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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante
a realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma
delas constitui a resposta correta em relação ao
enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno
de prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

14 de agosto

35 questões

14 às 17h

3h de duração*

CONCURSO
PÚBLICO

.
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Língua Nacional

8 questões

Texto 1.

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição
em plena rua, no centro mais movimentado da cidade
do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome.

Notícia de jornal

Morreu de fome.

Leio no jornal a notícia de que um homem morreu
de fome. Um homem de cor branca, trinta anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem
socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo
deitado na calçada durante setenta e duas horas, para
finalmente morrer de fome.

Fernando Sabino

1. Analise as afirmativas sobre o texto 1.
1. O autor mostra sua indignação diante da
morte por inanição.
2. O autor critica a insensibilidade de pessoas da
sociedade diante da miséria dos desabrigados.
3. O autor mostra a naturalização da morte no
cotidiano das pessoas.
4. O autor, no terceiro parágrafo, prestando um
serviço de utilidade pública, informa o fato
de que os mendigos são da competência de
autoridades especializadas, como a Delegacia
de Mendicância.
5. O autor critica o fato de um homem estar
morto na calçada, durante setenta e duas
horas, e ser ignorado pelos transeuntes.

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de
comerciantes, uma ambulância do Pronto Socorro e
uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram
sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo
de fome.
Um homem que morreu de fome. O comissário de
plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de
fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância,
especialista em homens que morrem de fome. E o
homem morreu de fome.
O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido
ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada
se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem
morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um bêbado. Um
vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado,
um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma
coisa – não é homem. E os outros homens cumprem
seu destino de passantes, que é o de passar. Durante
setenta e duas horas todos passam, ao lado do
homem que morre de fome, com um olhar de nojo,
desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem
olhar nenhum, e o homem continua morrendo de
fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem
socorro e sem perdão.
Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem
da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha
alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem
morrer de fome.
E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal.
Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais
morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão
remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada
mais puderam fazer senão esperar que morresse de
fome.

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

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Na Redação Oficial, o pronome de tratamento
confere ao texto a formalidade necessária a esse tipo
de correspondência e possui aspectos peculiares de
concordância.
Assinale a alternativa correta de acordo com a afirmação acima.
a. Check-square Vossa Senhoria nomeará seu substituto em
breve.
b. SQUARE A que vos referis, Vossa Excelência, neste
contexto?
c. SQUARE Sua Excelência, solicito-vos que cumprais com
vosso compromisso.
d. SQUARE Perguntou-lhe então o assessor: “Estais dispostos a levar sua promessa a cabo?”
e. SQUARE “A Sua Excelência o senhor Secretário Executivo
para dar vosso despacho” é o que se lia naquele
cabeçalho.
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3. Avalie se os sinônimos usados para a(s) palavra(s)
entre parênteses estão corretos e coloque ( V ) para
verdadeiro e ( F ) para falso.
(
(
(
(
(

) Um homem de cor branca, trinta anos plausíveis. (presumíveis)
) Depois de setenta e duas horas de diligência
em plena rua, morreu. (inanição)
) Um marginalizado, um preterido morreu na
rua. (pária, proscrito)
) Para reprimenda dos outros homens.
(escarmento)
) Com um olhar de nojo e deferência. (desdém)

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

V•V•F•F•V
F•V•F•V•F
V•F•V•V•V
F•F•V•F•V
V•F•V•V•F

Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a
chamasse de Ela, ainda usava um vago gesto de mão
para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer ‘essa aí’ e
a apontava com o queixo.
— Essa aí…
E apontava com o queixo, até curvando a boca com
um certo desdém.
(O tempo, o tempo. Tempo captura o amor e não o
mata na hora. Vai tirando uma asa, depois cura.)
Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o
Norberto nem olha na direção. Faz um meneio de lado
com a cabeça e diz:
— Aquilo…
Luis Fernando Veríssimo

4. Observe as frases retiradas do texto 2.
 Frase 1: … o Norberto pegava na sua mão,
carinhosamente, e começava…
 Frase 2: Com o tempo, Norberto passou a
tratar a mulher por Ela.

