TCE/SC • Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

3.1
Técnico em Atividades
Administrativas e de Controle Externo • Jornalismo
Dia: 7 de maio de 2006 • Horário: das 14 h às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova com 29 páginas;
 um cartão-resposta que contém o seu
nome, número de inscrição e espaço para
assinatura.

Conﬁra o número que você obteve
no ato da inscrição com o que está
indicado no cartão-resposta.

Veriﬁque, no caderno de prova:
a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 100 (cem), está correta;
b) se há imperfeições gráﬁcas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao ﬁscal qualquer irregularidade.
 Não é permitido qualquer tipo de consulta
durante a realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5
(cinco) alternativas diferentes de respostas
(a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado
da questão.

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

Ao terminar a prova, entregue ao ﬁscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
O gabarito da prova será divulgado no dia 7 de maio de 2006, até 4 (quatro) horas
após a constatação do efetivo encerramento da sua realização, no site:
 http://tce.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(6 questões)

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

A decisão de gastar é, fundamentalmente, uma decisão
política. O administrador elabora um plano de ação,
descreve-o no orçamento, aponta os meios disponíveis
para seu atendimento e efetua o gasto. A decisão política já vem inserta no documento solene de previsão
de despesas. Dependendo das convicções políticas,
religiosas, sociais, ideológicas, o governante elabora
seu plano de gastos. Daí a variação que pode existir de
governo para governo, inclusive diante das necessidades emergentes. As opções podem variar: hospital,
maternidade, posto de puericultura, escolas, rodovias,
aquisição de veículos, contratação de pessoal etc.

(40 questões)
2. Assinale a alternativa em que os vocábulos formam
o plural como disponível e previsão, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

mal, decisão
túnel, variação
funil, autorização
fóssil, alemão
tributável, irmão

3. Escreva ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso, conforme o Texto.
(

) As convicções políticas, religiosas, ideológicas
e sociais do governante é que determinam
seu plano de gastos.
( ) De acordo com o segundo período do Texto, o
gasto é precedido pelas seguintes etapas, em
ordem cronológica: elaboração de um plano
de ação, sua descrição no orçamento e arrecadação de dinheiro para poder efetuá-lo.
( ) Na frase “Daí a variação que pode existir de
governo para governo...” (linhas 8 e 9), a palavra Daí inicia uma conclusão, podendo ser
substituída por “por isso”.
( ) Necessidades emergentes (linhas 9 e 10)são
necessidades previstas e secundárias.

Uma vez estabelecidas as prioridades, mediante autorização legislativa (aprovação da lei orçamentária ou
de créditos especiais e complementares), opera-se a
despesa (saída de dinheiro) pelas formas estabelecidas em lei e que serão adiante analisadas.
OLIVEIRA, Regis Fernandes de & HORVATH, Estevão. Manual
de direito ﬁnanceiro. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003, p. 83.

1. Assinale a alternativa em que as palavras seguem
as mesmas regras de acentuação tônica de ideológicas, já e saída, respectivamente.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

disponíveis, pôr, juíza
veículos, pó, também
política, lá, Chuí
orçamentária, é, céu
vocábulo, pé, apóio
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(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

F,
V,
V,
V,
V,

F, V, F
V, V, F
V, F, V
F, V, F
F, V, V
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4. Analise as seguintes aﬁrmações referentes ao Texto.
I.

II.

III.

IV.

V.

Os dois pontos utilizados na frase “As opções
podem variar:...” (linha 10) introduzem um
aposto discriminativo.
No início do segundo parágrafo, a oração
“Uma vez estabelecidas as prioridades” poderia ser substituída por “Depois que são estabelecidas as prioridades” sem prejuízo gramatical ou de sentido.
No segundo parágrafo, as expressões entre
parênteses esclarecem termos anteriores: “autorização legislativa” (linha 13 e 14) e “despesa”
(linha 16), respectivamente. Nestes casos, o
uso de travessões no lugar de parênteses não
estaria correto.
No segundo parágrafo, “pelas formas estabelecidas em lei” (linhas 16 e 17) poderia ser
corretamente reescrito como “de acordo com
as formas estabelecidas em lei”, sem prejuízo
do sentido.
O pronome que, destacado ao ﬁnal do texto
(linha 17), está substituindo o vocábulo anterior lei.

5. Escreva ( C ) para certo e ( E ) para errado.
( ) O verbo inserir apresenta duas possibilidades
de particípio: inserto(a) ou inserido(a).
( ) No segundo período do texto, os pronomes o
(descreve-o) e seu (seu atendimento), devidamente sublinhados, referem-se a “plano de ação”.
( ) Em “previsão de despesas” (linhas 5 e 6), a
expressão sublinhada pode ser classiﬁcada
como objeto indireto.
( ) Em “opera-se a despesa” (linhas 15 e 16), o se
é partícula expletiva.
( ) A última oração do Texto está na voz passiva.
A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

E,
E,
C,
E,
C,

C,
C,
E,
C,
C,

E,
C,
E,
E,
E,

E,
E,
C,
C,
E,

C
C
E
E
C

6. Leia atentamente as proposições abaixo.
Assinale a alternativa que contém todas as aﬁrmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

I, II, IV
II, III, IV
II, III, V
I, II, III, IV
I, II, IV, V

de ﬁscais eﬁcientes.
José e eu

passar no concurso.

Luís saiu de manhã,

ainda estava muito frio.

Sabe-se que
naquela época.

muitos acidentes

dez dias que meu irmão partiu para o Canadá.
Espero que Vossa Senhoria
pedido.

a meu

Assinale a opção que preenche, de forma seqüencial e
correta, as lacunas.
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (
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) Precisam-se • querem • quando • houve • Faz •
atenda
) Precisa-se • queremos • quando • houve • Faz •
atenda
) Precisa-se • queremos • onde • houveram • Faz
• atenda
) Precisam-se • queremos • onde • houve •
Fazem • atendais
) Precisa-se • queremos • quando • houveram •
Fazem • atenda
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Realidade Sócioeconômica
de Santa Catarina

(17 questões)

7. Leia as aﬁrmações abaixo, relacionadas aos limites
do Estado de Santa Catarina:
1.

O estado de Santa Catarina limita-se ao norte,
nordeste e noroeste com o estado do Paraná.
O estado de Santa Catarina limita-se ao oeste
com a Argentina.
O estado de Santa Catarina limita-se ao sudeste com o Paraguai.
O estado de Santa Catarina limita-se ao sul e
sudoeste com o estado do Rio Grande do Sul.

2.
3.
4.

Assinale a alternativa que identiﬁca as aﬁrmações
verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Todas as aﬁrmações são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1 e 4 são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1, 3 e 4 são verdadeiras.

9. Assinale a alternativa que indica algumas das causas da vinda dos açorianos, para a Ilha de Santa Catarina e litoral fronteiro, no século XVIII.
a. (
b. (

) A invasão espanhola à Ilha de Santa Catarina.
) Os conﬂitos entre os portugueses e espanhóis,
as necessidades de abastecimento das tropas
militares.
) A necessidade de apoio às tropas que se
dirigiam ao Rio de Janeiro para expulsar os
holandeses.
) A descoberta de ouro em Minas Gerais.
) A fome nas ilhas dos Açores, motivada pelo
excedente populacional e pela guerra contra
as tropas de Napoleão.

c. (

d. (
e. (

10. Leia as aﬁrmações e identiﬁque as que são verdadeiras.
1.

O estado de Santa Catarina possui características que o diferenciam de outros estados
brasileiros. Graças às marcas da colonização,
lembra muito a Europa.
Alemães, italianos, açorianos, russos, ucranianos, poloneses, austríacos e belgas, entre
outros povos, enriqueceram o nosso estado e
a sua cultura.
Extremamente importante foi a vinda, para o
nosso estado, de migrantes de outros estados
brasileiros, como os paulistas e gaúchos.
Santa Catarina é um estado ligado ao mar. Por
ele chegaram os imigrantes; do mar, muitos
dos seus habitantes tiram o seu sustento.

2.

8. Leia o texto:
3.

Não se sabe com certeza o ano em que este paulista
chegou à ilha de Santa Catarina. Autores apontam
datas entre 1673 e 1675. A fundação não foi duradoura devido a morte do fundador, vítima da vingança da
tripulação de um navio corsário (SANTOS, Silvio Coelho.
Nova história de Santa Catarina. P.39).

4.

Assinale a alternativa que identiﬁca corretamente o
personagem a que se refere o texto.

Assinale a alternativa que identiﬁca as aﬁrmações
verdadeiras.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

João de Almeida.
Pêro Lopes de Souza.
Francisco Dias Velho.
Manoel Lourenço de Andrada.
Domingos de Brito Peixoto.

Página 4

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Todas as aﬁrmações são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Apenas as aﬁrmações 1, 3 e 4 são verdadeiras.
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11. Examine as aﬁrmações abaixo:
1.

13. Identiﬁque as aﬁrmações verdadeiras em relação
à Guerra do Contestado.

Em 1893, teve inicio no Rio Grande do Sul um
movimento em oposição ao governo do Presidente Floriano Peixoto.
Os revoltosos federalistas ocuparam parte dos
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná.
Em Santa Catarina houve uma série de conﬂitos entre os republicanos que defendiam
Floriano Peixoto e os federalistas que o combatiam.
Os ﬂorianistas, em Santa Catarina, tinham
como líder Hercílio Luz.

2.

3.

4.

1.

Na região do Contestado, área localizada no
planalto meridional entre os rios Peixe e Peperiguaçu, vivia uma população pobre e marginalizada à qual se juntaram os operários que
construíram a Estrada de Ferro São Paulo- Rio
Grande.
Em 1912, surgiu na região Miguel Lucena
de Boaventura, que ﬁcou conhecido como
o monge José Maria. Lucena se estabeleceu
nos Campos de Irani. O seu acampamento foi
chamado de “Quadro Santo”.
As autoridades do Paraná, temendo os “invasores catarinenses”, atacaram o acampamento
de Irani.
O combate de Irani fez desencadear novos
confrontos, além do agravamento das relações entre o Paraná e Santa Catarina.
Só em 1915, os redutos dos caboclos foram
destruídos.

2.

3.

Assinale a alternativa em que aparecem as aﬁrmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Estão corretas apenas as aﬁrmações 1 e 3.
Estão corretas apenas as aﬁrmações 2 e 3.
Estão corretas apenas as aﬁrmações 1, 3 e 4.
Estão corretas apenas as aﬁrmações 2, 3 e 4.
Estão corretas as aﬁrmações 1, 2, 3 e 4.

