 
 

Questão 32 
O Microsoft Word 2019, Configuração Local, Idioma Português-
-Brasil, em seu layout de trabalho, traz os comandos distribuídos 
em Guias, Grupos e Botões (que são onde estão, de fato, os 
comandos que serão executados). Ao editar um documento, 
faz-se necessário inserir Marcadores para dar um destaque em 
uma determinada parte do texto. Assinale, a seguir, a Guia e o 
Grupo onde se encontra o comando Marcadores. 
A) Guia: Exibir Grupo: Parágrafo 
B) Guia: Página Inicial Grupo: Parágrafo 
C) Guia: Layout de página; Grupo: Parágrafo 
D) Guia: Exibir Grupo: Marcadores e Numeração 
E) Guia: Inserir Grupo: Marcadores e Numeração 
 
 
 
 
 
 

Questão 33 
Considere um documento, no Microsoft Word 2019, Configura-
ção Local, Idioma Português-Brasil. Ao redigi-lo, percebe-se que 
um parágrafo inteiro estava alinhado à esquerda. Assinale, a se-
guir, as teclas que foram acionadas. 
A) CTRL + E    
B) CTRL + F 
C) CTRL + G 
D) CTRL + J 
E) CTRL + Q 
 

Questão 34 
Considerando as conexões de rede do Windows 10, Configura-
ção Local, Idioma Português-Brasil, sabe-se que um adaptador 
de rede ativado pode ser para uma rede wi-fi ou uma rede 
cabeada. Caso ele esteja configurado para uma conexão, mas 
não estando conectado a uma rede, diferentes versões do 
ícone da conexão de rede poderão indicar o status da rede. 
Sobre tal status, assinale a afirmativa correta. 
A) Um X branco sobre um fundo vermelho indica que não há 

redes disponíveis. 
B) Um X branco (ou estrela branca) indica que uma conexão 

wi-fi está disponível.    
C) Um X branco ou um * (asterisco) indica que uma conexão 

ethernet está disponível.    
D) Um * (asterisco) branco sobre um fundo vermelho indica 

que não há redes disponíveis. 
E) Um * (asterisco) branco (ou estrela branca) indica que 

uma conexão wi-fi está indisponível. 
  

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO 
 

Questão 35 
Ricardo, Antônio, Everaldo e Juliano estão dispostos em torno 
de uma mesa circular, cada um sentado em um único assento, 
conforme figura a seguir: 
 

 
 

Entre eles, há um procurador, dois desembargadores e um 
promotor. Adicionalmente, sabe-se que: 

 Os dois desembargadores estão sentados um ao lado do outro. 

 Antônio é procurador e está ao lado de Ricardo. 

 Juliano é desembargador e Antônio está sentado à sua es-
querda. 

Considerando que cada profissional exerce uma única função, 
é correto afirmar que: 
A) Ricardo é desembargador. 
B) Juliano está sentado à direita de Ricardo. 
C) Antônio está sentado em frente ao promotor. 
D) Ricardo está sentado à esquerda de Everaldo. 
E) O promotor está sentado à direita de Everaldo. 



 
  
    

 

      
                                                      8 

         
CARGO: ADMINISTRADOR – TIPO 4 – AZUL (T)  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE 
SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (PGE/SC) 

 

 
Questão 36 
Os processos julgados em determinado Conselho Regional de 
Medicina podem ser divididos em três classes: X, Y e Z. Sobre 
esses processos, sabe-se que todo processo classificado como 
X é também classificado como Y. Além disso, existem proces-
sos classificados como Z que também são classificados como X. 
Com base nessas informações, é correto concluir que: 
A) Algum processo classificado como Z não é classificado como Y. 
B) Algum processo classificado como Z é também classificado 

como Y. 
C) Todo processo classificado como Y também é classificado 

como Z. 
D) Todo processo classificado como Y também é classificado 

como X. 
E) Todo processo classificado como Z também é classificado 

como X. 
 

Questão 37 
O Tribunal Regional Eleitoral de determinado estado promoveu 
uma reunião com cinco juízas: Letícia, Marcela, Noemi, Odete e 
Patrícia. Cada juíza chegou ao local programado em um mo-
mento diferente e constatou-se que: 
 No momento em que Letícia chegou na reunião, outras três 

juízas já haviam chegado. 
 Patrícia chegou na reunião antes de Marcela. 
 Odete não foi a primeira juíza a chegar na reunião. 
 Noemi chegou na reunião imediatamente após Odete. 
É correto afirmar que: 
A) Odete chegou na reunião depois de Letícia. 
B) Marcela chegou na reunião antes de Letícia. 
C) Noemi chegou na reunião depois de Marcela. 
D) Marcela foi a última juíza a chegar na reunião. 
E) Patrícia foi a terceira juíza a chegar na reunião. 
 
 

NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 
 

Questão 38 
“Um líder, antes de ser um gestor capaz de motivar sua equipe 
e de se comunicar de modo diferenciado, é uma pessoa nascida 
em determinada cidade, de certo país, em um dos cinco conti-
nentes. Dessa forma, seria pouco prudente desconsiderar as in-
fluências que a cultura exerce sobre o comportamento e o estilo 
pessoal dos líderes. A teoria ________________________ argu-
menta que, por causa das pressões do tempo, os líderes estabe-
lecem um relacionamento especial com um pequeno grupo de 
liderados. Esses indivíduos constituem o ‘grupo de dentro’ – tem 
toda a confiança, recebem atenção desproporcional do líder e 
costumam ser alvos de privilégios especiais. Os demais mem-
bros formam o ‘grupo de fora’. Recebem menos tempo do líder, 
menos recompensas (bônus, promoções etc.) controladas por 
ele; seu relacionamento baseia-se nas interações formais e au-
toridade.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) dos traços 
B) do caminho-meta 
C) da liderança situacional 
D) da liderança carismática 
E) de troca entre líder e liderado (LMX – Leader Member Exchange) 

Questão 39 
O primeiro passo do planejamento estratégico é determinar a 
missão e a visão da organização. Após essa definição é a análise 
do ambiente externo. A administração estratégica bem-sucedida 
depende de uma avaliação ambiental acurada e completa, que 
deve, também, examinar outras forças do ambiente, como as 
condições macroeconômicas e os fatores tecnológicos. São com-
ponentes da análise ambiental as seguintes análises, EXCETO: 
A) Social. 
B) Financeira. 
C) Tecnológica. 
D) Dos Concorrentes. 
E) Política e de Regulamentação. 
 

Questão 40 
O enfoque contábil estabelece que as receitas e as despesas 
devem ser incluídas na apuração do resultado do período em 
que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correla-
cionarem, independentemente de seu recebimento ou paga-
mento. Do enfoque contábil resulta a avaliação integral e com-
pleta do patrimônio público, uma vez que sua utilização pressu-
põe das receitas quando nasce o crédito tributário mediante 
lançamento tributário efetuado pelo órgão público, seja no lan-
çamento direto, como é o caso do IPTU, IPVA, Taxa de Incêndio; 
na autuação fiscal ou no parcelamento de créditos fiscais conce-
didos aos contribuintes. Essa situação é ancorada pelo Princípio 
da: 
A) Entidade. 
B) Prudência. 
C) Continuidade. 
D) Competência. 
E) Oportunidade. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
DIREITO FINANCEIRO 
 

Questão 41 
No processo de planejamento orçamentário, o ente deverá ava-
liar os passivos contingentes e outros eventos capazes de afetar 
as contas públicas, com o objetivo de dar maior transparência às 
metas de resultado estabelecidas, informando as providências a 
serem tomadas caso tais possíveis ocorrências se concretizem. A 
possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar 
negativamente as contas públicas, eventos resultantes da realiza-
ção das ações previstas no programa de trabalho para o exercício 
ou decorrentes das metas de resultados, deve estar descrita em 
documento próprio que identifica e estima as situações fiscais ad-
versas, além de informar sobre as opções estrategicamente esco-
lhidas para enfrentar os eventuais problemas que surgirem; o ins-
trumento adequado para a avaliação anteriormente descrita é: 
A) A lei de cumprimento de metas orçamentárias. 
B) O decreto legislativo que regula os riscos fiscais.                                                                                             
C) O anexo à lei orçamentária anual dos riscos fiscais. 
D) O decreto executivo de implantação do orçamento. 
E) O anexo à lei de diretrizes orçamentárias dos riscos fiscais. 
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Questão 42 
Em determinado Estado da Federação foi concedido benefício 
fiscal concernente a créditos presumidos do ICMS, com esteio 
em convênio firmado no Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (CONFAZ) e em decreto do poder executivo. Em decorrência 
da concessão do benefício, empresários contribuintes do ICMS 
realizaram obras públicas de infraestrutura como contrapartida 
para apropriação de créditos presumidos do ICMS. Entretanto, 
não foi realizada a contabilização orçamentária (receita) corres-
pondente aos benefícios fiscais oriundos do convênio e do de-
creto, com a consequente ausência de repartição dos recursos 
tributários equivalentes, tanto aos municípios quanto aos pode-
res e órgãos estaduais; a situação descrita pode ser caracteri-
zada como: 
A) Não se pode repartir recursos que não se traduzem em um 

fluxo financeiro, sem qualquer aporte em moeda corrente. 
B) Legal e constitucional, uma vez que não houve ingresso de 

recursos financeiros no caixa do Estado, não havendo o que 
contabilizar. 