Texto 2.
Inimigos
O apelido de Maria Tereza, para Norberto, era ‘Quequinha’. Depois do casamento, sempre que queria contar
para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava
na sua mão, carinhosamente, e começava:

Analise as afirmativas abaixo feitas sobre elas.
1. Na frase 1, na primeira oração, o adjunto
adverbial pode ser deslocado, sem prejuízo de
sentido.
2. Na frase 1, seu sentido seria alterado se fosse
assim redigida: “… carinhosamente, o Norberto pegava na sua mão e começava…
3. Em 1, o sentido da frase não seria alterado se
fosse assim redigida: “… o Norberto, na sua
mão pegava, carinhosamente, e começava…
4. Na frase 2 há dois sujeitos simples, já que
há dois nomes próprios: “Norberto e Ela”; o
último referindo-se à Maria Teresa.
5. Na frase 2, a vírgula usada não é obrigatória.
Foi usada para enfatizar a expressão “Com o
tempo” que é adjunto adverbial deslocado.

— Pois a Quequinha…
E a Quequinha, dengosa, protestava:
— Ora, Beto!
Com o passar do tempo o Norberto deixou de chamar
a Maria Tereza de Quequinha. Se ela estivesse ao seu
lado e ele quisesse se referir a ela, dizia:
— A mulher aqui…
Ou, às vezes:
— Esta mulherzinha…
Mas nunca mais Quequinha.
(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas
o pior deles é o tempo. O tempo ataca o silêncio. O
tempo usa armas químicas.)
Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por
Ela.
— Ela odeia o Charles Bronson.
— Ah, não gosto mesmo.

Página 4

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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5. Assinale a alternativa que traz uma afirmação correta sobre o texto 2.

8. Observe a tirinha.

a. Check-square O tempo paulatinamente deteriora o amor.
b. SQUARE A mulher ficava afetada e inquiria a cada vez
que era citada pelo marido.
c. SQUARE O casamento de modo fugaz dilapida o amor.
d. SQUARE O tempo desafronta o silêncio e o destitui.
e. SQUARE O marido, como um bronco, referia-se à mulher
para se vangloriar aos amigos.
6. Sobre regência verbal, assinale a alternativa correta, analisando a frase retirada do texto 2 e a afirmação posta depois dela entre parênteses.
a. Check-square Ela odeia o Charles Bronson. (O verbo da frase
não é regido por preposição e tem, pois, uma
relação direta com seu complemento).
b. SQUARE Ah, não gosto mesmo. (Na frase “Gostei o vinho
e o aprovei”, o verbo gostar possui o mesmo
sentido e a mesma regência).
c. SQUARE O tempo captura o amor e não o mata na hora.
(Os dois verbos são regidos por preposição e
o segundo tem como complemento um pronome oblíquo).
d. SQUARE … embora a chamasse de Ela. (Se a frase fosse
assim redigida: “… embora a chamasse Ela”, o
verbo “chamar” teria seu sentido alterado e a
regência estaria incorreta).
e. SQUARE … e ele quisesse se referir a ela. (O verbo referir,
neste caso, é pronominal e sempre exige preposição. Diferente disso tem-se na frase: “Ele se
referia à mulher com carinho).
7. Sobre o uso da vírgula, assinale a alternativa correta.
a. SQUARE No texto, há adjuntos adverbiais deslocados
separados por vírgula em nove situações.
b. SQUARE Está correto o uso da vírgula em: “Ao chegar à
festa nem percebeu, sua mulher bem arrumada,
que havia ido ao salão de beleza”.
c. SQUARE Em: “Ao tempo, por que não obedecer resignadamente a ele?” a vírgula foi incorretamente
usada para separar adjunto adverbial deslocado.
d. SQUARE Em: “Tudo foi esclarecido; precisamos, pois
recomeçar nossa relação”, o uso da vírgula está
correto.
e. Check-square Na frase: “Norberto, que era um marido amoroso, nunca descuidou de sua mulher, Quequinha, e deu-lhe todo seu amor”, o uso das vírgulas está correto.

Sobre a tirinha e sobre concordância verbal e nominal,
analise as afirmativas abaixo:
1. A concordância a que se refere o personagem
da primeira fala é a concordância nominal.
2. Uma das respostas dada às perguntas feitas
também apresenta erro de concordância, só
que verbal.
3. As frases: “Precisa-se de profissionais qualificados” e “Contrata-se profissionais qualificados”
estão certas quanto à concordância verbal.
4. Está certa a concordância verbal em: “A maioria dos candidatos vai se sair bem”.
5. Está certa a concordância verbal e nominal
em: “Nós, os coordenadores e vocês iremos
manter a discrição, isso ela mesma, Josefina,
garante.”
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Noções de Informática