12. Assinale a alternativa correta em relação à rede
hidrográﬁca catarinense.
a. (

) Os rios de Santa Catarina fazem parte de duas
vertentes distintas e opostas: a vertente do
Norte e a Vertente do Sul.
b. ( ) A bacia do Rio Itajaí Açu é a mais importante
bacia ﬂuvial da planície costeira e faz parte da
Vertente do Interior.
c. ( ) Os rios de Santa Catarina fazem parte de
duas vertentes distintas e opostas: a vertente
Atlântica e a Vertente do Interior.
d. ( ) Na vertente do interior destacam-se as bacias
do Rio Araranguá, no sul do estado e a do Rio
Itapocu, na região de Jaraguá do Sul.
e. ( ) As bacias do Rio Uruguai e do Rio Iguaçu são
as duas maiores bacias da vertente Atlântica.
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4.

5.

Assinale a alternativa que indica as aﬁrmações verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Todas as aﬁrmações são são falsas.
Todas as aﬁrmações são verdadeiras.
Somente as aﬁrmações 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as aﬁrmações 3, 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as aﬁrmações 4 e 5 são verdadeiras.

14. Assinale a alternativa que identiﬁca um importante marco na história do planejamento em Santa Catarina, criado durante o governo Celso Ramos.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Plano de Metas do Governo, o PLAMEG.
Plano de Obras e Equipamentos - POE.
Projeto Catarinense de Desenvolvimento.
Projeto:Rumo à nova sociedade Catarinense.
Segundo Plano de Metas do Governo, o
PLAMEG II.
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15. Examine as aﬁrmações abaixo a respeito da pecuária em nosso estado.

17. Associe, numerando a segunda coluna de acordo
com a primeira, as regiões turísticas do estado e suas
respectivas atrações.

I.

A pecuária é a criação, com sentido econômico, de animais de grande, médio e pequeno
porte, aí incluídas as aves e abelhas.
II. Em Santa Catarina podemos encontrar a
pecuária intensiva, em que os animais são
criados em pequenas áreas ou estábulos e a
pecuária extensiva, em que os animais são
criados em grandes áreas.
III. O rebanho catarinense de gado bovino para
corte é relativamente pequeno, mas é de tamanho médio o rebanho para a produção de leite.
A avicultura é extremamente signiﬁcativa.

1.

Usos e costumes que lembram a colonização
germânica, como exposições de ﬂores e festivais de chope.
Berço da colonização açoriana, com seus folguedos como o Boi de Mamão e artesanato típico.
Palco da República Juliana. Casario típico e
belas praias.
Museu ao ar livre, retratando a colonização
italiana da região.
O clima temperado favorece o cultivo da
maçã e torna o município um dos maiores
produtores brasileiros desta fruta.

2.
3.
4.
5.

Assinale a alternativa que indica as aﬁrmações corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

16. Associe as colunas de forma correta.
1.
2.
3.
(
(
(
(
(
(

Autarquia
Fundação Pública
Sociedades de economia mista
) Administração do Porto de São Francisco do Sul.
) Departamento Estadual de Infra-Estrutura
(DEINFRA).
) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina.
) Fundação Catarinense de Educação Especial.
) BADESC
) Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC)

Assinale a alternativa que indica a seqüência correta
formada na segunda coluna, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

Somente a aﬁrmação II é verdadeira.
Somente as aﬁrmações I e II são verdadeiras.
Somente as aﬁrmações I e III são verdadeiras.
Somente as aﬁrmações II e III são verdadeiras.
Todas as aﬁrmações são verdadeiras.

1-1-2-3-2-1
1-1-3-2-1-2
1-1-3-2-3-2
3-1-3-2-2-3
3-3-3-2-1-2

Página 6

)
)
)
)
)

Litoral, em especial a Ilha de Santa Catarina.
Laguna, no sul do estado.
Município de Fraiburgo.
Norte do estado, Joinville e São Bento do Sul.
Orleães, no sul do estado.

Assinale a alternativa em que ﬁgura a seqüência correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2-4-5-1-3
2-3-5-1-4
3-2-5-1-4
3-4-5-1-1
5-3-4-1-2

18. Assinale a alternativa correta nas suas referências
à conquista do oeste catarinense.
a. (

) A colonização do oeste foi uma conseqüência
do crescimento demográﬁco das ilhas dos
açores.
b. ( ) A colonização do oeste catarinense foi uma
conseqüência da falta de terras no litoral, Vale
do Itajaí e Itapocu.
c. ( ) A colonização do oeste foi feita, basicamente,
por colonos alemães excedentes da região de
Blumenau.
d. ( ) A colonização do oeste foi uma conseqüência
da expansão agrícola do Rio Grande do Sul.
e. ( ) A colonização do oeste é um desdobramento
do povoamento vicenctista.
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19. Identiﬁque, entre as aﬁrmações abaixo, as que são
verdadeiras ( V ) e falsas ( F ).

21. Assinale a alternativa correta.
a. (

(

) A ELFA, na capital do Estado e a Força e Luz,
no Vale do Itajaí são algumas das empresas de
energia elétrica surgidas na década de 40 do
século passado.
( ) A criação da SOTELCA – Sociedade de Termoelétricas do Capivari, logo após a Primeira
Guerra Mundial, acelerou o desenvolvimento
do nosso estado.
( ) Santa Catarina não só é auto-suﬁciente na
produção de energia elétrica como exporta,
continuamente, o excedente da sua produção
para os estado do Paraná e São Paulo.
( ) Do total de energia elétrica consumida em
Santa Catarina, apenas 3% são gerados pela
CELESC. O restante é fornecido pela Tractebel,
Itaipu e outros fornecedores.
Assinale a alternativa que mostra a seqüência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V-F-F-V
V-V-F-V
F-F-V-V
F-V-F-V
V-V-V-F

20. Identiﬁque as aﬁrmativas corretas em relação às
funções básicas do Tribunal de Contas do Estado:
1.
2.
3.
4.

Jurisdicional;
Opinativa;
Consultiva;
Assessoramento.

Assinale a alternativa que identiﬁca as aﬁrmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( ) Apenas as alternativas: 2 e 3
( ) Apenas as alternativas: 3 e 4
( ) Apenas as alternativas: 1, 2 e 3
( ) Apenas as alternativas: 1, 3 e 4
( ) Todas as alternativas: 1, 2, 3 e 4
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) Os pólos econômicos de Santa Catarina
acham-se concentrados no litoral. Em Santa
Catarina, como em muitos outros estados,
não houve um processo de interiorização do
desenvolvimento.
b. ( ) O Eixo da agroindústria está localizado na região do vale do Itajaí, onde se concentram os
maiores produtores e os maiores frigoríﬁcos
do sul do Brasil.
c. ( ) O Eixo eletro-metal-mecânico se concentra
na região sul do estado. Pequenas cidades
como Caravagio e Nova Veneza têm neste
setor industrial a base da sustentação da sua
economia.
d. ( ) De acordo com Fernando Marcondes de
Mattos, podemos dizer que existem cinco eixos industriais ou pólos econômicos em Santa
Catarina: agroindústria, eletro-metal-mecânico, mineral, ﬂorestal e do vestuário.
e. ( ) A grande Florianópolis, principalmente a cidade de São José, concentra hoje a maior parte
das fábricas do eixo têxtil e do vestuário. Na
região nasceu a primeira indústria de tecidos
do estado, herança dos primeiros teares trazidos pelos vicentinos.

22. O Brigadeiro José da Silva Paes construiu uma
série de fortalezas na Ilha de Santa Catarina, visando a
sua defesa, mas além desta atividade teve um importante papel na história do estado. Assinale a alternativa que complementa corretamente esta aﬁrmação.
a. (

) Transferiu a sede da Capitania de Santa
Catarina da cidade do Rio Grande para o
Desterro.
b. ( ) Separou Santa Catarina da Capitania de São
Pedro do Rio Grande.
c. ( ) Foi o primeiro governante da Capitania de
Santa Catarina.
d. ( ) Rompeu com o governo do Rio de Janeiro e
incorporou Santa Catarina ao governo de São
Paulo.
e. ( ) Foi o primeiro Ouvidor Mor da Fazenda na
cidade do Desterro, fazendo nascer o Poder
Judiciário catarinense.
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23. Assinale a alternativa correta a respeito da Administração Pública do Estado de Santa Catarina, de
acordo Lei Complementar n° 284, de 28 de fevereiro
de 2005.
a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) A execução das atividades da Administração
Pública Estadual será descentralizada e
desconcentrada e se dará por meio das
Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Regional e dos órgãos e entidades públicos
estaduais, com atuação regional, por elas
coordenadas.
) A execução das atividades da Administração
Pública Estadual será centralizada e desconcentrada e se dará por meio das Secretarias
de Estado de Desenvolvimento Regional e
dos órgãos e entidades públicos estaduais,
com atuação regional, por elas coordenadas.
) A execução das atividades da Administração
Pública Estadual será descentralizada e concentrada e se dará por meio das Secretarias
de Estado de Desenvolvimento Regional e
dos órgãos e entidades públicas, com atuação
regional, por elas coordenadas.
) A execução das atividades da Administração
Pública Estadual será centralizada e concentrada e se dará por meio das Secretarias de
Estado e dos órgãos e entidades públicas
estaduais, com atuação estadual, por elas
coordenadas.
) A execução das atividades da Administração
Pública Estadual será centralizada e desconcentrada e se dará por meio das Secretarias
de Estado e dos órgãos e entidades privadas,
com atuação estadual, por elas coordenadas.
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Controle Externo da
Administração Pública

(17 questões)

24. Assinale a alternativa que se refere ao controle
que constitucionalmente está a cargo da Assembléia
Legislativa e que é exercido com auxílio do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Controle interno.
Controle ﬁscalizador.
Controle estratégico.
Controle externo.
Controle gerencial e legal.

25. Assinale a alternativa correta.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 e com
a Constituição do Estado de Santa Catarina, assinale a
alternativa que indica qual o procedimento a que está
obrigada qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a
União ou o Estado respondam, ou que, em nome destas,
assuma obrigações de natureza pecuniária.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ordenar despesas.
Realizar licitação e empenho.
Justiﬁcar suas ações.
Fiscalizar suas ações.
Prestar contas.
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26. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a
ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida:
a. (

) pelo poder judiciário, mediante o controle
judiciário distribuído nos órgãos.
b. ( ) pelos órgãos de auditoria interna associados
aos respectivos sistemas de controle interno.
c. ( ) pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de
cada Poder.
d. ( ) pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno.
e. ( ) pela Câmara de Vereadores com auxílio do
Tribunal de Contas do Estado.