C) Válida e eficaz, cabendo ao poder executivo buscar oportu-
nidades de realização de obras públicas com o menor custo 
e o maior benefício.                                                                                                

D) Ilegal, já que não houve a contabilização orçamentária da re-
ceita correspondente ao benefício concedido, ferindo o prin-
cípio da transparência. 

E) Válida, porém não eficaz, restando a necessidade de edição 
de lei própria para que o benefício possa ser aplicado e as 
obras serem autorizadas. 

 

Questão 43 
Determinada lei condicionou o resgate antecipado de títulos da 
dívida pública emitidos em favor de Instituições de ensino, à sa-
tisfação de suas obrigações previdenciárias; a lei em comento é: 
A) Inconstitucional por ferir o princípio da isonomia vigente para 

a concessão de crédito pelo poder público.                                                                                            
B) Constitucional, porque o resgate antecipado de títulos públi-

cos é um benefício fiscal, que deve ser justificado. 
C) Inconstitucional por ferir os princípios do contraditório e am-

pla defesa, que ficam restritos pela imposição legal. 
D) Ilegal, porque obriga a Instituição de Ensino a não questionar 

as cobranças previdenciárias eventualmente indevidas. 
E) Constitucional, por obedecer ao princípio da prudência, evi-

tando que devedores tenham acesso antecipado ao crédito 
público. 

 
DIREITO DO TRABALHO 
 
Questão 44 
A empresa Batel, que explora a atividade de prestação de servi-
ços mecânicos para automóveis, quer implantar a compensação 
de horas e banco de horas no estabelecimento comercial. Sobre 
as horas extras, compensação e banco de horas, assinale a afir-
mativa  INCORRETA. 
A) O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual 

escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo 
de seis meses. 

B) Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do tra-
balho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fa-
zer face a motivo de força maior, seja para atender à realização 
ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa 
acarretar prejuízo manifesto.  

C) Instituído o banco de horas, quando houver rescisão do con-
trato de trabalho de um trabalhador sem que ele tenha com-
pensação a jornada extraordinária, o trabalhador terá direito 
ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas 
sobre o valor da remuneração na data da rescisão.  

D) A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas 
extras, em número não excedente de duas, por acordo indi-
vidual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. É 
facultado às partes, mediante acordo individual escrito, con-
venção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer 
horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis 
horas ininterruptas de descanso, sempre devendo ser conce-
dido os intervalos para repouso e alimentação. 

E) Nas atividades insalubres, nos termos da lei, ou que neles 
venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, In-
dústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser 
acordadas mediante licença prévia das autoridades compe-
tentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para 
esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à 
verificação dos métodos e processos de trabalho, quer dire-
tamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias fe-
derais, estaduais e municipais, com quem entrarão em en-
tendimento para tal fim. 

 
Questão 45 
Sobre a relação de trabalho e da relação de emprego, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Trabalhador avulso é o prestador de serviços que realiza suas 

atividades de forma autônoma, com profissionalismo e habi-
tualidade assumindo os riscos de toda a sua atividade, ou 
seja, ele atua como uma pequena empresa tal como um ver-
dadeiro empregador ao assumir os riscos de suas atividades. 

(     ) Para se ter caracterizada a relação de emprego é necessário 
haver subordinação, habitualidade ou não eventualidade, 
onerosidade, pessoalidade e o serviço ser prestador por 
pessoa física. 

(     ) O conceito da relação de trabalho encontra-se no vínculo 
contratual entre o empregador e o empregado, ou seja, 
uma pessoa jurídica e no outro polo uma pessoa física. 

(     ) Toda e qualquer relação de trabalho é uma relação de em-
prego. Mas, nem toda relação de emprego é uma relação 
de trabalho. 

A sequência está correta em 
A) F, V, V, F.  
B) V, F, V, V. 
C) F, F, F, F. 
D) V, V, F, F. 
E) V, V, V, V. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 46 
Sobre o Sistema de Registro de Preços (SRP) regulamentado 
pelo Decreto nº 7.892/2013, é correto afirmar que: 
A) O contrato decorrente do SRP deverá ser assinado em prazo 

não superior a seis meses, incluídas eventuais prorrogações.  
B) A licitação para registro de preços será realizada na modali-

dade de concorrência ou de pregão, dispensada pesquisa 
prévia de mercado. 

C) Poderá ser adotado quando, pela natureza do objeto, não for 
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
pela Administração. 

D) Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes es-
tarão impossibilitados de reduzir seus preços ao valor da pro-
posta do licitante melhor classificado.  

E) Na licitação para registro de preços é obrigatória a indicação 
da dotação orçamentária, igualmente exigida para a formali-
zação do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

Questão 47 
É INCORRETO afirmar que o Regime Diferenciado de Contrata-
ções Públicas (RDC), instituído pela Lei nº 12.462/2011, tem por 
objetivo: 
A) Incentivar a inovação tecnológica.  
B) Ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competiti-

vidade entre os licitantes.  
C) Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 
D) Promover a troca de experiências e tecnologias em busca da 

melhor relação entre custos e benefícios para o setor público. 
E) Promover a ampla publicidade, em sítio eletrônico, de todas 

as fases e procedimentos do processo de licitação, assim como 
dos contratos. 

 

Questão 48 
Com relação à principiologia da Administração Pública, assinale 
a afirmativa correta. 
A) O princípio constitucional da legalidade não pode, em ne-

nhuma hipótese, sofrer restrições, ainda que pontuais e tran-
sitórias.  

B) O princípio da moralidade é considerado preponderante, ou 
seja, a ele se subordinam os demais princípios informadores 
da Administração Pública.  

C) O princípio da publicidade dos atos da Administração Pública 
somente é excepcionado pela necessidade de proteção da 
intimidade dos cidadãos.  

D) Em razão do seu caráter absoluto, o princípio da supremacia 
do interesse público não admite ponderação com outros 
princípios constitucionais.  

E) Com base no princípio da impessoalidade é possível o reco-
nhecimento da validade de atos praticados por servidor pú-
blico irregularmente investido no cargo.  

 
 
 

Questão 49 
Assinale a alternativa cujo teor NÃO apresenta correspondên-
cia com alguma característica do contrato administrativo. 
A) Fixação, por parte da Administração, de todas as cláusulas 

dos contratos.  
B) Exigência legal de determinados procedimentos obrigatórios 

para a celebração dos contratos. 
C) Presença de uma série de prerrogativas que garantem a 

posição de supremacia da Administração Pública sobre o 
particular. 

D) Impossibilidade de alteração unilateral, pela Administração, 
das cláusulas regulamentares ou rescisão do contrato antes 
do prazo estabelecido.  

E) Todos os contratos para os quais a lei exige licitação são fir-
mados em razão de condições pessoais do contratado, apu-
radas no procedimento licitatório.  

  
Questão 50 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Considera-se concessão de serviço público a delegação, a tí-

tulo precário, mediante licitação, da prestação de serviços pú-
blicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 
conta e risco. 

II. A concessão de serviço público será formalizada mediante 
contrato de adesão, que observará os termos da lei de 
regência e do edital de licitação, respeitada a revogabilidade 
unilateral do contrato pelo poder concedente.  

III. Entende-se por encampação a retomada do serviço pelo po-
der concedente durante o prazo da concessão, por motivo de 
interesse público, mediante lei autorizativa específica e após 
prévio pagamento da indenização.  

IV. Consideram-se causas extintivas da concessão de serviço pú-
blico, dentre outras, a caducidade, a rescisão, a anulação e a 
reversão.  

Assinale a alternativa correta. 
A) Nenhuma assertiva está correta.  
B) Todas as assertivas estão corretas. 
C) Somente uma assertiva está correta. 
D) Somente três assertivas estão corretas. 
E) Somente duas assertivas estão corretas. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 51 
Atente-se às atribuições a seguir enumeradas: 
I. Suspensão da intervenção nos Municípios. 
II. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. 
III. Nomeação do Procurador-Geral de Justiça dentre os inte-

grantes da carreira, em lista tríplice elaborada pelo Ministé-
rio Público, na forma de lei complementar. 

IV. Fiscalização e controle direto dos atos administrativos dos 
órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, incluídos os das 
entidades da administração indireta e do Tribunal de Contas. 