4 questões

9. A guia do MS Powerpoint do Microsoft 365 em
português responsável por imprimir um dinamismo às
trocas entre slides, aplicando efeitos de troca de slide
como Transformar, Apagar, Revelar, dentre outros, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Design.
Transições.
Animações.
Transformações.
Movimentações.
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10. Analise as afirmativas abaixo com relação à computação em nuvem (Cloud computing).
1. Implementa o dimensionamento elástico ou
escalável, o que significa fornecer a quantidade adequada de recursos de TI sempre que
necessário, dinamicamente.
2. Exige conhecimento específico e especializado em configuração de hardware e atualização de software básico, incluindo atualizações
de segurança e correções.
3. Reduz o gasto de capital com aquisição de
hardware e software, uma vez que são consumidos sob demanda.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. São opções de pasta do Explorador de Arquivos
do Windows 10 em português:
1. Abrir pastas na mesma janela ou abrir cada
pasta em sua própria janela.
2. Clicar uma ou duas vezes para abrir um item.
3. Mostrar arquivos ou pastas mais usadas em
Acesso rápido (mas não ambos).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. Quais tipos de gráfico do MS Excel do Microsoft
365 em português permitem a configuração de posição
do Rótulo, dentre as Opções de Eixo do Eixo Vertical?
1. Colunas
2. Cascata
3. Barras
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

Raciocínio Lógico

3 questões

13. Uma pessoa recebe um carro de presente, porém
a pintura do mesmo será escolhida aleatoriamente, e
poderá ser de uma cor só ou de duas cores.
As opções dentre as quais a(s) cor(es) da pintura
será(ão) escolhida(s) são: verde, vermelha, azul, prata,
branca e preta, bege e preta, amarela e preta.
Logo, a probabilidade de a pintura escolhida incluir a
cor preto é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 48%.
Maior que 45% e menor que 48%.
Maior que 42% e menor que 45%.
Maior que 39% e menor que 42%.
Menor que 39%.

14. Em uma empresa com 120 funcionários, 55% do
total de funcionários sabe programar e 40% do total
de funcionários não é fluente em inglês. Sabe-se ainda
que 3/4 das pessoas que são fluentes em inglês sabem
programar.
Escolhendo ao acaso um dos funcionários da empresa,
a probabilidade de essa pessoa saber programar e não
ser fluente em inglês é:
a.
b.
c.
d.
e.
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SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Maior que 17%.
Maior que 15% e menor que 17%.
Maior que 13% e menor que 15%.
Maior que 11% e menor que 13%.
Menor que 11%.
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15. Um grupo de 8 pessoas, incluindo Luciano e Paula,
deseja formar uma comitiva com três representantes.

18. Assinale a alternativa que lista requisito necessário para a eficácia do ato administrativo.

Quantas comitivas diferentes são possíveis formar,
se Luciano e Paula não podem participar juntos na
mesma comitiva?

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Mais de 58
Mais de 53 e menos de 58
Mais de 48 e menos de 53
Mais de 43 e menos de 48
Menos de 43

Conhecimentos Específicos

20 questões

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em
todos os níveis e                ,
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

condições de acesso
modalidades de ensino
adoção de medidas de apoio
aprendizado ao longo de toda a vida
aprimoramento dos sistemas educacionais

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

“Declaração do Estado ou de quem o represente, que
produz efeitos jurídicos imediatos, com observância
da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a
controle pelo Poder Judiciário“.
Assinale a alternativa que corresponde corretamente
a essa definição.
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Ato administrativo
Discursos públicos
Fala de autoridades
Bilhetes presidenciais
Entrevistas de autoridades

Eficiência.
Coerência.
Ilegalidade.
Pertinência.
Legitimidade.

20. Assinale a área da administração que foi definida
por Filipe Sobral e Alketa Peci como “área responsável
pela concepção e gestão de sistemas formais que
garantem a utilização eficaz e eficiente do talento
humano na realização dos objetivos organizacionais”.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Marketing
Governança Pública
Contabilidade Gerencial
Recursos humanos
Controle

21. São objetivos típicos da administração de recursos humanos:
1. Controlar o fluxo de caixa de organização.
2. Identificar e atrair recursos humanos qualificados e competentes.
3. Desenvolver campanhas publicitárias
atraentes.
4. Manter os funcionários comprometidos com a
organização.

17. Analise a definição abaixo, dada por Maria Sylvia
Zanella di Pietro.

a.
b.
c.
d.
e.

Ilegalidade
Competência
Paternalismo
Redundância
Despotismo

19. O ato administrativo poderá ser invalidado se
apresentar:

16. A Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, estabelece
em seu art. 27 que:

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

Página 7

Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) • Concurso Público • Edital 001/2022
S01 Administrador

22. Analise o texto abaixo extraído da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais.
“Toda pessoa natural tem assegurada a       
de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade,
nos termos desta Lei.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

falsidade
legalidade
veracidade
caducidade
titularidade

23. É fundamento da disciplina da proteção de dados
pessoais, conforme expresso no artigo 2o da Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais:
a. SQUARE a eficiência da administração pública.
b. SQUARE a transparência dos atos administrativos.
c. SQUARE o direito de disseminação de conteúdos de
qualquer natureza.
d. SQUARE a imoralidade na disseminação de dados e
informações.
e. Check-square a inviolabilidade da intimidade, da honra e da
imagem.