27. Assinale a alternativa que não apresenta competência do TCE/SC, deﬁnida no artigo 1º da sua Lei
Orgânica, em conformidade com a Constituição do
Estado de Santa Catarina.
a. (

) Apreciar as contas prestadas pelo Governador
do Estado.
b. ( ) Apreciar, para ﬁns de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer
título, da administração direta e indireta.
c. ( ) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pelo Estado ou Município a pessoas físicas e jurídicas de direito público e
privado, mediante convênio, acordo, ajuste
ou qualquer instrumento congênere.
d. ( ) Decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato, e representação, na
forma prevista na Lei.
e. ( ) Elaborar parecer prévio envolvendo o exame
de responsabilidade dos administradores,
incluindo o Prefeito Municipal e o Presidente
da Câmara de Vereadores e demais responsáveis de unidades gestoras, por dinheiros, bens
e valores, cujas contas serão objeto de julgamento pelo Tribunal.
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28. Assinale a alternativa que indica a periodicidade
em que o TCE/SC encaminhará ao Poder Legislativo
Estadual relatório de suas atividades.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Trimestral e anualmente.
Bimestral e anualmente.
Semestral e anualmente.
Quadrimestral e semestralmente.
Quadrimestral e anualmente.

29. Assinale a alternativa que não contém ﬁnalidade
do sistema de controle interno mantido de forma integrada pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
conforme previsto na Constituição do Estado de Santa
Catarina.
a. (

) Avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano Plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos do Estado.
b. ( ) Avaliar previamente as propostas de leis orçamentárias submetidas ao Poder Legislativo.
c. ( ) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eﬁcácia e a eﬁciência da gestão
orçamentária, ﬁnanceira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração estadual,
bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado.
d. ( ) Exercer o controle das operações de crédito,
avais e outras garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado.
e. ( ) Apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.
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30. A decisão do TCE/SC em processo de prestação
ou tomada de contas pode ser preliminar, deﬁnitiva
ou terminativa.
Assinale a alternativa que se refere a uma decisão
preliminar.

32. O TCE/SC tem jurisdição própria e privativa sobre
as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. De
acordo com a Lei Orgânica do referido Tribunal, assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que não
apresenta pessoas e matérias abrangidas na sua jurisdição.

a. (

a. (

) É a decisão pela qual o Tribunal julga regulares, regulares com ressalva ou irregulares as
contas.
b. ( ) É a decisão pela qual o Tribunal ordena o
trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos do art. 22 da Lei
Orgânica do TCE/SC.
c. ( ) É a decisão pela qual o Tribunal ordena a suspensão das contas para realização de diligência, visando sua complementação.
d. ( ) É a decisão pela qual o Tribunal, antes de
pronunciar-se quanto ao mérito das contas,
resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação dos responsáveis ou, ainda, determinar
as diligências necessárias ao saneamento do
processo.
e. ( ) É a decisão pela qual o Tribunal julga as contas com parecer adverso para que as mesmas
possam ser submetidas a julgamento político
junto ao Poder Legislativo competente.

31. Assinale a alternativa que contém apenas órgãos
deliberativos componentes da estrutura organizacional do TCE/SC.
a. (
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(

) a Presidência, a Vice-Presidência e a
Corregedoria-Geral.
) o Plenário e as Câmaras.
) a Corregedoria e o Corpo de Auditores.
) o Plenário e a Corregedoria.
) as Câmaras, a Presidência e a Vice-Presidência.
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) Aqueles que derem causa à perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte dano ao
erário.
b. ( ) Os dirigentes ou liquidantes das empresas
encampadas ou sob intervenção ou que de
qualquer modo venham a integrar, provisória ou permanentemente, o patrimônio do
Estado ou do Município ou de outra entidade
pública estadual ou municipal.
c. ( ) Qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie, ou administre dinheiros, bens e
valores privados, mesmo que o Estado ou o
Município não respondam pelos mesmos.
d. ( ) Os responsáveis pela aplicação de quaisquer
recursos repassados pelo Estado ou Município
a pessoas jurídicas de direito público ou privado, mediante convênio, acordo, ajuste ou
qualquer outro instrumento congênere, e pela
aplicação das subvenções por eles concedidas
a qualquer entidade de direito privado.
e. ( ) Os herdeiros dos administradores e responsáveis a que se refere este artigo, os quais responderão pelos débitos do falecido perante
a Fazenda Pública, até a parte que na herança
lhes couber.
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33. Assinale a alternativa que indica a ação que deverá ser tomada imediatamente pela autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, para apuração de fatos, identiﬁcação dos responsáveis e quantiﬁcação do dano, quando não forem
prestadas as contas ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda se
caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo
ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário.
a. (
b. (

) Instaurar processo administrativo disciplinar.
) Adotar providências com vistas à instauração
de tomada de contas especial.
c. ( ) Exigir judicialmente prestação de contas em
destempo.
d. ( ) Decretar intervenção orçamentária, ﬁnanceira
e patrimonial do órgão.
e. ( ) Emitir parecer prévio com ressalvas sobre as
contas prestadas.

34. Assinale a alternativa correta.
A decisão do TCE/SC que resulte na imputação de
débito ou cominação de multa torna a dívida líquida
e certa e tem eﬁcácia de título executivo, para cobrança judicial se não recolhida no prazo. Após a referida
imputação, e comprovado o recolhimento integral, o
Tribunal expedirá:
a. (
b. (
c. (

) quitação do débito ou da multa.
) parecer de regularidade da prestação de contas.
) certiﬁcado de auditoria favorável à aprovação
das contas anteriormente irregulares.
d. ( ) expediente de encaminhamento das peças
processuais ao Ministério Público junto ao
Tribunal.
e. ( ) Certidão negativa de débito de tributos estaduais.

35. O parecer prévio emitido pelo TCE/SC sobre as
contas prestadas pelo Governador do Estado consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão
orçamentária, patrimonial e ﬁnanceira havida no exercício ﬁnanceiro.
Assinale a alternativa que contém assunto que não
deve ser abordado no parecer prévio tratado ou em
relatório que o acompanhe.
a. (

) Demonstrar se o Balanço Geral do Estado
representa adequadamente a posição ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial do Estado
em 31 de dezembro.
b. ( ) Analisar se as operações estão de acordo com
os princípios fundamentais de contabilidade
aplicados à administração pública.
c. ( ) Observância às normas constitucionais, legais
e regulamentares na execução dos orçamentos públicos, por meio de relatório.
d. ( ) O exame de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis de unidades
gestoras por dinheiros, bens e valores, cujas
contas serão objeto de julgamento pelo
Tribunal.
e. ( ) Reﬂexo da administração ﬁnanceira e orçamentária estadual no desenvolvimento econômico e social, por meio de relatório.

36. O TCE/SC poderá aplicar determinadas sanções
aos administradores e demais responsáveis, no âmbito estadual e municipal. Quando o responsável for
julgado em débito, além do ressarcimento a que está
obrigado, poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa.
Assinale a alternativa que se refere ao valor máximo
para a multa na situação aqui tipiﬁcada (envolvendo
ressarcimento), conforme previsto na Lei Orgânica do
TCE/SC e em seu Regimento Interno.
a. (
b. (
c. (

) Multa de até 5 (cinco) salários mínimos.
) Multa de até 10 (dez) salários mínimos.
) Multa de até 100% (cem por cento) do dano
causado ao erário.
d. ( ) Multa de até 500% (quinhentos por cento) do
dano causado ao erário, após os acréscimos
legais.
e. ( ) Multa de até 5.000,00 (cinco mil reais) – valor
este que poderá ser atualizado pelo Tribunal
com base na variação de índice oﬁcial de correção monetária adotado pelo Estado.
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37. O Instituto de Contas faz parte da estrutura organizacional do TCE/SC, estando vinculado diretamente
à Presidência do Tribunal.

39. Assinale a única alternativa que não constitui um
dos “objetivos básicos” da auditoria operacional exercida pelo TCE/SC, conforme a Resolução nº TC 16/94.

Assinale a alternativa que não se refere a uma das ﬁnalidades do instituto de contas.

a. (

a. (

) Promover o relacionamento entre o Tribunal e
outras instituições de caráter público ou privado, nacionais ou internacionais.
b. ( ) Colaborar para a formação do acervo bibliográﬁco do Tribunal.
c. ( ) Implantar banco de dados sobre informações
encaminhadas ao Tribunal pelos diversos
níveis da administração pública, no que diz
respeito à gestão dos recursos públicos.
d. ( ) Fomentar, coordenar, acompanhar e avaliar
a participação de servidores do Tribunal em
eventos de treinamento e aperfeiçoamento
promovidos pelo Instituto ou por outras instituições.
e. ( ) Promover a defesa da ordem jurídica requerendo, perante o Tribunal, as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário.

) Apurar inconsistências nas normas vigentes
no Estado.
b. ( ) Determinar a eﬁcácia, a eﬁciência e a economicidade das operações.
c. ( ) Avaliar a eﬁcácia do controle na administração dos recursos.
d. ( ) Avaliar o grau de cumprimento dos objetivos
e metas previstas.
e. ( ) Identiﬁcar áreas críticas na organização e
funções da unidade.