Ciente do disposto e tendo como parâmetro as disposições da 
Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989, assinale a al-
ternativa que indica quais das atribuições retroenumeradas são 
conferidas ao Governador do Estado. 
A) I e III.                                                                                           
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
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Questão 52 
Analise as situações hipotéticas a seguir. 
I. Determinada Lei Ordinária Estadual foi promulgada e publi-

cada no Diário Oficial, ali dispondo acerca de normas gerais 
de Direito Processual Civil. Por conta disso, foi proposta Ação 
Direita de Inconstitucionalidade, ao argumento de que o ci-
tado normativo é inconstitucional, quando observado em 
face da Constituição de República Federativa do Brasil de 
1988. 

II. Certo Juiz do Trabalho, durante audiência instrutória que lhe 
competia presidir, incorreu em um crime comum praticado 
contra um dos advogados que participava do ato, pois irritou-
-se com o acalorado debate estritamente jurídico suscitado 
pela vítima. Diante do acontecido, os fatos foram levados a 
conhecimento do Ministério Público para que as medidas per-
tinentes fossem tomadas, pelo que, após a fase embrionária, 
procedeu ao ajuizamento da ação penal cabível. 

III. Durante o período de seu mandato eletivo, o Governador de 
determinado Estado Federado, enquanto conduzia o carro 
para uma reunião de assuntos de governo, atropelou aciden-
talmente um indivíduo que atravessava a faixa de pedestres. 
O acidente se deu porquanto aquele não conseguiu frear seu 
carro a tempo, tendo em vista que trafegava sob velocidade 
muito acima da permitida na via. Chegando ao hospital, a ví-
tima faleceu. Diante disso, o Governador foi denunciado pelo 
Ministério Público pelo crime de homicídio culposo na direção 
de veículo. 

IV. Chico, grande fazendeiro, realiza a compra de uma nova pro-
priedade rural e ali começa a expandir sua plantação de soja 
e a sua criação de cabeças de gado. Contudo, encontrou a re-
sistência de indígenas em um determinado trecho. Os citados 
silvícolas afirmam que aquela parte de terra lhes pertence e, 
portanto, é um direito deles. Ainda, ponderaram que ali estão 
estabelecidos há várias gerações, motivo pelo qual nenhuma 
invasão seria aceita, inclusive para a atividade rural. Diante 
disso, Chico disse que procuraria seus direitos, pelo que ajui-
zou ação discutindo o domínio daquelas terras. 

Com base no exposto e valendo-se também das pertinentes dis-
posições constitucionais, assinale a alternativa que apresenta a 
correta correlação feita entre o caso hipotético e o órgão do 
Poder Judiciário competente para processar e julgar originaria-
mente a lide. 
A) I. Superior Tribunal de Justiça II. Supremo Tribunal Federal 

III. Tribunal Regional Federal IV. Juiz Federal 
B) I. Supremo Tribunal Federal II. Superior Tribunal de Justiça 

III. Tribunal Regional Federal IV. Juiz Federal 
C) I. Superior Tribunal de Justiça II. Tribunal Regional Federal 

III. Juiz Federal IV. Supremo Tribunal Federal 
D) I. Supremo Tribunal Federal II. Tribunal Regional Federal 

III. Superior Tribunal de Justiça IV. Juiz Federal 
E) I. Juiz Federal II. Tribunal Regional Federal III. Superior 

Tribunal de Justiça IV.  Supremo Tribunal Federal                                                                                        
 
Questão 53 
O Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas do Es-
tado, integra, em termos estruturais, as Cortes de Contas, por sua 
vez órgãos auxiliares do Poder Legislativo no mister de controle 
externo.  

(ADI 5563, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em  
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICODJe-157 DIVULG  

08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022) 
 

Ciente das informações relacionadas e tomando como base as 
pertinentes disposições da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 e da Constituição do Estado de Santa Catarina 
de 1989, assinale a afirmativa correta. 
A) Apenas os órgãos da administração direta e indireta estão 

submetidos à respectiva esfera de competência do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina.                                                                                 

B) Dentre os deveres do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina está o encaminhamento semestral e anual do relató-
rio de suas atividades à Assembleia Legislativa. 

C) É juridicamente permitida a atuação do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina como órgão consultivo, desde 
que observada a matéria sujeita a sua fiscalização. 

D) As competências do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina contam com previsão normativa constitucional ape-
nas no âmbito da Constituição do Estado de Santa Catarina 
de 1989, dispondo a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 tão somente sobre aquelas conferidas exclusi-
vamente ao Tribunal de Contas da União. 

E) No que se refere ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado de Santa Catarina é juridicamente possível a 
nomeação do brasileiro que conte com sessenta e cinco anos 
de idade; idoneidade moral e reputação ilibada; notórios 
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e finan-
ceiros ou de administração pública; e, pelo menos, dez anos 
de exercício profissional em atividade profissional que exija 
os citados conhecimentos. 

 
Questão 54 
A promulgação da Constituição de um Estado ou então a modi-
ficação de uma Carta Magna já existente são atos jurídicos que 
derivam dos chamados poderes constituintes. Exemplo claro do 
exercício desse poder, no âmbito do Brasil, foi a promulgação da 
Constituição da República Federativa de 1988, a qual rompeu 
com a ordem político-administrativa antes regida pela Constitui-
ção de 1967. Outro exemplo foi a promulgação da Emenda 
Constitucional nº 103/2009, a qual alterou o sistema de previ-
dência social, bem como estabeleceu regras de transição e dis-
posições transitórias. Na linha do tema em epígrafe, acerca dos 
poderes constituintes, assinale a afirmativa correta. 
A) São caraterísticas do poder constituinte originário ser ele 

inicial, autônomo, limitado e incondicionado.                                                                                    
B) A promulgação da Constituição do Estado de Santa Catarina 

de 1989 é ato jurídico derivado do exercício do poder consti-
tuinte originário. 

C) As alterações normativas regularmente realizadas no âmbito 
da Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 são fruto 
do exercício do poder constituinte derivado reformador. 

D) É exemplo do exercício do poder constituinte derivado refor-
mador o ato normativo, promulgado no ano de 2021, que pro-
moveu na alteração do dia da posse do Governador e do Vice-
-Governador de Estado. 

E) O poder constituinte derivado revisor, apesar de exercido no 
âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, não trouxe alteração normativo constitucional no 
capítulo que versa sobre os direitos políticos.   
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Questão 55 
No mês de janeiro do ano anterior ao qual ocorrerão as elei-
ções, Mírio, com seus recém-completados vinte e nove anos 
de idade, decide que concorrerá a um mandato eletivo. As 
opções que lhe vieram à mente diziam respeito aos cargos de 
Vice-Governador e Deputado Estadual, ambos do Estado de 
Santa Catarina. Diante disso, com grande empolgação, imedi-
atamente comunicou o fato à sua esposa e também procurou 
orientação jurídica, com vistas a apurar a sua situação jurídica 
eleitoral, bem como as condições legais de elegibilidade aos ci-
tados mandatos. Com base nas informações anteriores e tam-
bém nas pertinentes disposições da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, analise as situações hipotéticas 
que versam sobre a pretensão de Mírio e assinale a afirmativa 
correta. 
A) Por conta de sua idade, Mírio não será elegível na próxima 

eleição para o mandato de Vice-Governador do Estado de 
Santa Catarina, estando suprido o citado pressuposto apenas 
quanto ao cargo de Deputado Estadual. 

B) Caso Mírio venha a ser condenado criminalmente à pena pri-
vativa de liberdade, tal fato não importará em prejuízo à sua 
elegibilidade, ainda que transitada em julgado a decisão con-
denatória, no início do ano eleitoral, e pendente a pena de 
execução. 

C) Se, por uma hipótese, Mírio já for ocupante do cargo de Pre-
feito em determinado Município do Estado de Santa Catarina, 
deverá ele renunciar o mandato até seis meses antes do regis-
tro de sua candidatura em quaisquer dos mandatos eletivos 
pretendidos. 

D) Na hipótese do cargo de Governador do Estado de Santa Ca-
tarina estar atualmente ocupado pela cunhada de Mírio, cons-
tatar-se-á a inelegibilidade desse para ambos os mandatos 
que pretende, em se tratando de sua primeira disputa a um 
cargo eletivo.                                                                                          

E) Em se tratando de um militar regularmente na ativa, caso Mí-
rio venha a ser eleito para o mandato de Vice-Governador ou 
Deputado Estadual do Estado de Santa Catarina, passará ele 
para a inatividade naquele cargo que antes ocupava, no ato 
da diplomação, independentemente do tempo que contava 
de serviço. 