25. Analise a frase abaixo:
“O planejamento estratégico tipicamente estabelece
                para as demais
funções administrativas.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

as bases
receitas
as receitas e os custos
a classificação orçamentária
manuais de prestação de serviços

26. O orçamento público é um instrumento tipicamente que serve para:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Punição e castigo.
Planejamento e controle.
Tributação e comercialização.
Definição de lucros e dividendos.
Comercialização e exportação.

27. Analise a frase abaixo:
“               apresenta-se como
forma de restringir e de disciplinar o grau de arbítrio
do governante”.
José Matias-Pereira

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre planejamento estratégico.
(
(
(
(

) O planejamento estratégico define o que
deve ser feito e como deve ser feito.
) O planejamento estratégico diz respeito
somente à área financeira da organização.
) O planejamento estratégico serve exclusivamente como ferramenta de controle.
) O planejamento estratégico proporciona
rumo à organização.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F
V•V•F•F
V•F•F•V
F•V•V•F
F•V•F•V
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Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

A política pública
O orçamento público
A campanha publicitária
O planejamento estratégico
O plano de recursos humanos

28. O ciclo orçamentário inicia-se a partir de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Execução Orçamentária.
Controle da Execução Orçamentária.
Avaliação da Execução Orçamentária.
Elaboração da Proposta Orçamentária.
Discussão, votação e aprovação da Lei
Orçamentária.
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29. Os princípios do orçamento público brasileiro são
aplicáveis:

33. Analise o trecho abaixo extraído do artigo 11 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

a. Check-square A todos os poderes e entes federativos.
b. SQUARE A todos os poderes e entes federativos do
Mercosul.
c. SQUARE Somente ao poder executivo no âmbito federal.
d. SQUARE Somente ao poder executivo nos Estados e
municípios.
e. SQUARE Somente ao poder executivo nos Estados e
Distrito Federal.

“Constituem requisitos essenciais da responsabilidade
na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação                    da
competência constitucional do ente da Federação.”

30. Analise o trecho abaixo extraído do § 8o do
artigo 165 da Constituição Federal:
“A lei orçamentária anual não conterá        ,
não se incluindo na proibição a autorização para
abertura de créditos suplementares e contratação de
operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.”
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

orçamento fiscal
previsão de receita
fixação de despesa
receitas complementares
dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa

31. Assinale a alternativa que lista corretamente
o princípio orçamentário que deve ser observado
na administração pública brasileira, nos termos da
Lei no 4.320/1964.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Princípio da dualidade
Princípio da improbidade
Princípio da universalidade
Princípio da informalidade
Princípio da boa administração

32. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101/2000, estabelece que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem
à substituição de servidores e empregados públicos
serão contabilizados como:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

de todos os tributos
somente dos tributos federais
somente dos tributos municipais
de todos os tributos internacionais
de todos os tributos, exceto aqueles

34. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que:
a. SQUARE Os atos de improbidade administrativa importarão exclusivamente no ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.
b. Check-square Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.
c. SQUARE Os atos de improbidade administrativa não
importarão a suspensão dos direitos políticos,
a perda da função pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma
e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível.
d. SQUARE Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, não
havendo hipótese de perda da função pública,
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário.
e. SQUARE Os atos de improbidade administrativa importarão somente na perda da função pública,
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.

Despesas de Capital.
Despesas Financeiras.
Despesas de Marketing.
Despesas com Licitações.
Outras Despesas de Pessoal.

Página 9

Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) • Concurso Público • Edital 001/2022
S01 Administrador

35. Analise as afirmativas abaixo sobre tomada de
decisão nas organizações.
1. Uma decisão pode ser descrita simplesmente
como uma escolha entre alternativas.
2. A tomada de decisão não pode ser considerada um processo fácil, pois associada a cada
possível decisão há consequências para a
organização.
3. O uso de inteligência artificial no processo de
tomada de decisão é condição essencial para
a adequada decisão nos dias de hoje.
4. O uso de astrologia no processo de tomada
de decisão é condição obrigatória para a adequada decisão nos dias de hoje.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

G R A D E D E R E S P O S TA S

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas
que você poderá levar para posterior conferência.

1
2
3
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

19
20
21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14

32

15

33

16

34

17

35

18
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