40. De acordo com a Resolução nº TC 16/94, o TCE/SC
procederá inspeções ou auditorias que considerar
necessárias.
Assinale a alternativa que contém aﬁrmação incorreta
sobre tais inspeções ou auditorias.
a. (

38. No que se refere ao controle das obras públicas
realizado pelo TCE/SC, assinale a única alternativa que
contém aﬁrmação correta.
a. (

) Esse trabalho é realizado pela Diretoria de
Auditorias Especiais (DAE) do TCE.
b. ( ) Os trabalhos são realizados através de auditorias
extraordinárias, com inspeções “in loco”, apenas
em casos de denúncias de irregularidades.
c. ( ) Não consta como objetivo do trabalho veriﬁcar se os custos são compatíveis com os
praticados pelo mercado, mas, sim, se houve
cumprimento da legalidade dos processos de
licitações.
d. ( ) A partir desse trabalho, o TCE pode veriﬁcar
se os recursos públicos, destinados a obras
executadas pelo Estado e municípios, são
aplicados segundo princípios constitucionais
da legalidade, legitimidade, economicidade e
eﬁcácia.
e. ( ) O alvo dos trabalhos abrange rodovias, barragens, sistemas de abastecimento de água,
subestações de energia, escolas, construção
de prédios públicos, bem como serviços de
limpeza e vigilância.
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b. (

c. (

d. (

e. (

) As inspeções ou auditoria são realizadas com
vistas ao exame dos atos e fatos ligados ao
controle contábil, ﬁnanceiro, orçamentário,
operacional, patrimonial e dos atos de pessoal, e à avaliação do grau de eﬁciência, eﬁcácia
e economicidade das operações realizadas.
) Aos servidores encarregados da auditoria será
dado amplo acesso a todos os dados, informações e elementos necessários ao exame
dos atos administrativos e condições para o
eﬁcaz desempenho do encargo.
) A ausência do responsável pela unidade inspecionada ou auditada não poderá servir de
impedimento para a realização da inspeção
ou auditoria.
) Nenhum processo, documento ou informação
poderá ser sonegado ao Tribunal de Contas,
quando de auditoria, sob qualquer pretexto.
) Nos casos de sonegação de documentos e informações por parte da unidade inspecionada
ou auditada, a primeira ação do coordenador
da equipe de inspeção ou auditoria será a
comunicação do acontecido ao Tribunal de
Justiça do Estado.
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Conhecimentos Especíﬁcos
Direito Constitucional

(4 questões)

41. Quanto às variadas classiﬁcações que uma Constituição pode receber, destacam-se:
I.

a Constituição pode ser tida como rígida
sempre que demande processo de reforma
mais complicado e solene em relação às leis
ordinárias.
II. são chamadas de ﬂexíveis as constituições que
não exigem requisitos especiais de reforma.
III. costumeiras ou consuetudinárias são aquelas
fundadas no costume constitucional, enquanto as escritas são aquelas codiﬁcadas ou legais,
nas quais se estruturam as normas em documentos formais.
IV. a Constituição de 1988 é exemplo de constituição escrita, rígida e concisa.
Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Todas as aﬁrmativas estão corretas.
Apenas a aﬁrmativa III está correta.
As aﬁrmativas II e IV são as únicas corretas.
Tem-se por corretas as aﬁrmativas I e II, apenas.
Tem-se por corretas as aﬁrmações I, II e III,
apenas.

(60 questões)

42. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais prescritos na Constituição da República Federativa do
Brasil, tem-se como correto:
a. (

) as normas deﬁnidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.
b. ( ) os direitos e garantias individuais podem ser
suprimidos, via emenda constitucional, não
se beneﬁciando da regra do artigo 60 da
Constituição de 1988.
c. ( ) o habeas corpus , o mandado de segurança,
o mandado de injunção e o habeas data não
ﬁguram no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição vigente.
d. ( ) é direito fundamental o direito à propriedade,
que, entretanto, não se estende ao direito de
herança.
e. ( ) os direitos e garantias expressos no rol do artigo quinto da Constituição de 1988 são considerados taxativos, na dicção de seu parágrafo
segundo.

43. Em caso de relevância e urgência, o Presidente
da República poderá adotar medidas provisórias com
força de lei, submetendo-as de imediato ao Congresso Nacional. Sobre medidas provisórias, é correto
aﬁrmar:
a. (

) a medida provisória pode referir-se à matéria
respeitante à nacionalidade, cidadania, direitos políticos ou direitos eleitorais.
b. ( ) a medida provisória pode versar sobre matéria reservada a lei complementar, em caráter
temporário.
c. ( ) é vedada a edição de medida provisória que
vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou outro ativo ﬁnanceiro.
d. ( ) pode versar sobre direito penal, processual
penal ou processual civil.
e. ( ) é permitida a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido
rejeitada ou que tenha perdido sua eﬁcácia
pelo decurso do prazo.
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Técnico em Atividades Administrativas e de Controle Externo • Jornalismo

44. Acerca da ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assinale ( V ) ou ( F ):
(

) o controle externo das ﬁnanças da União, a
cargo do Congresso Nacional, será auxiliado
pelo Tribunal de Contas da União.
( ) o controle externo das contas e ﬁnanças municipais é feito pela Câmara municipal, auxiliada pelo Tribunal de Contas Estadual.
( ) a Câmara Municipal , conforme determinação
constitucional, não poderá ultrapassar o percentual de 40%(quarenta por cento) de sua
receita com folha de pagamento, incluído o
gasto com subsídio de vereadores.
( ) o desrespeito aos percentuais máximos ﬁxados
pela Constituição relativos à folha de pagamento da Câmara Municipal, constitui crime de
responsabilidade do Prefeito Municipal.
Assinale a alternativa que indica, de forma seqüêncial e
correta, as aﬁrmativas falsas e verdadeiras.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

V, V, F, V
V, V, V, F
V, F, V, F
V, V, F, F
F, V, V, F

Direito Administrativo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

cassação.
revogação.
anulação.
caducidade.
extinção objetiva.
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a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

competência.
interesse público.
ﬁnalidade.
publicidade.
executoriedade.

47. A faculdade de que dispõe a Administração Pública para disciplinar o uso dos bens, impondo limites ao
exercício de direitos e liberdades, em prol da coletividade ou do Estado, é o poder:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

disciplinar.
de polícia.
normativo.
regulamentar.
hierárquico.

48. Quanto ao serviço público, é correto aﬁrmar:
a. (
b. (

(5 questões)

45. A prerrogativa de que dispõe a administração Pública de suprimir um ato administrativo face a critérios
de conveniência e oportunidade denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

46. Assinale a alternativa que corresponde a uma
prerrogativa do ato administrativo:

) Não comporta delegação à pessoa natural.
) Qualquer serviço público, desde que se realize a devida licitação, pode ter sua prestação
delegada a um particular, desde que pessoa
jurídica.
c. ( ) Não pode ser realizado mediante autorização.
d. ( ) Sua prestação, se por contrato de concessão
ou permissão, deve ser precedida de licitação.
e. ( ) A exclusividade é requisito essencial à prestação do serviço público.

49. Assinale a alternativa correta:
a. (
b. (

) Bens públicos são naturalmente inalienáveis.
) Os bens públicos de uso comum não podem
ter sua utilização remunerada.
c. ( ) Bens públicos especiais são aqueles afetados
à execução dos serviços públicos.
d. ( ) Os bens públicos não podem ter seu uso destinado com exclusividade a um particular.
e. ( ) Somente os bens dominicais são passíveis de
usucapião.
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Aspectos da Atividade

(21 questões)

50. A utilização de novas tecnologias na atividade
jornalística provocou transformações profundas no
mercado de trabalho e teve repercussão direta na
formação proﬁssional do jornalista no Brasil. A respeito da introdução da informatização nas redações de
jornais, é correto aﬁrmar que o primeiro jornal totalmente informatizado da América Latina foi:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Diário Catarinense – Florianópolis – 1986
Jornal do Brasil – Rio de Janeiro – 1984
Folha de São Paulo – São Paulo – 1988
O Estado de São Paulo – São Paulo – 1987
Correio Brasiliense – Brasília – 1982

51. Conforme Lage (Globalização, Linguagem e os
textos Jornalísticos, 2001) é possível classiﬁcar tradicionalmente a mídia quanto ao meio de transmissão
e à recepção simultânea em três formas. Assinale a
alternativa que aponta as três formas corretas de
classiﬁcação:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

presencial, ausente e eletrônica.
presencial, sensacional e radiofônica.
semi-presencial, sensacional e radiofônica.
presencial, representacional e eletrônica.
semi-presencial, representacional e eletrônica.
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52. A implantação de um sistema de TV Digital no
Brasil tem provocado polêmica entre operadoras,
empresas, pesquisadores e o próprio Governo. A
maior dúvida está entre propor um sistema nacional
ou escolher um dos três padrões já existentes. Sobre
estes, é correto aﬁrmar que são os seguintes:
a. (

) NTSC (Normal Television Systems Committee),
adotado pelos EUA, Canadá, México e Coréia
do Sul ; ISDB-T (Integrated Services Digital
Broadcasting Terrestrial), adotado pelo Japão;
e DVB-T Digital Video Broadcast Terrestrial),
adotado pelos demais países que já decidiram
qual padrão seguir, em especial os países da
Europa, Ásia, África e Oceania.
b. ( ) NTSC (Normal Television Systems Committee),
adotado pelos EUA, Canadá, México e Coréia
do Sul; PAL-M (Phase Alternating Line)
adotado pelo Japão; e DVB-T Digital Video
Broadcast Terrestrial), adotado pelos demais
países que já decidiram qual padrão seguir,
em especial os países da Europa, Ásia, África e
Oceania.
c. ( ) NTSC (Normal Television Systems Committee),
adotado pelos EUA, Canadá, México e Coréia
do Sul ; ISDB-T (Integrated Services Digital
Broadcasting Terrestrial), adotado pelo Japão;
PAL-M (Phase Alternating Line) adotado pelos
demais países que já decidiram qual padrão
seguir, em especial os países da Europa, Ásia,
África e Oceania.
d. ( ) NTSC (Normal Television Systems Committee),
adotado pelos EUA, Canadá, México e Coréia
do Sul ; SECAM (Sequential Couleur Avec
Memoir), adotado pelo Japão; PAL-M (Phase
Alternating Line) adotado pelos demais países
que já decidiram qual padrão seguir, em especial os países da Europa, Ásia, África e Oceania.
e. ( ) ATSC (Advanced Television Systems
Committee), adotado pelos EUA, Canadá,
México e Coréia do Sul; ISDB-T (Integrated
Services Digital Broadcasting Terrestrial),
adotado pelo Japão; e DVB-T Digital Video
Broadcast Terrestrial), adotado pelos demais
países que já decidiram qual padrão seguir,
em especial os países da Europa, Ásia, África e
Oceania.
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53. Do ponto de vista de sua função, podemos deﬁnir
os Gêneros Midiáticos Básicos sob três aspectos: didático, publicitário e jornalístico. Assinale a alternativa
que traz as respectivas deﬁnições de cada um deles:

e. (

) Didático -Grande incidência de formas verbais
imperfeitas e verbos de ligação e estratégias de simpliﬁcação e modelagem teórica;
Publicitário -grande incidência de discursos
intimistas, metafóricos e de alusões simbólicas e estratégias de persuasão fundadas em
crenças e valores comuns ou dominantes;
Jornalístico - grande incidência de verbos de
ação (deslocamento, transformação, enunciação) e estratégias de persuasão fundadas em
crenças e valores comuns ou dominantes.