 
ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA 
 
Questão 56 
De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum 
a todos os empreendimentos humanos (família, negócios, go-
verno), que sempre exigem algum grau de planejamento, or-
ganização, comando, coordenação e controle. Ele criou e divul-
gou a sua própria teoria, a qual começa por dividir a empresa 
em atividades ou funções distintas. Para Fayol a função mais 
importante de todas é a: 
A) Técnica. 
B) Contábil. 
C) Comercial. 
D) Financeira. 
E) Administrativa. 

Questão 57 
A comunicação é frequentemente definida como a troca de in-
formações entre um transmissor e um receptor, e a inferência 
(percepção) do significado entre os indivíduos envolvidos. A 
mensagem pode ser transmitida por meio de símbolos ou da 
troca de comportamentos. São considerados como troca de 
comportamentos, EXCETO: 
A) Gestos. 
B) Palavras. 
C) Contato visual. 
D) Atos não verbais. 
E) Linguagem corporal. 
 

Questão 58 
Mercado significa o espaço de transações, o contexto de trocas 
e intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou ser-
viço e aqueles que procuram um produto ou serviço. O meca-
nismo de oferta e procura é característica principal de todo mer-
cado. O mercado de trabalho é composto pelas ofertas de opor-
tunidades de trabalho oferecidas pelas diversas organizações. O 
mercado de trabalho, quando está em oferta, apresenta as se-
guintes características, EXCETO: 
A) Ofertas salariais estimulantes. 
B) Ênfase no recrutamento interno. 
C) Investimentos em benefícios sociais. 
D) Baixos investimentos em recrutamento. 
E) Critérios de seleção mais flexíveis e menos rigorosos. 

 
Questão 59 
Frederick Winslow Taylor foi o criador e participante mais des-
tacado do movimento da administração científica. Seu trabalho 
junta-se ao de outras pessoas que, na mesma época, comparti-
lhavam esforços para desenvolver princípios e técnicas de efici-
ência que possibilitassem resolver os grandes problemas en-
frentados pelas empresas industriais. Na terceira obra, Taylor 
sintetiza os objetivos da administração científica; analise-os. 
I. Desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, 

para substituir o velho método empírico. 
II. Selecionar cientificamente e depois treinar, instruir e desen-

volver o trabalhador que, no passado, escolhia o seu próprio 
trabalho e treinava o melhor que podia. 

III. Cooperar sinceramente com os trabalhadores, de modo a 
garantir que o trabalho seja feito de acordo com princípios da 
ciência que foi desenvolvida. 

IV. Existe uma divisão quase igual de trabalho e de responsabili-
dade entre a administração e os trabalhadores. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 
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Questão 60 
Considerando que as declarações da organização para um cha-
mamento genérico para a ação deverão partir do pressuposto 
que a organização como um todo se compromete, analise as 
frases das empresas a seguir. 

 Nike – Prover a emoção; a emoção de competir e vencer. 

 Sony – Aplicar a tecnologia em benefício da população. 

 3M – Resolver problemas não solucionados de forma inovadora. 

 Natura Cosmetics – Ajudar as pessoas a encontrar a beleza 
interior dentro delas. 

 The Walt Disney Company – Tornar as pessoas felizes. 

 Amazon – Construir um lugar onde as pessoas podem vir para 
encontrar e descobrir qualquer coisa que queiram comprar on-
-line. 

“Podemos afirmar que as frases são declarações de 
____________.” Assinale a alternativa que completa cor-
retamente a afirmativa anterior. 
A) visão 
B) missão 
C) valores 
D) ideologia 
E) princípios 
 

Questão 61 
Abraham Maslow, o autor da mais conhecida teoria que se ba-
seia na ideia das necessidades humanas, desenvolveu a ideia de 
que as necessidades humanas dispõem-se em uma hierarquia 
mais complexa que a simples divisão em dois grandes grupos: 
necessidades básicas e adquiridas. De acordo com Maslow, ana-
lise as premissas a seguir. 
I. As necessidades básicas manifestam-se em primeiro lugar, e 

as pessoas procuram satisfazê-las antes de se preocupar com 
as de nível mais elevado. 

II. Uma necessidade de uma categoria qualquer precisa ser 
atendida antes que a necessidade de uma categoria seguinte 
se manifeste. 

III. Uma vez atendida, a necessidade perde a sua força motiva-
dora, e a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte de 
necessidades. 

IV. Quanto mais elevado o nível das necessidades, mais saudá-
vel a pessoa é. 

V. O comportamento responsável é sintoma de privação das 
necessidades sociais e de estima. O comportamento negativo 
é consequência de má administração. 

VI. Há técnicas de administração que satisfazem às necessidades 
fisiológicas, de segurança e sociais. Os gerentes podem traba-
lhar no sentido de possibilitar que as outras sejam satisfatori-
amente atendidas. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e IV. 
B) II e III.  
C) I, II e V. 
D) III, IV e V.  
E) I, II, III, IV e VI. 
 
 

Questão 62 
As empresas devem ter cautela para selecionar os entrevistado-
res que trabalham na contratação de funcionários. Entre as qua-
lidades desejáveis estão, EXCETO: 
A) Humildade. 
B) Serenidade. 
C) Maturidade. 
D) Parcialidade. 
E) Capacidade de pensar objetivamente. 
 

Questão 63 
Há muitas maneiras de remunerar empregados. O processo de 
estabelecer níveis de remuneração pode ser complexo e en-
volve equilibrar o valor do trabalho para a organização, geral-
mente estabelecido por um processo técnico chamado avalia-
ção profissional, e a competitividade externa da remuneração 
de uma organização em relação à remuneração média em sua 
área de atuação geralmente determinada por pesquisas de mer-
cado. São consideradas recompensas para motivar os funcioná-
rios, EXCETO: 
A) Bônus. 
B) Remuneração por habilidades. 
C) Programa de remuneração fixo. 
D) Plano de pagamento com base no mérito. 
E) Programa de remuneração por unidade produzida. 
 

Questão 64 
De acordo com o que estabelece o Balanced Scorecard (BSC), cri-
ado por Kaplan e Norton, a perspectiva que considera como ob-
jetivo estratégico “maior eficiência” denomina-se: 
A) Clientes. 
B) Financeira. 
C) Processos internos. 
D) Competências pessoais. 
E) Inovação e aprendizado. 
 

Questão 65 
Identificar e localizar as características pessoais do candidato é 
uma questão de sensibilidade. Requer um razoável conheci-
mento da natureza humana e das repercussões que a tarefa im-
põe à pessoa que irá executá-la. Quando as características indi-
viduais do candidato são relacionadas com o aspecto da tarefa 
em si são observados os seguintes itens, EXCETO: 
A) Aptidão espacial. 
B) Inteligência geral. 
C) Aptidão numérica. 
D) Espírito de integração. 
E) Raciocínio indutivo ou dedutivo. 
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Questão 66 
Projeto é uma sequência de atividades finitas e programadas, que 
tem por objetivo fornecer produto ou serviço de acordo com 
restrições orçamentárias. 

(MAXIMIANO, 2014.) 
 

É correto afirmar que caracteriza um projeto: 
A) Homonogeidade: possui somente uma única fase. 
B) Complexidade: proporcional ao seu grau de incerteza. 
C) Certeza: há sempre certeza do alcance dos objetivos dos 

projetos. 
D) Singularidade: só pode ser desenvolvido um único projeto 

de cada vez. 
E) Atemporalidade: nem todos os projetos possuem tempo 

determinado de início e fim. 
 

Questão 67 
Considerando que o conceito de accountability não possui 
tradução literal para o português, sendo seu uso feito no idioma 
inglês, analise as afirmativas a seguir. 
I. A expressão refere-se à demanda de disponibilização das 

informações por parte do poder público de seu desempenho 
e resultados. 

II. É uma forma de avaliar e responsabilizar os responsáveis por 
cargos públicos pelo uso do poder a eles conferidos pelos 
cidadãos. 

III. A accountability horizontal é realizada por instâncias do 
mesmo nível; já a accountability vertical é realizada em instân-
cia de poderes diferentes. 

IV. A accountability social é composta pelos cidadãos; seja 
individualmente, em grupos populares, ou na participação de 
conselhos.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 

 
Questão 68 
Os procedimentos que asseguram o direito de acesso à informa-
ção devem ser executados em conformidade com os princípios 
básicos da administração pública e com as diretrizes estabelecidas 
em lei. Considerando o disposto na Lei nº 12.527/2011 – Lei de 
Acesso à Informação, constituem-se nas referidas diretrizes, 
EXCETO: 
A) Desenvolvimento de controle social da administração pública. 
B) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção. 
C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnolo-

gia da informação. 
D) Divulgação de informações de interesse público, somente me-

diante solicitação. 
E) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública. 

 
 

Questão 69 
“A análise _______________ compara os custos relativos e os 
efeitos, estabelecendo a relação entre os resultados encontra-
dos e o objetivo proposto; enquanto a análise ______________ 
atribui um valor monetário aos resultados, quantificando os cus-
tos incorridos em termos monetários e comparando-os com os 
benefícios resultantes, também expressos em números mone-
tários.” Assinale a alternativa que completa correta e respecti-
vamente a afirmativa anterior. 
A) custo-benefício / custo-utilidade 
B) custo-eficácia / custo-efetividade 
C) custo-minimização / custo-eficácia 
D) custo-efetividade / custo-benefício 
E) custo-utilidade / custo-minimização 

 
Questão 70 
A gestão de materiais deve fazer uma boa gestão nas compras, 
setor técnico e de cadastro, controlar estoques, organizar al-
moxarifado, coordenar transportes, armazenagem, movimen-
tação e distribuição. 

(FENILI, 2015.) 

 

Considerando as atribuições da gestão de materiais, relacione 
adequadamente as colunas a seguir. 
1. Almoxarifados. 
2. Gestão de estoques. 
3. Gestão patrimonial. 
4. Classificação. 
5. Compras. 
(     ) Atividade que requer planejamento e acompanhamento, 

processos de decisão, pesquisa e seleção de fornecedores 
dos diversos materiais, sendo que no setor público há algu-
mas etapas adicionais como: processo licitatório; empenho; 
liquidação; e, efetivo pagamento. 

(     ) Locais dentro da organização para armazenamento de ma-
teriais; nele, são feitos recebimento, armazenagem e distri-
buição dos materiais. Sua gestão deve ser eficiente e buscar 
reduzir os custos de estoques além de elevar o nível de 
atendimento ao cliente interno. 

(     ) Processo de aglutinar os materiais por características seme-
lhantes, permitindo organizar melhor os demais processos 
bem como o seu gerenciamento, que são controlados em 
conjunto ou categorias e não isoladamente. 

(     ) Objetiva a manutenção de quantidade de materiais su-
ficientes para atendimento às necessidades, por meio 
da realização de medições periódicas, devido ao setor 
público possuir procedimentos licitatórios que podem 
demorar para aquisições. 

(     ) Visa atender o controle dos Bens de Natureza Permanente 
que auxiliam na manutenção das atividades da organização; 
no setor público, o setor é responsável, também, pelo con-
trole da responsabilidade pelo bem, transferência de mate-
rial entre unidades ou responsáveis e registro patrimonial. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 5, 4. 
B) 2, 4, 5, 3, 1. 
C) 3, 5, 1, 4, 2. 
D) 4, 2, 3, 1, 5. 
E) 5, 1, 4, 2, 3. 
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Questão 71 
A primeira informação necessária sobre um projeto é seu tempo 
de duração, sendo o objetivo principal do gerenciamento do 
tempo assegurar a conclusão do projeto no prazo previsto. Para 
que isso aconteça, é necessário garantir que os prazos de todas 
as partes do projeto também sejam controlados. Em relação à 
correta apuração do tempo de duração de um projeto, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Definição de todas as atividades a serem realizadas no 

andamento do projeto visando garantir as suas várias 
entregas. 

(     ) Sequenciamento das atividades do projeto e identificação 
das interdependências somente entre as principais.  

(     ) Estimativa dos tipos e quantidades de recursos necessários 
para realizar cada atividade do projeto, levando em consi-
deração: pessoas; equipamentos; materiais; serviços; e, su-
primentos. 

(     ) Estimativa de duração das atividades, considerando o 
tempo necessário para terminar cada atividade do projeto. 

(     ) Elaboração de cronograma relacionando as atividades iden-
tificadas, dando especial atenção ao tempo disponível e à 
duração das atividades. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V, V, F. 
B) F, V, F, F, F. 
C) V, F, V, V, V. 
D) V, F, V, F, V. 
E) V, V, F, F, V. 
 

Questão 72 
Segundo a Constituição Federal de 1988, Art. 37 “[...] II – a inves-
tidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exonera-
ção”. Em relação ao concurso público, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. É um procedimento administrativo, aberto a todo e qual-

quer interessado que preencha os requisitos estabelecidos 
em lei, destinado à seleção de pessoal. 

II. Rege-se pelo princípio da publicidade, de acordo com o qual, 
todos os atos de atração e seleção e nomeação devem ser 
públicos. 

III. Por meio dele há aferição do conhecimento e aptidão dos 
candidatos por critérios objetivos previamente estabeleci-
dos em edital. 

IV. Sempre será realizado por meio de testes objetivos de co-
nhecimentos, havendo somente a modalidade de concurso 
de provas e títulos. 

V. Sua proposta é seguir os princípios da impessoalidade e da 
igualdade de condições para todos, ficando apto ao cargo 
aquele que seja aprovado independentemente das compe-
tências para as atribuições da atividade. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e IV. 
B) IV e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 
E) I, II, III e V. 

Questão 73 
Analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre 
elas. 
I. “A gestão por resultados decorre do argumento de ser este mo-
delo apropriado a, simultaneamente: focar na efetividade ou no 
que de fato interessa ao cidadão e à sociedade; flexibilizar a con-
dução dos processos e assim remediar as disfunções burocráti-
cas, relacionadas ao apego excessivo às normas e procedimen-
tos; e propiciar mais eficiência e accountability.” 
 

PORQUE 
 

II. “O ciclo de um modelo de gestão por resultados é sequencial-
mente: estabelecimento dos resultados desejados; prescrição do 
monitoramento e valiação do desempenho; e, retroalimentação 
do sistema de gestão, propiciando ações corretivas decorrentes 
dessa avaliação.” 
 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas estão incorretas. 
B) A primeira afirmativa está incorreta e a segunda está correta. 
C) A primeira afirmativa está correta e a segunda está incorreta. 
D) As duas afirmativas estão corretas, mas, a segunda não explica 

a primeira. 
E) As duas afirmativas estão corretas e a segunda explica ade-

quadamente a primeira. 
 
Questão 74 
O ciclo de políticas, ou policy cycle, é uma abordagem para o 
estudo das políticas públicas que identifica fases sequenciais e 
interativas no processo de produção de uma política, a partir da 
decomposição do processo de sua elaboração nos momentos 
de formulação, implementação e avaliação de resultados. 

(RUA, 2012; CHRISPINO, 2016.) 
 

Em relação às etapas do ciclo de políticas, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Avaliação: normalmente acompanha a implementação e con-

siste em um conjunto de procedimentos de apreciação dos 
processos adotados, dos resultados preliminares e intermedi-
ários obtidos e do comportamento do ambiente da política.  

B) Formação da agenda: ocorre quando, após a análise do pro-
blema incluído na agenda, os atores começam a apresentar 
propostas para sua resolução e, então, passa a ser possível 
chegar-se a uma decisão sobre o núcleo da política que está 
sendo formulada.  

C) Monitoramento: consiste em um conjunto de procedimentos 
de julgamento dos resultados de uma política, segundo crité-
rios que expressam valores e destina-se a subsidiar as decisões 
dos gestores da política quanto aos ajustes necessários para 
que os resultados esperados sejam obtidos. 

D) Implementação: consiste em um conjunto de decisões a res-
peito da operação das rotinas executivas das diversas organi-
zações envolvidas em uma política, de tal maneira que as de-
cisões inicialmente tomadas deixam de ser apenas intenções 
e passam a ser intervenção na realidade.  

E) Formação das alternativas e tomada de decisões: ocorre 
quando uma demanda é reconhecida como um problema 
político e sua relevância enquanto problema de interesse 
social precisa ser dominada; então, sua discussão passa a 
integrar as atividades de um grupo de autoridades dentro 
e fora do governo. 
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Questão 75 
Alguns aspectos são fundamentais na concepção de uma polí-
tica pública, dentre os quais destacam-se: administrativo; téc-
nico; econômico; financeiro; e, jurídico. No Brasil, constituem-se 
em fator limitador da gestão do planejamento das políticas pú-
blicas os seguintes aspectos: 
A)  Internos, pois envolvem a necessidade de inviabilizar recursos 

para financiar as tecnologias escolhidas e os equipamentos já 
existentes. 

B) Financeiros e econômicos, pois, mesmo com uma quantidade 
insuficiente de recursos, o país consegue direcionar montante 
significativo para investir nas políticas públicas. 

C) Jurídicos, pois envolvem questões informais de organização 
das políticas, desde as formas societárias que estarão envolvi-
das até àquelas relativas a impostos e incentivos fiscais. 

D) Administrativos, devido à existência de conflitos em relação à 
competência, jurisdição e distribuição de responsabilidade 
entre os entes governamentais e organização do Estado. 

E) Técnicos, pois, mesmo inexistindo recursos materiais e hu-
manos, não há interação de organizações estatais destes com 
a sociedade civil e com o setor privado para gerir as políticas. 