a. (

) Didático - grande incidência de discursos intimistas, metafóricos e de alusões simbólicas
e estratégias de simpliﬁcação e modelagem
teórica; Publicitário - grande incidência de
verbos de ação (deslocamento, transformação,
enunciação) e estratégias de persuasão fundadas em crenças e valores comuns ou dominantes; Jornalístico - Grande incidência de formas
verbais imperfeitas e verbos de ligação e estratégias de reiﬁcação e testemunho.
b. ( ) Didático -Grande incidência de formas verbais
imperfeitas e verbos de ligação e estratégias de simpliﬁcação e modelagem teórica;
Publicitário -grande incidência de discursos
intimistas, metafóricos e de alusões simbólicas e estratégias de persuasão fundadas em
crenças e valores comuns ou dominantes;
Jornalístico - grande incidência de verbos de
ação (deslocamento, transformação, enunciação) e estratégias de reiﬁcação e testemunho.
c. ( ) Didático -Grande incidência de formas verbais
imperfeitas e verbos de ligação e estratégias
de persuasão fundadas em crenças e valores
comuns ou dominantes; Publicitário - grande
incidência de verbos de ação (deslocamento,
transformação, enunciação) e estratégias
de simpliﬁcação e modelagem teórica;
Jornalístico - grande incidência de discursos
intimistas, metafóricos e de alusões simbólicas e estratégias de reiﬁcação e testemunho.
d. ( ) Didático - grande incidência de discursos
intimistas, metafóricos e de alusões simbólicas e estratégias de reiﬁcação e testemunho;
Publicitário - grande incidência de verbos de
ação (deslocamento, transformação, enunciação) e estratégias de reiﬁcação e testemunho;
Jornalístico - Grande incidência de formas
verbais imperfeitas e verbos de ligação e estratégias de persuasão fundadas em crenças e
valores comuns ou dominantes.
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54. Observe as frases abaixo:
I.

Vi o cara caindo depois que o Fusca bateu
nele;
II. Pedro Américo, 23, morreu às seis da manhã,
quando um automóvel Volkswagen o atropelou na rua geral do aeroporto;
III. Quem pretendeu embarcar na manhã de hoje
teve diﬁculdades de chegar ao aeroporto de
Botucatu. Um atropelamento interrompeu,
desde cedo, o único acesso ao local.

Assinale entre as alternativas abaixo, a seqüência que
classiﬁca, de forma correta, os relatos acima quanto às
formas Oral, Local e Nacional de uma notícia:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

I. Oral, II. Local, III. Nacional
I. Oral, III. Local, II. Nacional
II. Oral, I. Local, III. Nacional
III. Oral, I. Local, II. Nacional
III. Oral, II. Local, I. Nacional

55. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que
traz apenas termos técnicos próprios à produção jornalística impressa:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

prancheta; carranca; Box; suíte
chamada; retranca; set-top-box; suíte
chamada; retranca;Box; carranca; suíte
chamada; retranca; Box; suíte; manchete
chamada; carranca;Box; suíte; manchete
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56. Votado em Congresso Nacional dos Jornalistas,
o Código de Ética do Jornalista está em vigor desde
1987 e ﬁxa as normas a que deverá subordinar-se a
atuação do proﬁssional, nas suas relações com a comunidade, com as fontes de informação, e entre jornalistas. Quanto ao item “Da conduta proﬁssional do
jornalista”, é correto aﬁrmar que:

e. (

a. (

) O exercício da proﬁssão de jornalista é uma
atividade de natureza econômica e de ﬁnalidade privada, subordinado ao presente
Código de Ética; o compromisso fundamental
do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu
trabalho se pauta pela precisa apuração dos
acontecimentos e sua correta divulgação;
sempre que considerar correto e necessário, o
jornalista resguardará a origem e identidade
das suas fontes de informação.
b. ( ) O exercício da proﬁssão de jornalista é uma
atividade de natureza social e de ﬁnalidade
pública, subordinado ao presente Código de
Ética; o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho
se pauta pela parcial apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação; sempre que
considerar correto e necessário, o jornalista
resguardará a origem e identidade das suas
fontes de informação.
c. ( ) O exercício da proﬁssão de jornalista é uma
atividade de natureza social e de ﬁnalidade
pública, subordinado ao presente Código de
Ética; o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho
se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação; sempre que
considerar correto e necessário, o jornalista
resguardará a origem e identidade das suas
fontes de informação.
d. ( ) O exercício da proﬁssão de jornalista é uma
atividade de natureza econômica e de ﬁnalidade pública, subordinado ao presente
Código de Ética; o compromisso fundamental
do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu
trabalho se pauta pela precisa apuração dos
acontecimentos e sua correta divulgação;
sempre que considerar correto e necessário, o
jornalista revelará a origem e identidade das
suas fontes de informação.
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) O exercício da proﬁssão de jornalista é uma
atividade de natureza social e de ﬁnalidade
pública, subordinado ao presente Código de
Ética; o compromisso fundamental do jornalista é com a linha editorial da empresa, e
seu trabalho se pauta pela precisa apuração
dos acontecimentos e sua correta divulgação;
sempre que considerar correto e necessário, o
jornalista revelará a origem e identidade das
suas fontes de informação.

57. Sobre o texto jornalístico em Televisão, é correto
aﬁrmar:
a. (

) deve obedecer à ordem direta, descrever o
que mostram as imagens, ser coloquial.
b. ( ) deve descrever o que mostram as imagens;
ser formal.
c. ( ) deve ser coloquial; obedecer à ordem indireta; descrever o que as imagens mostram.
d. ( ) deve ser prolixo; ser coloquial; apresentar
frases curtas.
e. ( ) deve obedecer à ordem direta, ser coloquial,
conciso e apresentar frases curtas.

58. Uma das marcas mais fortes no rádio jornal Repórter Esso, exibido pela Rádio Nacional na década de
1940, era o bordão do programa. Assinale a alternativa
que o apresenta corretamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

“Repórter Esso: testemunha viva da história”.
“Repórter Esso: testemunha ocular da história”.
“Repórter Esso: testemunha presente à história”.
“Repórter Esso: testemunha ocular dos fatos”.
“Repórter Esso: testemunho vivo dos fatos”.
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59. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que
relaciona exclusivamente tarefas de uma assessoria de
imprensa:
a. (

) produção de press-releases; montagem de
press-kits; agendamento de entrevistas.
b. ( ) produção de press-releases; escolha de entrevistadores; agendamento de entrevistas.
c. ( ) produção de press-releases; montagem de
press-kits, revisão de textos dos entrevistadores.
d. ( ) agendamento de entrevistas, geração de fatos
desabonadores sobre o assessorado.
e. ( ) montagem de press-kits, escolha de entrevistadores, revisão de textos dos entrevistadores.

60. Entre os softwares mais comumente usados no
processo de editoração eletrônica em mídia impressa,
pode-se relacionar:

62. No início de 1949, um repórter obteve uma entrevista com um dos mais signiﬁcativos líderes políticos
brasileiros, Getúlio Vargas, no que ﬁcou conhecido
como o início da caminhada de Vargas rumo ao segundo mandato como presidente. Assinale entre as
alternativas abaixo aquela que aponta o nome do
jornalista.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

CorelDraw; Adobe Premier; Photoshop.
CorelDraw; PageMaker; Excel.
CorelDraw; PageMaker; Photoshop.
CorelDraw; Explorer; Photoshop.
CorelDraw; Adobe Premier; Final cut.

61. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que
traz exclusivamente elementos que compõem uma
matéria jornalística em televisão:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

oﬀ, legenda, sonora.
oﬀ, infográﬁco, sonora.
oﬀ, boletim de passagem, Box.
oﬀ, boletim de passagem, sonora.
oﬀ, coletiva, boletim de passagem.
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David Nasser
Samuel Wainer
Carlos Heitor Cony
Assis Chateaubriand
Carlos Castello Branco

63. Assinale a alternativa que indica como pode ser
deﬁnido o processo de edição não-linear em telejornalismo.
a. (

a.
b.
c.
d.
e.

)
)
)
)
)

) É o processo de edição digital, realizado em
computador, que permite a montagem e a
mixagem de quaisquer trechos apenas de
vídeo gravado, independente de sua seqüência linear, com acesso imediato e instantâneo
a qualquer um de seus pontos.
b. ( ) É o processo de edição digital, realizado em
computador, que permite a montagem e a
mixagem de quaisquer trechos exclusivamente de áudio gravado, independente de
sua seqüência linear, com acesso imediato e
instantâneo a qualquer um de seus pontos.
c. ( ) É o processo de edição digital, realizado em
computador, que permite a montagem e a
mixagem de quaisquer trechos do áudio ou
vídeo gravado, independente de sua seqüência linear, com acesso imediato e instantâneo
a qualquer um de seus pontos.
d. ( ) É o processo de edição analógica que permite a montagem e a mixagem de quaisquer
trechos do áudio ou vídeo gravado, independente de sua seqüência linear, com acesso
imediato e instantâneo a qualquer um de
seus pontos.
e. ( ) É o processo de edição digital, realizado em
computador, que permite a montagem e a
mixagem de quaisquer trechos do áudio ou
vídeo gravado, sem acesso imediato e instantâneo a qualquer um de seus pontos.
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64. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que
traz exclusivamente elementos da redação do Lead
em radiojornalismo:

66. Assinale a alternativa que deﬁne o efeito eletrônico utilizado em telejornalismo e conhecido como
chroma-key.

a. (

a. (

) informação em tópicos; circunstâncias de
tempo e lugar em que o fato ocorreu; ausência de nomes ou números no início do texto.
b. ( ) informação em tópicos, expressões opinativas; ausência de nomes ou números no início
do texto.
c. ( ) informação em tópicos; circunstâncias de
tempo e lugar em que o fato ocorreu; expressões opinativas.
d. ( ) início do texto com nomes ou número, circunstâncias de tempo e lugar em que o fato
ocorreu; expressões opinativas.
e. ( ) circunstâncias de tempo e lugar em que o fato
ocorreu; inclusão da palavra “ontem”; expressões opinativas.

65. Assinale a alternativa que contém dever do Jornalista, com base no Código de Ética dos Jornalistas
Brasileiros.

) Efeito que consiste em exercer a transição de
uma seqüência a outra por meio da fusão de
imagens.
b. ( ) Efeito que consiste em exercer a transição de
uma seqüência a outra por meio da colagem
de uma imagem a outra.
c. ( ) Efeito que consiste em inserir uma imagem
sobre outra através da anulação de uma cor
padrão, como por exemplo, o verde ou o azul.
d. ( ) Efeito que consiste em inserir uma imagem
sobre outra utilizando uma câmera portátil e
uma ﬁxa.
e. ( ) Efeito que consiste em excluir uma imagem,
deixando a tela inteiramente preta.

67. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que
reúne exclusivamente características de Comunicação
Institucional/Empresarial.
a. (

a. (

) Combater a liberdade de pensamento e expressão.
b. ( ) Defender o livre exercício da proﬁssão, dentro
dos limites da censura.
c. ( ) Valorizar, honrar e digniﬁcar a proﬁssão, desde que não contrarie os valores da empresa.
d. ( ) Invadir a privacidade do cidadão.
e. ( ) Divulgar todos os fatos que sejam de interesse público.
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) Valorizar pessoalmente o dirigente da organização; tornar conhecida a organização; desenvolver uma imagem positiva da organização,
buscando uma opinião pública favorável.
b. ( ) Tornar conhecida a organização; desenvolver
uma imagem pessoal positiva do dirigente da
organização, buscando uma opinião pública
favorável; valorizar a organização diante de
seus públicos, internos e externos.
c. ( ) Valorizar a organização diante de seus públicos, internos e externos; tornar conhecida a
vida pessoal dos dirigentes da organização;
tornar conhecida a organização.
d. ( ) Valorizar a organização diante de seus públicos, internos e externos; tornar conhecida a
organização; desenvolver uma imagem positiva da organização, buscando uma opinião
pública favorável.
e. ( ) Convencer colaboradores da importância
organização, independente de ações propositivas; valorizar pessoalmente o dirigente da
organização; tornar conhecida a organização.
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68. Com relação à Identidade e à Imagem em Comunicação Institucional/Empresarial, conforme Torquato
do Rego (1986:97), a alternativa que deﬁne corretamente os dois aspectos é:

70. Com relação ao conceito contido em Kunczik,
(1997:103) sobre o “Jornalismo de Precisão”, é correto
aﬁrmar que:
a. (

a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) Identidade é a soma das maneiras que uma
organização escolhe para identiﬁcar-se perante
seus públicos. Imagem, por outro lado, é a percepção da organização por aqueles públicos.
) Identidade é a presença do Presidente da organização perante a opinião pública. Imagem é a
dimensão visual do presidente da empresa.
) Identidade é a percepção da organização por
aqueles públicos. Imagem, por outro lado, é a
soma das maneiras que uma organização escolhe para identiﬁcar-se perante seus públicos.
) Identidade é um excedente (plus) de eﬁciência
obtida pelo conjunto de um sistema. Imagem,
por outro lado, é a soma das maneiras que
uma organização escolhe para identiﬁcar-se
perante seus públicos.
) Identidade é a soma das maneiras que uma
organização escolhe para identiﬁcar-se perante seus públicos. Imagem, por outro lado é
um excedente (plus) de eﬁciência obtida pelo
conjunto de um sistema.

) As notícias devem enfocar principalmente temas econômicos que tenham sido analisados
com técnicas empíricas.
b. ( ) Ao investigar temas de atualidade, os jornalistas devem usar métodos cientíﬁcos de pesquisa social para poder prestar declarações
comprovadas sobre os temas sociais, ou seja,
para poder relatá-los objetivamente.
c. ( ) Ao investigar temas de atualidade, os jornalistas devem usar métodos empíricos de pesquisa social para poder prestar declarações
comprovadas sobre os temas sociais, ou seja,
para poder relatá-los subjetivamente.
d. ( ) Ao investigar temas de atualidade, os jornalistas devem evitar métodos cientíﬁcos de pesquisa social para poder prestar declarações
não comprovadas sobre os temas sociais, ou
seja, para poder relatá-los objetivamente.
e. ( ) As notícias devem enfocar principalmente temas sociais que tenham sido analisados com
técnicas empíricas.

Aspectos Proﬁssionais
69. Assinale a alternativa abaixo que melhor sintetiza
de modo ordenado as etapas de produção da notícia
em telejornalismo.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Pauta, apuração, edição, exibição e reportagem.
Pauta, edição, reportagem, exibição e apuração.
Apuração, reportagem, pauta, edição e exibição.
Apuração, edição, pauta, exibição e reportagem.
Apuração, pauta, reportagem, edição e exibição.

71. Assinalar a alternativa correta:
a. (

b. (

c. (
d. (
e. (
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(4 questões)

) O direito de pleitear na esfera administrativa,
conferido ao servidor público estadual, prescreve em 5 anos, a partir da data da publicação oﬁcial do ato impugnado.
) O pagamento da indenização, a que ﬁcar obrigado pelo exercício irregular de suas atribuições, exime o servidor estadual do processo
disciplinar a que estaria sujeito.
) A lei estatutária estadual prevê a pena de
demissão para o caso de inassiduidade.
) A ação disciplinar prescreve em 2 anos.
) O titular de cargo de provimento efetivo do
Estado, após 5 anos de serviço prestado à
respectiva administração direta, autárquica
e fundacional, faz jus a uma licença prêmio,
com remuneração, pelo período de 3 meses.
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72. Assinalar a alternativa correta:
a. (

) Compete aos Secretários de Estado e, em caso
de processo disciplinar, à autoridade instauradora, ordenar, fundamentadamente e por
escrito, a prisão administrativa do responsável
por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda
Estadual, no caso de alcance ou omissão de
efetuar entradas nos devidos prazos.
b. ( ) O reingresso no serviço público do servidor
estadual demitido, com ressarcimento remuneratório, dar-se-á exclusivamente por decisão judicial.
c. ( ) A exoneração no serviço público estadual
decorrerá de ato de iniciativa da autoridade
competente.
d. ( ) Na hipótese de extinção de cargo efetivo ocupado por servidor público estadual estável, o
seu titular ﬁcará afastado do serviço público,
com remuneração proporcional ao tempo de
serviço federal, estadual ou municipal, e disponível para aproveitamento em outro cargo.
e. ( ) Da revisão processual disciplinar poderá resultar a extinção, a agravação ou a atenuação da
pena.

73. Assinalar a alternativa correta:
a. (

) Para efeito de aposentadoria no serviço público estadual, é computável o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal e na
atividade privada, rural ou urbana.
b. ( ) A vacância do cargo efetivo decorrerá de
exoneração, demissão, promoção, acesso,
transferência, recondução, aposentadoria e
falecimento.
c. ( ) No caso de suspensão, o processo só será
obrigatório quando a penalidade for superior
a 30 dias.
d. ( ) Não haverá processo administrativo quando
a infração estiver capitulada na lei penal, caso
em que deverá ser remetido à autoridade
judiciária.
e. ( ) Ainda que a denúncia de irregularidades apresente dúvida, a autoridade estadual é obrigada a promover-lhe a apuração imediata em
processo disciplinar.
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74. Em outubro de 2001, uma decisão judicial extinguiu a obrigatoriedade da exigência de formação
superior para o exercício do jornalismo.
Assinale entre as alternativas abaixo aquela que aponta o nome da juíza que proferiu a sentença:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Ellen Gracie
Carla Abrantkoski Rister
Isabela de Magalhães Gomes
Zélia Maria Alves
Berenice Marcondes César

Licitações e
Contratos Administrativos

(4 questões)

75. São modalidades de licitação, de acordo com a
Lei no 8666/93:
a. (

) concorrência, convite, pregão, melhor técnica
e técnica e preço.
b. ( ) concorrência, tomada de preços, convite, pregão e melhor técnica.
c. ( ) concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.
d. ( ) concorrência, tomada de preços, convite, menor preço e melhor técnica.
e. ( ) concorrência, convite, pregão, menor preço e
técnica e preço.

76. De acordo com a Lei no 10520/02, a modalidade
pregão pode ser utilizada:
a. (
b. (
c. (

) Para alienação de bens públicos imóveis.
) Para aquisição de bens e serviços comuns.
) Para serviços de natureza predominantemente intelectual.
d. ( ) Para contratação de parcerias público-privadas.
e. ( ) Para escolha de trabalho técnico, cientíﬁco ou
artístico.
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77. São peculiaridades do contrato administrativo, típicas do seu regime jurídico, previstas na Lei
no 8666/93:
a. (
b. (

) Alteração unilateral pelo contratado.
) Alteração das cláusulas econômico-ﬁnanceiras, pela Administração, sem prévia concordância do contratado.
c. ( ) Prazo de vigência indeterminado.
d. ( ) Rescisão unilateral pela Administração
Pública.
e. ( ) Formalização verbal do ajuste.

78. De acordo com Lei no 8666/93, poderão ser prestadas como modalidades de garantia:
a. (

b. (
c. (
d. (
e. (

) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, ﬁança bancária e garantias prestadas por
fundo garantidor.
) Caução, ﬁança bancária ou pessoal, seguro e
aval.
) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia e ﬁança bancária.
) Caução em dinheiro, seguro-garantia e hipoteca.
) Caução em títulos da dívida pública, ﬁança
pessoal, aval e hipoteca.
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Técnicas de Redação

(15 questões)

79. Uma das características essenciais da redação oﬁcial é a impessoalidade, a qual requer a utilização de
um nível determinado de linguagem, inclusive no que
se refere às regras da sintaxe. Para obter essa impessoalidade no texto, o redator deve observar que:
a. (

) É importante registrar as impressões individuais do responsável pelo documento, uma vez
que muitas vezes se trata de um expediente
assinado por um Chefe de Seção.
b. ( ) Embora uma oração se dirija à segunda pessoa gramatical (a pessoa a quem se dirige
o texto), o verbo é conjugado na terceira
pessoa, como no exemplo: “Vossa Excelência
conhece o assunto”.
c. ( ) Os adjetivos relacionados a pronomes de
tratamento devem ser utilizados sempre no
masculino, à revelia do sexo da pessoa a que
eles se referem. Assim, quando a interlocutora é mulher, o correto é escrever: “Vossa
Excelência está atarefado”.
d. ( ) O modelo de escrita mais próximo ao da redação oﬁcial é o dos artigos de opinião dos
jornais, pois neles ﬁcam evidentes tanto o
caráter impessoal do público como a posição
individual de quem assina o texto.
e. ( ) O uso de uma linguagem rebuscada e burocrática, incorporando formas sintáticas complexas e todas as ﬁguras comuns à linguagem
literária, é a maneira mais segura de obter um
tom formal e distanciado.
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80. Considera-se que a linguagem possui pelo menos
dois níveis de registro: o culto e o coloquial. Embora
essa caracterização não seja estanque, pode-se reconhecer a predominância de um dos registros nos diferentes contextos de enunciação, com o que se agrega
credibilidade aos enunciados. Veriﬁque quais circunstâncias e registros estão corretamente agrupados,
nas alternativas abaixo:

81. Na correspondência oﬁcial, os vocativos corretos
para se dirigir às autoridades são “Excelentíssimo
Senhor” ou simplesmente “Senhor”, conforme o cargo.
Veriﬁque qual o conjunto de exemplos está integralmente correto:

a. (

b. (

) Os jornalistas optam, em geral, por uma variante adaptada ao púbico-alvo, mas predomina o uso de um nível coloquial tenso, que se
mantém dentro de limites aceitos pelo padrão
culto. Os proﬁssionais do campo do Direito,
por sua vez, exercitam uma linguagem proﬁssional própria, com extensa terminologia
jurídica.
b. ( ) Os jornalistas, assim como os publicitários,
devem redigir seus textos predominantemente em registro culto. Os juristas, ao contrário,
devem exercitar predominantemente o registro coloquial, evitando o uso de terminologia
técnica.
c. ( ) Os jornalistas, da mesma forma que os juristas
e proﬁssionais do Direito, devem dar preferência ao exercício rígido do registro culto,
com amplo uso da linguagem própria dos
jargões proﬁssionais.
d. ( ) Não existem diferenças consistentes no
registro lingüístico dos diferentes campos
proﬁssionais, sejam eles de juristas, cientistas,
produtores rurais ou jornalistas. Mesmo quando se manifestam entre pares, todos tendem
a usar o registro culto.
e. ( ) Aos jornalistas, por se dirigirem a um público
amplo e variado, recomenda-se que escrevam
seus textos da mesma forma que os juristas,
usando uma variedade lingüística coloquial e
familiar.
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a. (

c. (
d. (
e. (

) Excelentíssimo Senhor Presidente do
Congresso Nacional; Excelentíssimo Senhor
Ministro; Senhor Juiz.
) Excelentíssimo Senhor Presidente do
Congresso Nacional; Excelentíssimo Senhor
Ministro; Excelentíssimo Senhor Juiz.
) Senhor Presidente do Congresso Nacional;
Senhor Ministro; Senhor Juiz.
) Excelentíssimo Senhor Juiz; Senhor Presidente
do Congresso Nacional; Senhor Ministro.
) Excelentíssimo Senhor Presidente do
Congresso Nacional; Senhor Ministro; Senhor
Juiz.

82. A realidade que se procura apreender nas reportagens é complexa e simultânea. A linguagem verbal
de que o jornalista dispõe para representar essa realidade é, contudo, limitada e linear, o que torna necessário selecionar e ordenar as informações. Diante
disso, veriﬁca-se que:
a. (

) O verdadeiro jornalista possui o que se chama
de “faro” e por isso é capaz de perceber o que
deve ser reportado e em que ordem.
b. ( ) A importância e o interesse da notícia são intrínsecos aos próprios acontecimentos, tanto
que é possível aﬁrmar que os fatos falam por
si mesmos.
c. ( ) Existem rotinas proﬁssionais e critérios técnicos, tais como proximidade, atualidade e
ineditismo, que interferem na seleção e hierarquização dos acontecimentos.
d. ( ) A escolha das pautas, a seleção das fontes e a
edição do material apurado seguem um curso
totalmente aleatório nos jornais, sem que
existam critérios distinguíveis para tanto.
e. ( ) Os interesses do jornal ou de um determinado jornalista devem ser entendidos como os
critérios essenciais e válidos para a seleção
de notícias, sobrepondo-se ao interesse e ao
direito dos leitores.
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83. Entre as normas de redação do texto informativo
mais presentes nos jornais brasileiros contemporâneos estão quesitos como preferir a ordem direta e a voz
ativa, explicar o signiﬁcado das siglas e evitar adjetivações e gírias. Qual dos exemplos abaixo atende a esse
conjunto de critérios? Assinale-o.

84. Clareza, concisão e coerência são atributos apontados como importantes em quaisquer textos escritos, e
aparecem nos manuais de redação e estilo como essenciais à redação jornalística. Qual dos exemplos abaixo
apresenta problemas de ambigüidade? Assinale-o.
a. (

a. (

) Mais de um milhão de manifestantes protestaram ontem, em diversas partes da França,
contra a nova lei trabalhista daquele país.
Houve cenas de violência e aumentou a forte
ação de constrangimento e coerção para que
o primeiro-ministro francês Dominique de
Villepin retire o escandaloso projeto do CPE
(Contrato do Primeiro Emprego).
b. ( ) A maior manifestação dos franceses contra
uma nova lei trabalhista reuniu ontem mais
de um milhão de pessoas pelo país. Cenas violentas resultaram do auê popular e aumentou
a força de extrema coação e pressão sobre
o primeiro-ministro Dominique de Villepin,
para que ele proceda a retirada do projeto do
CPE (Contrato do Primeiro Emprego).
c. ( ) O dia de ontem na França foi marcado por
uma nova onda de protestos. Contra a nova
lei trabalhista do país, mais de um milhão de
manifestantes protestaram. Foram registradas
cenas de violência, bem como o aumento
da pressão para que o primeiro-ministro
Dominique de Villepin retire o projeto do CPE
(Contrato do Primeiro Emprego).
d. ( ) Novas cenas de violência marcaram a onda
de protestos que ontem mobilizou mais de
um milhão de franceses contra a nova lei
trabalhista do país. Com as manifestações,
cresce a pressão para que o primeiro-ministro
Dominique de Villepin retire o projeto do CPE
(Contrato do Primeiro Emprego).
e. ( ) Foram registradas ontem novas cenas de
violência nas ruas da França, quando mais
de um milhão de pessoas ﬁzeram protestos
contra a lei trabalhista do primeiro-ministro
Dominique de Villepin. Cresce a pressão para
que Villepin retire a proposta do CPE.
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) Ao caminhar pela calçada, o ônibus derrapou e colheu o operário Antônio Medeiros
quando entrava na paniﬁcadora, na noite de
ontem.
b. ( ) Zacarias Moussaoui, único conspirador preso
por envolvimento nos atentados de 11 de
setembro, disse ter sido designado para seqüestrar o quinto avião daquele dia.
c. ( ) O presidente ucraniano, Viktor Yushchenko,
planeja se reunir hoje com o líder oposicionista pró-Moscou Victor Yanukovych, cujo partido foi o grande vitorioso das últimas eleições
parlamentares.
d. ( ) Preso em Cabul sob acusação de apostasia
(o abandono da religião islâmica é crime no
Afeganistão), Abur Rahman pediu asilo em
outro país.
e. ( ) Ação comandada pelos EUA contra uma mesquita em Bagdá deixou 17 feridos e levou a
uma violenta troca de acusações entre árabes
xiitas e americanos.

85. A entrevista é uma das principais ferramentas de
apuração do repórter. Na hora de reproduzir discursos
terceiros em seu texto noticioso, o jornalista deve:
a. (

) Recorrer sempre ao discurso direto, pois este
é o único modo de garantir ﬁdelidade à reprodução da informação.
b. ( ) Recorrer sempre ao discurso indireto com
uso de aspas, para garantir maior ﬁdelidade à
reprodução da informação.
c. ( ) Recorrer ao discurso direto ou ao discurso indireto, com uso de aspas ou não, veriﬁcando
se o trecho citado concorda sintaticamente
com o restante do texto.
d. ( ) Intercalar cada citação em discurso direto
com outra citação em discurso indireto, de
modo a proporcionar uma melhor dinâmica
de leitura.
e. ( ) Usar o menos possível as citações em discurso
indireto com aspas, pois esse modelo diﬁculta
a identiﬁcação do enunciador.
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86. As revistas impressas não apresentam modelos
de redação tão rigidamente estipulados como os dos
jornais, mas apresentam algumas regularidades típicas, como:

88. Na comparação entre a linguagem verbal usada
da notícia de televisão e a linguagem verbal que predomina nos noticiários dos jornais impressos, pode-se
apontar que:

a. (

a. (

) O lide clássico, predominante nos grandes jornais brasileiros, é igualmente o recurso mais
usado na abertura dos textos das revistas do
país.
b. ( ) As revistas raramente começam o texto da
matéria com um parágrafo climático, ingressando de imediato nas informações factuais.
c. ( ) Ao contrário do que ocorre nos jornais, os
materiais iconográﬁcos, inclusive as imagens
fotográﬁcas, costumam não inﬂuir na edição
do texto das revistas.
d. ( ) Pela periodicidade típica de suas edições, as
revistas utilizam menos recursos estilísticos
como a narração e a descrição.
e. ( ) Há uma liberdade maior nas aberturas, que
ﬁcam menos restritas ao padrão do lide clássico, e, em muitos casos,a seleção de fotos
sobredetermina a produção escrita.

87. O roteiro para televisão se organiza por meio de
referências constantes a uma terminologia própria.
Uma dessas indicações é a do “oﬀ”, que nesse caso
signiﬁca:

b. (

c. (

d. (

e. (

) O texto para televisão reproduz a mesma
estrutura sintática da linguagem dos jornais
impressos, dispensando produção escrita especializada.
) A televisão, como dispõe de imagens, prefere
manchetes e títulos organizados em ordem
indireta, pois não requer a ênfase exigida pelo
impresso.
) O texto para televisão, por ser apresentado
pelo locutor, tende a empregar uma diversidade maior de palavras e uma grande variedade de verbos.
) As estruturas do lide e do sublide se repetem
de maneira idêntica em telejornais e em revistas impressas.
) A televisão faz uso de um registro de linguagem menos diversiﬁcado, com vocabulário
menor e com preferência por palavras fáceis
de pronunciar.