 

Questão 76 
O processo administrativo, na atualidade, apresenta as 
seguintes características básicas, EXCETO: 
A) É interativo – funções administrativas se interagem, influen-

ciando umas às outras. 
B) É cíclico e repetitivo – permanente e contínuo sendo comple-

tado e repetido continuamente. 
C) É sistêmico – as partes não podem ser analisadas isolada-

mente, mas em sua totalidade e globalidade. 
D) É aperiódico e estocástico – é uma probabilidade condicional 

de qualquer evento futuro ser resultado de evento passado e 
o estado presente depender somente do estado presente.  

E) É iterativo – sequência de passos que, embora não sejam rigi-
damente seguidos, formam um itinerário sujeito a ajustamentos 
e correções, avanços e recuos ao longo de sua implementação. 

 

Questão 77 
Em relação à gestão de projetos e suas perspectivas na gestão 
pública, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A classificação como projeto só se aplica a ações com 

recursos orçamentários. 
B) Os projetos podem criar ou ampliar atividades cujos im-

pactos orçamentários devem ser estimados.  
C) O escritório de gerenciamento de projetos é um órgão que 

descentraliza funções e determina quais unidades gestoras 
irão coordenar, quais irão gerenciar e quais irão fiscalizar os 
projetos sob seu domínio. 

D) Os projetos podem ocorrer em todos os níveis organizacio-
nais e envolver uma ou múltiplas unidades e, inclusive, sofrer 
influência em função do grau de maturidade da organização 
em relação à adoção do gerenciamento de projetos. 

E) Define-se como projeto o instrumento de programação que 
deve ser articulado e compatibilizado com outros, para al-
cançar os objetivos de um programa, envolvendo um con-
junto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento 
da ação do governo.  

Questão 78 
A medição de desempenho organizacional pode ser dividida em 
duas vertentes: a primeira, iniciada por volta de 1880 e aperfei-
çoada na década de 1950, acompanhando o paradigma da pro-
dução em massa, é baseada em relatórios, cálculos financeiros 
e medições de ativos corpóreos. A segunda, a partir da década 
de 1990, passa a considerar os chamados ativos intangíveis. 
Considere os sistemas de medições de desempenho relaciona-
dos a seguir. 
I. BSC – Balanced Scorecard. 
II. ROI – Return on Investment. 
III. EVA – Economic Value Added. 
IV. PMM – Performance Measurement Matrix. 
V. SMART – Performance Pyramid.  
VI. Integrated Performance Measurement System.  
VII. Performance Prism.  
VIII. EBITDA – Earned Before income Tax and Depreciation 

Amortization.  
São sistemas de medições de desempenho da segunda ver-
tente, o que se afirma apenas em   
A) II, III e VI. 
B) II, III e VIII. 
C) I, III, IV e VII. 
D) I, II, V, VI e VIII. 
E) I, IV, V, VI e VII.  
 

Questão 79 
“Em planejamento estratégico, a ________________ é uma ma-
neira bastante eficiente de identificar os pontos fortes e fracos 
de uma organização, bem como examinar as oportunidades e as 
ameaças que poderão ser enfrentadas no seu ambiente de atu-
ação. A ________________ é uma ferramenta utilizada para fa-
zer análise de cenário, sendo empregada como base para gestão 
e planejamento estratégico de uma organização, mas, podendo, 
devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de 
análise de cenário.” Assinale a alternativa que completa correta 
e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) análise SWOT / matriz SWOT 
B) matriz GUT / ferramenta 5W2H 
C) ferramenta GUT / análise 5W2H 
D) matriz SWOT / ferramenta 5W2H 
E) ferramenta 5W2H / análise SWOT 
 

Questão 80 
Recente tipo de departamentalização se denomina Organiza-
ção em Rede Dinâmica (Network structure). São consideradas 
vantagens desse tipo de departamentalização, EXCETO: 
A) Estrutura enxuta. 
B) Falta de controle local. 
C) Competitividade global. 
D) Desafios aos funcionários. 
E) Flexibilidade de força de trabalho. 
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Questão 81 
Sobre o Balanced Scorecard, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os objetivos e as medidas derivam da visão e da estratégia da 

entidade. 
B) Complementa as medidas financeiras do passado com medi-

das dos vetores que impulsionam o desempenho futuro. 
C) Capta as atividades críticas de geração de valor criadas por 

colaboradores (funcionários/servidores) capazes e motivados. 
D) Deixa claro que medidas financeiras e não-financeiras devem 

fazer parte do sistema de informações para funcionários/ser-
vidores de todos os níveis da organização. 

E) Preservando o interesse no desempenho de curto prazo, tem 
como ponto fraco não revelar claramente os vetores de valor 
para um desempenho financeiro e competitivo superior a 
longo prazo. 

 

Questão 82 
Sobre cultura organizacional, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) É a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o 

estabelecimento dos objetivos da organização. 
B) Precisa ser alinhada com outros aspectos das decisões e ações 

como planejamento, direção e controle para que se possa 
melhor conhecer a organização.  

C) Refere-se às normas informais e não escritas que orientam o 
comportamento dos membros de uma organização no dia a 
dia e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos 
organizacionais. 

D) É a maneira tradicional de pensar e fazer as coisas, compar-
tilhada, em grande extensão, por todos os membros da or-
ganização e que os novos membros devem aprender e aceitar 
para serem aceitos. 

E) Atualmente, em virtude do processo de globalização, não é 
plausível aceitar que cada organização tenha sua própria 
cultura, pois toda empresa faz parte de um sistema muito 
mais amplo, influenciando e sendo influenciada por outras 
entidades e culturas. 

 

Questão 83 
Considerando as disposições da Lei de Acesso à Informação, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As entidades públicas respondem diretamente pelos danos 

causados em decorrência da utilização indevida de informa-
ções pessoais.  

B) O Ministério Público deve informar ao Conselho Nacional de 
Justiça as decisões que, em grau de recurso, negar acesso a 
informações de interesse público. 

C) Ocultar da revisão de autoridade superior competente infor-
mação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo 
de terceiros, é conduta ilícita e implica em responsabilização 
do agente público. 

D) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às ra-
zões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor re-
curso à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a 
decisão impugnada. 

E) O Poder Executivo Federal designará órgão da administração 
pública federal para ficar responsável pelo treinamento de 
agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de prá-
ticas relacionadas à transparência na administração pública. 

Questão 84 
As esferas de governo federal, estadual e municipal são forma-
das por inúmeros órgãos, segmentos e pessoas que nem sem-
pre compartilham os mesmos objetivos e, menos ainda, concor-
dam na forma de gestão para atingi-los. Por isso, as diferenças 
intrínsecas entre empreendimentos públicos e privados têm de 
ser identificadas e consideradas tanto na etapa de idealização 
quanto na implantação de escritórios de projeto, formação de 
equipes e execução de projetos na esfera pública. Entre as prin-
cipais diferenças, no que tange à Administração Pública, enume-
ram-se, EXCETO:  
A) Aspecto personalíssimo dos projetos governamentais.  
B) Existência de diferentes órgãos de controle nas diversas 

esferas de governo.  
C) Obediência à Lei nº 14.133/2021, que regula a contratação e a 

aquisição de bens e serviços.  
D) Exigência de prestação de contas à sociedade, em virtude, 

também, de accountability na governança pública. 
E) Obrigatoriedade da previsão dos recursos para execução do 

projeto em uma lei específica e com prazo determinado de-
nominada Lei de Orçamento.  

 

Questão 85 
Sobre análise custo-benefício e análise custo-efetividade, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Avaliações de custo-benefício requerem a transformação dos 

benefícios e impactos positivos de uma determinada política 
em valores monetários. 

B) Avaliações de custo-efetividade comparam os custos em ter-
mos monetários com os impactos positivos e benefícios gera-
dos de um determinado programa.  

C) Tanto a avaliação custo-efetividade quanto a avaliação custo-
-benefício permitem ao gestor público entender, de forma 
mais concreta, como os benefícios da política se comparam 
com seus custos. 

D) A avaliação custo-efetividade, assim como a avaliação custo-
-benefício, busca comparar os resultados de uma determi-
nada política ou programa com o gasto monetário que es-
teve envolvido na sua realização.  

E) Com a adoção da avaliação custo-efetividade, o processo de 
transformação dos impactos de uma política em valores mo-
netários torna-se trivial, haja vista ser inteligível dimensionar o 
impacto para o beneficiário ou para a sociedade como um 
todo. 

 

Questão 86 
Tendo por base as definições, são elementos fundamentais 
no processo de comunicação, EXCETO: 
A) Canal: meio utilizado para fazer fluir a mensagem. 
B) Ruído: distúrbio indesejável dentro do processo de comu-

nicação. 
C) Receptor: pessoa, grupo ou organização que deve receber a 

mensagem e compartilhar do seu significado. 
D) Transmissor: meio ou aparelho usado para codificar a ideia 

ou significado por meio de uma forma de mensagem. 
E) Fonte: pessoa, grupo ou organização que deseja transmitir 

alguma ideia ou informação por meio de uma mensagem. 
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Questão 87 
Considerando o processo administrativo, complete as lacunas existentes no quadro a seguir com os três níveis organizacionais. 
 

Níveis de atuação Planejamento Organizações Direção Controle 

I. ______________ 
Determinação dos objetivos 
organizacionais. 

Desenho da estrutura orga-
nizacional. 

Direção geral. Políticas 
e diretrizes de pessoal. 

Controles globais e ava-
liação do desempenho 
organizacional. 

II. _____________ 
Planejamento e alocação de 
recursos. 

Desenho departamental. Es-
trutura dos órgãos e equipes. 
Regras e procedimentos. 

Gerência e recursos. Li-
derança e motivação. 

Controles táticos e ava-
liação do desempenho 
departamental. 

III. _____________ Planos de ação quotidiana. 
Desenho de cargos e tarefas. 
Métodos e processos de 
operação. 

Supervisão de primeira 
linha. 

Avaliação do desem-
penho organizacional. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 
A) I. Intermediário II. Institucional III. Tático 
B) I. Direção II. Operacional III. Intermediário 
C) I. Operacional II. Estratégico III. Institucional 
D) I. Operacional II. Estratégico III. Intermediário 
E) I. Institucional II. Intermediário III. Operacional 
 

Questão 88 
Simulando a situação de uma possível compra a prazo, destacando, em cada mês, o saldo inicial, os juros recebidos do banco, a 
retirada para pagamento da prestação e o saldo final da conta, João Pedro elaborou a tabela a seguir: 
 

Tempo 
Saldo inicial da 

aplicação 
+ Juros recebidos - 

Retirada para 
pagamento das 

parcelas 
= 

Saldo final da 
aplicação 

Ato da compra R$ 750,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00 
1 mês depois R$ 750,00 + 0,01 x R$ 750,00 = R$ 7,50 - R$ 210,00 = R$ 547,50 

2 meses depois R$ 547,50 + 0,01 x R$ 547,50 = R$ 5,47 - R$ 210,00 = R$ 342,97 
3 meses depois R$ 342,97 + 0,01 x R$ 342,97 = R$ 3,42 - R$ 210,00 = R$ 136,39 
4 meses depois R$ 136,39 + 0,01 x R$ 136,39 = R$ 1,36 - R$ 210,00 = –R$ 72,25 

 

Após analisar os resultados e com base em conhecimentos adicionais de matemática financeira, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A opção mais vantajosa para João Pedro é comprar à vista. 
B) A diferença de R$ 72,25 revela que os juros cobrados pela instituição financeira são maiores que 1%. 
C) Se João Pedro optar pelo pagamento parcelado, ele terá de desembolsar R$ 72,25 a mais para pagar a última prestação. 
D) Se a compra pudesse ser efetuada em quatro parcelas iguais de R$ 187,50, nos prazos demonstrados na tabela, seria mais vantajoso 

comprar a prazo. 
E) Se o financiamento fosse sem juros, em quatro parcelas iguais, com a primeira parcela a ser paga um mês após a compra, seria 

indiferente para João Pedro pagar à vista ou efetuar a compra a prazo. 
 

Questão 89 
Considerando os aspectos evolutivos da administração e suas teorias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na Administração Científica de Frederick W. Taylor, o planejamento era visto como uma responsabilidade da gerência e não dos 

trabalhadores, e o controle deveria estar focado nas exceções e nos desvios dos padrões. 
(     ) Na Teoria Clássica da Administração de Henri Fayol, a disciplina era resultado de uma liderança eficaz e uma clara compreensão 

quanto às regras da organização e o uso judicioso das penalidades pelas infrações. 
(     ) Ênfase nos cargos e não nas pessoas para assegurar que as regras e os controles seriam aplicados uniformemente, a fim de evitar 

envolvimento e preferências pessoais e assegurar continuidade, independentemente da rotatividade das pessoas, é uma das 
dimensões da Teoria da Administração atribuída a Max Weber. 

(     ) A tarefa da administração deve estar focada na formação de chefes capazes de compreender e de comunicar com elevado espírito 
democrático, pois o funcionário não reage como indivíduo isolado e sim como membro de um grupo, é uma ideia inerente à 
Teoria Estruturalista.   

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, V, V, F. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, F, V. 
E) V, F, V, V. 
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Questão 90 
Em todas as organizações, a administração cria mecanismos para 
controlar todos os aspectos possíveis da vida organizacional. Em 
geral, os controles organizacionais se destinam a; marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Padronizar o desempenho, promovendo a eliminação de 

inspeções, pesquisas, procedimentos inscritos. 
(     ) Padronizar a qualidade dos produtos ou serviços demanda-

dos pela organização, por meio de sistemas de recompensa 
e incentivos. 

(     ) Eliminar procedimentos de auditoria e divisão de res-
ponsabilidades. 

(     ) Expandir a quantidade de autoridade exercida pelas várias 
posições ou níveis organizacionais, mediante descrição de 
cargos, diretrizes e políticas, regras e regulamentos e siste-
mas de auditoria. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F, F. 
B) V, V, V, V. 
C) F, F, F, F. 
D) V, F, V, F. 
E) F, V, F, V. 
 
Questão 91 
Projeto é um empreendimento organizado para alcançar um 
objetivo específico. É uma série de atividades ou de tarefas rela-
cionadas que são, geralmente, direcionadas para uma saída 
principal e que necessitam de tempo significativo para sua reali-
zação. Sobre elaboração, análise e avaliação de projetos, mar-
que V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
I. No tocante à elaboração e administração de projetos em ge-

ral, é necessário que haja acordo entre equipe, clientes e ge-
rência com relação aos objetivos, plano bem estruturado, 
comunicação constante e efetiva, apoio gerencial e, princi-
palmente, escopo controlado. 

II. No planejamento e no controle das atividades do projeto, 
principalmente aqueles mais complexos, algumas técnicas de 
rede com uma relação de interdependência, tais como PERT/ 
COM (Program Evaluation and Review Technique / Critical Path 
Method), são utilizadas com maior frequência. 

III. Em um ambiente estável, as decisões podem ser baseadas em 
experiências, em dados históricos e conhecimentos práticos. 
Por outro lado, decisões tomadas em condições de risco ou 
incerteza devem ser rigidamente programadas e a equipe en-
volvida com o projeto não deverá ceder à nova situação. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 
Questão 92 
Com base em conhecimentos de matemática financeira 
básica, juros simples e juros compostos, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Determinado administrador necessita adquirir uma má-

quina para sua empresa e não dispõe de dinheiro suficiente 
para pagamento à vista. Nessas condições, ele pode efetuar 
a compra a prazo ou tentar um empréstimo ou financia-
mento em uma instituição financeira. Em quaisquer das 

duas situações citadas, o administrador, geralmente, pa-
gará uma quantia além do preço, à vista, da máquina a título 
de juros. 

(     ) Um comerciante contraiu um empréstimo de R$ 600,00, 
comprometendo-se a pagar o total da dívida ao final de três 
meses, à taxa de juros simples de 5% ao mês. Nesse caso, o 
total de juros que o comerciante pagará será de R$ 90,00. 

(     ) Em regime de juros simples, há pagamento de juros cons-
tantes por períodos iguais. 

(     ) O regime de juros compostos é o regime de capitalização 
mais utilizado nas transações comerciais e financeiras e se 
baseia no seguinte princípio: “ao final do primeiro período, 
os juros incidentes sobre o capital inicial são a ele incorpo-
rados, produzindo o primeiro montante”.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, F, F. 
D) F, F, V, V. 
E) V, V, F, F. 
 

Questão 93 
Sobre a liderança nas organizações, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Um líder sempre se apoiará na autoridade do seu cargo. 
B) A liderança é, de uma certa forma, um tipo de poder pessoal. 
C) Um líder não necessita de aceitação por parte de seus liderados. 
D) Os líderes nem sempre causam impactos na vida das pessoas 

e nas organizações. 
E) O líder pode atuar em grupos formais e informais e sempre 

será um administrador. 
 

Questão 94 
No processo administrativo, a direção se refere ao relaciona-
mento interpessoal do administrador com os seus subordina-
dos, sendo um processo de dirigir esforços coletivos para os 
objetivos desejados. Nesse sentido, é considerado equívoco 
quanto à direção em uma instituição: 
A) A direção não se distribui por todos os níveis hierárquicos.  
B) A direção é predominantemente exercida sobre pessoas. 
C) A ênfase da direção, de forma geral, é em grupos e equipes 

e não apenas no comportamento individual. 
D) O papel da direção é promover a integração e a articulação 

entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas por 
meio de sistemas administrativos. 