89. Escrever um texto de acordo com o modelo da
pirâmide invertida signiﬁca:
a. (

a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) Narração de texto organizado a partir de
informações de fontes que não querem ser
identiﬁcadas.
) Narração feita sem a exibição do locutor no
vídeo. Essa narração em geral aponta nomes,
locais e outras informações sobre as imagens
que estão sendo mostradas.
) Tipo de corte em que o repórter ﬁgura em
primeiro plano, com as imagens adicionais ao
fundo.
) Fluxo de imagens acompanhadas apenas por
elementos musicais, eventualmente intercalados com as sonoras de entrevistados.
) Locução, com ou sem exibição da imagem do
repórter, que vem acompanhada por imagens
não relacionadas à temática do que é narrado.
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) Hierarquizar as informações por ordem de
importância e interesse.
b. ( ) Sistematizar ao ﬁnal do texto uma análise das
informações, conforme sua opinião pessoal.
c. ( ) Relatar os acontecimentos seguindo a ordem
cronológica em que sucederam.
d. ( ) Começar o texto com uma descrição do contexto e do ambiente em que os fatos ocorreram.
e. ( ) Levantar, a cada parágrafo, uma hipótese
acerca das implicações éticas das informações
dadas.
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90. O lide é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso. Em sua formulação clássica, ele
informa uma seqüência de proposições-chave: quem
fez o que, quando, onde, por que, para quê e a quem.
Seguindo esse critério, o jornalista deve, na hora de
organizar o lide:
a. (

b. (

c. (

d. (

e. (

) Começar seu relato sempre com o sujeito da
ação, ou seja, dizendo “quem”. Isso garante
que a sentença ﬁque estruturada em ordem
direta, como pedem os manuais de redação.
) Responder no lide apenas as informações
correspondentes a quem, o que, onde e quando. As demais informações devem ﬁcar para o
segundo parágrafo, ou sublide.
) Evitar que o lide comece com uma declaração
entre aspas, pois esse tipo de abertura não
permite a hierarquização sistemática das informações disponíveis.
) Começar pelo elemento ou circunstância que
lhe parecer mais importante ou interessante,
encadeando-os nos demais elementos de
forma clara e concisa.
) Usar sempre a exata seqüência das proposições-chave, na ordem “quem fez o que, quando, onde, por que, para quê e a quem”, para
garantir clareza e unidade ao texto.

91. Por deﬁnição, o Jornalismo tem um compromisso
com a verdade, mas a verdade, em termos ﬁlosóﬁcos,
é difícil de ser deﬁnida. Diante desse aparente paradoxo, conclui-se que:
a. (

) O jornalista tem liberdade de critérios para
selecionar informações e deﬁnir a versão que
se lhe apresentar como a mais conveniente.
b. ( ) É suﬁciente que o repórter apresente duas
versões do mesmo acontecimento para dar
conta da verdade.
c. ( ) O jornalista deve apurar os acontecimentos,
selecionar as informações e redigir as reportagens com o compromisso de se aproximar o
mais possível da verdade.
d. ( ) A imprensa e os jornalistas podem selecionar
livremente suas próprias versões da verdade.
e. ( ) Desde que elaborada com critérios considerados objetivos, toda seleção e hierarquização
de informações é válida.

Página 26

92. A observação é uma ferramenta de apuração e
seleção que garante riqueza e complexidade ao relato
jornalístico. Na prática da reportagem é necessário:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Limitar-se à reprodução exata e pormenorizada de declarações obtidas junto aos entrevistados, sem nenhum uso de descrições de
cena ou dados de pesquisa.
( ) Introduzir livremente imagens trazidas à tona
pela memória, sem necessidade de veriﬁcar
os vínculos entre essas imagens e o evento
que está sendo reportado.
( ) Fazer o maior número possível de entrevistas
pelo telefone ou pelo e-mail, para agilizar o
processo de apuração e não se perder em
pormenores.
( ) Desprezar as informações obtidas pela observação direta, pois elas confundem o processo
de escrita.
( ) Utilizar elementos resultantes de observação direta, com descrição de elementos do
próprio local da apuração, e de observação
indireta, com recorrência a imagens e dados
acumulados por leituras e experiências anteriores.

93. No debate em torno da pertinência e possibilidade de haver objetividade na produção e redação de
reportagens, é comumente aceito, nas diversas tomadas de posições sobre o tema, que:
a. (

) O jornalismo é um discurso sobre a realidade
e as informações que dissemina devem estar
ancoradas em elementos que possam ser
veriﬁcados.
b. ( ) A simples crítica à objetividade já conduz
fatalmente à subjetividade total, pois sugere a
supressão do objeto.
c. ( ) O discurso jornalístico é um espelho da realidade, pois consegue reﬂeti-la integralmente,
sem risco de distorções.
d. ( ) O jornalismo consegue reproduzir a verdade
objetiva dos fatos porque a intermediação
subjetiva das pessoas envolvidas no processo
comunicativo não é signiﬁcativa.
e. ( ) Os recursos de edição, assim como as inﬂexões da voz e as feições do rosto nas reportagens de tevê, não são capazes de afetar o
caráter objetivo das notícias.
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Finanças Públicas

(2 questões)

94. Assinale a alternativa que identiﬁca o tipo de
receita descrito.
Tipo de receita pública na qual as causas são as rendas
produzidas por ativos do Poder Público que uma vez
alugados ou aplicados em instituições ﬁnanceiras
admitidas em Lei produzem ingressos. Também, a aplicação de ativos em atividades econômicas (produção
agropecuária, comércio ou serviços) se enquadra nesta denominação.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

receita ordinária.
receita ﬁnanceira.
receita pública originária.
receita pública derivada.
receita extra-orçamentária.

95. O orçamento não deve conter matéria estranha
à previsão da receita e à ﬁxação da despesa, exceto
a autorização para a abertura de créditos suplementares até determinado limite e para a realização de
operações de crédito, ainda que por antecipação da
receita orçamentária.
Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que indica o
princípio orçamentário aqui descrito.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Responsabilidade Fiscal:
Gestão Fiscal e Penalidades

(2 questões)

96. De acordo com a Lei Complementar n.101/00, é
nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de
despesa com pessoal expedido:
a. (
b. (
c. (
d. (
e. (

) Nos últimos 90 anteriores ao ﬁnal do mandato.
) Nos últimos 180 dias anteriores ao ﬁnal do
mandato.
) Nos últimos 210 dias anteriores ao ﬁnal do
mandato.
) No último quadrimestre anterior ao ﬁnal do
mandato.
) Nos dois últimos quadrimestres anteriores ao
ﬁnal do mandato.

97. De acordo com a Lei Complementar n. 101/00, é
competente para veriﬁcar os cálculos da despesa total
com o pessoal de cada Poder ou órgão:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

O Tribunal de Contas.
O Poder Legislativo.
O Chefe do Poder Executivo.
O Ministério Público.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal ou
dos Tribunais Estaduais, conforme o caso.

princípio da unidade.
princípio do equilíbrio.
princípio da anualidade.
princípio da exclusividade.
princípio da não afetação da receita.
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Auditoria

(3 questões)

98. Assinale apenas a alternativa correta.
a. (

) Por regime de caixa entende-se o regime de
escrituração que reconhece as receitas do
período nele arrecadadas e as despesas nele
pagas. Contudo, para a Receita Orçamentária,
no Brasil, é utilizado o regime de escrituração
de competência.
b. ( ) O controle interno nas entidades de direito público, ressalvadas as competências dos Tribunais
de Contas ou órgãos equivalentes, e a tomada
de contas dos agentes responsáveis por bens ou
dinheiros públicos, é realizado ou superintendido pelos serviços de contabilidade.
c. ( ) No regime de competência se reconhecem
todas as receitas e despesas do período nele
incorridas, isto é, de acordo com a data da
real incorrência da transação econômica e
não quando o do recebimento ou pagamento.
Contudo, para a Despesa Orçamentária, no
Brasil, é utilizado o regime de escrituração de
caixa.
d. ( ) Fica evidenciado que, no Brasil, utiliza-se, para
a escrituração contábil, um regime misto, que
diz que a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de
caixa, apurando-se, em caráter complementar,
o resultado dos ﬂuxos ﬁnanceiros pelo regime
de competência.
e. ( ) A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária será exercida pelo Congresso Nacional;
na União, terá como órgão auxiliar, quando
da ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, o Tribunal
de Contas de cada Estado ou município, nos
termos da Carta Constitucional.
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99. Identiﬁque apenas o lançamento incorreto no
processo de auditoria.
a. ( ) No pagamento do Principal
no Sistema Financeiro/Patrimonial
Lançamento Título da Conta – Sistema Financeiro/Patrimonial
Débito
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária
Crédito
Bancos Conta Corrente

b. ( ) No pagamento de Restos a Pagar
no Sistema Financeiro/Patrimonial
Lançamento Título da Conta – Sistema Financeiro/Patrimonial
Débito
Bancos Conta Corrente
Crédito
Restos a Pagar Processados de...

c. ( ) No Pagamento de Restituições a Pagar no
Sistema Financeiro
Lançamento Título da Conta – Sistema Financeiro
Débito
Bancos Conta Corrente
Crédito
Restituições a Pagar

d. ( ) Na Liquidação dos Encargos Financeiros
no Sistema Financeiro/Patrimonial
Lançamento Título da Conta – Sistema Financeiro/Patrimonial
Débito
Despesa Orçamentária Empenhada a Pagar
Crédito
Despesa Orçamentária

e. ( ) Na Inscrição de Restituições a Pagar
Financeiro/Patrimonial
Lançamento Título da Conta – Sistema Financeiro/Patrimonial
Débito
Restituições a Pagar
Crédito
Receita Orçamentária
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100. A abertura dos créditos adicionais suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida
de exposição justiﬁcativa. Consideram-se recursos,
desde que não comprometidos:
I.

o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior.
II. os provenientes do excesso de arrecadação.
III. os resultantes de anulação parcial ou total de
dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei.
IV. o produto de operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite
ao Poder Executivo realiza-las.
Assinale a alternativa que indica as aﬁrmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Apenas as aﬁrmativas I e III estão corretas.
Apenas as aﬁrmativas I e IV estão corretas.
Apenas as aﬁrmativas II e IV estão corretas.
Apenas as aﬁrmativas I e II e IV estão corretas.
Todas as aﬁrmativas estão corretas.

Nas referências feitas à legislação, constantes em
algumas das questões, adotou-se as seguintes
abreviações:
 A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, é
tratada como Lei nº 4.320/64.
 A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, é tratada como Lei Complementar nº
101/00 ou simplesmente como Lei de Responsabilidade Fiscal.
 O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina será abreviado pelas siglas “TCE/SC” ou “TCE”
e pode ser nomeado apenas como “Tribunal de
Contas” ou “Tribunal”.
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Lista de siglas:
 IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística)
 LOA (Lei Orçamentária Anual)
 LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
 PPA (Plano Plurianual)
 CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária)
 STN (Secretaria do Tesouro Nacional)
 PIS (Programa de Integração Social)
 COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social)
 CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas)
 MF (Ministério da Fazenda)
 MPOG (Ministério do Planejamento Orçamento
e Gestão)
 SOF (Secretaria de Orçamento e Finanças)
 IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
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