E) Existem dois tipos antagônicos e opostos de estilos de 
direção: teoria X e teoria Y; o primeiro é o estilo tradicional e 
autocrático, enquanto o segundo é o estilo moderno e 
democrático. 

 

Questão 95 
Flexibilização e ajustamento; incerteza, mudança e inovação; 
interação entre organização e ambiente externo são ênfases da 
seguinte teoria administrativa:  
A) Neo clássica. 
B) Da Contingência. 
C) Comportamental. 
D) Das Relações Humanas. 
E) Administração Científica. 
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CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS 
 

Questão 96 
Ciclo orçamentário: sequência de fases ou etapas que compõem 
o processo orçamentário [...] Corresponde ao período de tempo 
em que se processam as atividades típicas do orçamento público, 
desde sua concepção até a avaliação final. 

(BRASIL. Congresso Nacional. Legislações e Publicações. Glossário de Termos 
Orçamentário. Ciclo Orçamentário. Disponível em: https://www.Congres 

sonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-
/orcamentario/termo/ciclo_orcamentario.) 

 

As fases ou as etapas que compõem o ciclo orçamentário estão 
corretamente apresentadas em: 
A) Planejamento; empenho; liquidação; e, pagamento. 
B) Elaboração do PPA; aprovação da LDO; e, execução da LOA. 
C) Formação da agenda; formulação; implementação; e, 

avaliação. 
D) Previsão de arrecadação; lançamento; arrecadação; e, 

recolhimento. 
E) Elaboração da proposta; aprovação legislativa; execução; 

e, controle e avaliação. 
 

Questão 97 
Considere a seguinte situação hipotética:  
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município X estimou a receita 
e fixa a despesa em R$ 3.650.000,00 para o exercício financeiro 
de 2021, autorizando no mesmo texto legal o Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal a abrir créditos suplementares até o limite de 
30% da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município. Ao 
final do mês de novembro de 2021, houve demanda para 
alocação de mais recurso para atender despesas da Secretaria de 
Fazenda, já previstas mas cujos recursos não foram suficientes. 
Entretanto, na data da solicitação, já haviam sido abertos créditos 
para reforço de gastos em diferentes dotações no valor total de 
R$ 1.095.000,00. 
 

Considerando o disposto na Lei nº 4.320/1964 e na Constitui-
ção Federal de 1988, é correto afirmar que: 
A) A LOA não pode ser alterada no decorrer de sua execução 

mediante inclusão de créditos adicionais suplementares para 
atender despesas que já estão previstas no orçamento inicial. 

B) Os créditos adicionais suplementares para categorias de pro-
gramação já previstas na LOA não são considerados como 
mecanismos de alteração ou retificação do orçamento e in-
dependem de autorização legislativa. 

C) O Crédito Adicional Suplementar só poderá ser aberto após 
autorização legislativa pois, apesar da categoria de progra-
mação estar prevista na LOA, a suplementação está acima 
dos limites autorizados na referida lei.  

D) A alteração orçamentária proposta poderá ser realizada so-
mente por ato do Poder Executivo; entretanto, deverá haver 
demonstração da existência de excesso de arrecadação, não 
sendo permitida a utilização de outras fontes de recursos. 

E) A alteração orçamentária só poderá ser realizada após apro-
vação de lei específica que apresente superavit financeiro apu-
rado no balanço patrimonial do exercício anterior, pois é a 
única fonte de recursos que poderá ser utilizada para a suple-
mentação requerida. 

 
 

Questão 98 
A Receita Corrente Líquida (RCL) é o indicador financeiro sobre 
o qual são calculados pisos e limites para União, Estados, Muni-
cípios e Distrito Federal.  

(BRASIL, Congresso Nacional. Legislações e Publicações. Glossário de Termos 
Orçamentários. Receita Corrente Líquida (RCL). Disponível em: https://www. 
congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-

/orcamentario/termo/receita_corrente_liquida_rcl. Adaptado.) 
 

A composição da Receita Corrente Líquida (RCL) está descrita 
na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal e confirmada pela Constituição Federal. Em relação à Re-
ceita Corrente Líquida, é correto afirmar que: 
A) A apuração da Receita Corrente Líquida da União não compu-

tará os valores recebidos em decorrência da arrecadação do 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF. 

B) Para apuração da Receita Corrente Líquida dos Estados deverão 
ser deduzidos os valores entregues aos Municípios por determi-
nação constitucional do somatório das receitas correntes arre-
cadadas no mês de referência e nos onze anteriores.  

C) Para apuração da Receita Corrente Líquida pode ser conside-
rados apenas quatro meses do ano corrente, se a média das 
arrecadações deste período for a maior se comparada com o 
total das receitas de cada um dos demais meses. 

D) A Receita Corrente Líquida é apurada somando-se todas as re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e demais 
receitas correntes do mês corrente e dos doze anteriores. 

E) A Receita Corrente Líquida de um município é calculada pelo 
somatório das receitas tributárias, de contribuições, patri-
moniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferên-
cias correntes e demais receitas correntes deduzidas as des-
pesas com pessoal.   

 

Questão 99 
Observe o texto referente a instrumento para transferência 
voluntária de recursos a seguir: 
 

INSTRUMENTO 699.954: Celebrado entre o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos através da Secretaria Nacional de Pro-
teção Global e o Município de Curitiba, Estado do Paraná tendo 
como objeto proteger testemunhas e vítimas de crimes que este-
jam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colabora-
rem com a investigação ou processo criminal de forma a cooperar 
no combate à violência e a impunidade. 

(BRASIL, Controladoria Geral da União, Portal da Transparência. Disponível 
em: https://portaltransparencia.gov.br/convenios/699954?ordenarpor= 

data&direcao=desc.) 
 

Considerando os diferentes instrumentos para transferência vo-
luntária de recursos, é correto afirmar que o texto apresentado 
refere-se a um Convênio, pois: 
A) O interesse dos envolvidos é recíproco e de mútua colaboração 

para alcançar o bem comum. 
B) Os partícipes visam objetivos opostos e antagônicos, visando 

objetivos e interesses particulares. 
C) Os partícipes visam objetivos recíprocos, mas visam alcançar 

seu próprio bem particular e individual. 
D) O interesse dos envolvidos é oposto e contraditório e os 

partícipes visam objetivos particulares. 
E) O interesse dos envolvidos é de alcançar o objeto pactuado 

e os partícipes visam objetivos antagônicos e individuais. 
 



 
  
    

 

      
                                                      21 

         
CARGO: ADMINISTRADOR – TIPO 4 – AZUL (T)  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE 
SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (PGE/SC) 

 

 
Questão 100 
O suprimento de fundos está previsto na Lei nº 4.320/1964, vi-
sando atender despesas que, por seu caráter anormal ou neces-
sidade de satisfazer prontamente a uma demanda pública, não 
podem aguardar o período do ciclo normal de um dispêndio pú-
blico, por meio de contratação direta ou de licitação. Em relação 
ao suprimento de fundos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Consiste no adiantamento de numerário a servidor previa-

mente designado, feito por meio da emissão de nota de em-
penho em nome do servidor. 

II. O servidor que recebe o suprimento de fundos deverá fazer 
uso do recurso para atendimento de necessidades particu-
lares, das quais não precisará prestar contas. 

III. Pode ser considerado como uma modalidade de dispensa 
ou inexigibilidade de licitação pública. 

IV. Trata-se de uma sistemática mais ágil e simplificada para 
compras eventuais que não sejam a priori passíveis de pla-
nejamento prévio.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
E) I, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, o uso de óculos escuros, boné, chapéu, 
gorro, lenço, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, notas, livros, anotações, réguas de cálculo, códigos, 
manuais, impressos, manuscritos, códigos e/ou legislação ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 
lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: telefone celular, agenda eletrônica, notebook, 
smartphone, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes 
magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro 
equipamento eletrônico, e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Os candidatos 
com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. 

4. O caderno de provas consta de 80 (oitenta) questões para os Cargos Nível técnico e 100 (cem) questões para os cargos 
de Nível Superior. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o 
caderno de provas contém o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem 
como se os dados constantes no cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou 
o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência 
ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

5. As provas terão duração de 5 (cinco) horas. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o cartão de Respostas (Gabarito). 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções de respostas (A a E) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão 
de Respostas (Gabarito), devidamente assinados em local específico. 

7. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.  

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição 
ou em qualquer outro meio. 

9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 2 (duas) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 

caderno de provas. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de 
autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os cadernos de provas e os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas de múltipla escolha de cada cargo serão 
divulgados exclusivamente nos endereços eletrônicos www.pge.sc.gov.br e www.institutoconsulplan.org.br, às 10h00min 
do dia 12 de dezembro de 2022. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas terá o período de 10h00min do 
dia 12 de dezembro de 2022 até as 23h59min do dia 13 de dezembro de 2022.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso 
Público. 




