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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Assinale a alternativa correta. 

Para realizar a gestão pública ou privada é necessário planejar.  O planejamento de longo prazo é 

denominado de: 

a. Planejamento operacional 

b. Planejamento diagnóstico 

c. Planejamento estratégico 

d. Planejamento gerencial 

 

2. Marque a alternativa abaixo que corresponde ao número de anos que os funcionários nomeados para 

cargo de provimento efetivo em virtude de concursos públicos para o Município de Ponte Alta/SC 

deverão trabalhar para adquirir estabilidade: 

a. 1 ano 

b. 2 anos 

c. 3 anos 

d. 5 anos 

 

3. Duas das atividades abaixo são as que mais geram ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços – e representam, cada uma, cerca de 30% do total arrecadado pelo município de 

Ponte Alta: 

I. Extração da madeira 

II. Criação de aves 

III. Cultivo de kiwi 

IV. Criação de ovelhas 

Assinale a alternativa correta: 

a. I e IV 

b. II e III 

c. I e II 

d. III e IV 

 

 

Texto para a questão 4 

 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 
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4. Considerando a palavra “aturdido”: 

I. É formada por duas sílabas. 

II. Quando à morfologia, ela é um verbo. 

III. Seus sinônimos podem ser assombrado, estupefato, surpreso. 

IV. Quanto à acentuação, ela é considerada uma palavra paroxítona. 

Assinale a alternativa correta: 

a. Todas as alternativas estão corretas. 

b. Todas as alternativas estão incorretas. 

c. As alternativas I, II e III estão corretas. 

d. As alternativas III e IV estão corretas. 

 

5. Qual o próximo número na sequência abaixo? 

“2 (dois), 10 (dez), 12 (doze), 16 (dezesseis), 17 (dezessete), 18 (dezoito), 19 (dezenove)...” 

a. 20 (vinte) 

b. 200 (duzentos) 

c. 119 (cento e dezenove) 

d. 27 (vinte e sete) 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

6. O programa PowerPoint é comumente utilizado para criação, edição e exibição de apresentações e foi 

desenvolvido pela: 

a. Graphisoft 

b. Google 

c. Autodesk 

d. Microsoft 

 

7. Qual outro programa possibilita a criação, edição e exibição de apresentações gráficas, além do 

programa Office PowerPoint? 

a. Keynote 

b. Paint 

c. Word 

d. AutoCad 

 

8. No programa Word a combinação de teclas “Alt + F4” simultaneamente, desencadeia qual ação? 

a. Salva o documento. 

b. Abre um documento novo. 

c. Encerra o programa. 

d. Minimiza o programa. 

 

9. Qual o programa correto para abrir a extensão “.xlsx”? 

a. PowerPoint 

b. Word 

c. Excel 

d. Paint 
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10. No endereço eletrônico, além do nome aparece outra identificação, exemplo: maria@gmail.com, 

“gmail” nesse caso representa o que?  

a. Servidor 

b. Domínio 

c. Endereço 

d. Programa 

 

11. Quais etapas devem ser consideradas na estruturação de um projeto? 

a. Conhecimento da realidade, decisão, ação e crítica. 

b. Objeto, finalidade, justificativa, público alvo, intervenientes, recursos. 

c. Elaboração de uma síntese do projeto buscando dar uma idéia geral do mesmo ao leitor. 

d. Descrição do sistema de monitoria e avaliação do projeto, demonstrando a forma de controle e 

ações corretivas. 

 

12. O Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, dispõe sobre: 

a. As normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 

repasse, e dá outras providências. 

b. Os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública 

estadual para o fechamento orçamentário, financeiro e contábil, mensal e anual, e para o 

empenhamento à conta de “Despesa de Exercício Anterior”, em cumprimento às normas de Direito 

Financeiro, e estabelece outras providências. 

c. Aprova a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de recursos 

estaduais para o exercício financeiro de 2014, em consonância com os arts. 8º e 9º da Lei 

Complementar federal nº 101, de 2000, e estabelece outras providências. 

d. Disciplina a instauração e a organização da fase interna do procedimento de tomada de contas 

especial e estabelece outras providências.  

 

13. O que é o sistema SICONV?  

a. Siconv é um Sistema de Convênios criado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, que tem como uma das finalidades, facilitar as apresentações de projetos aos 

programas ofertados pelo Governo Federal. O sistema foi desenvolvido em plataforma web e 

permite aos órgãos concedente e convenente o gerenciamento on-line de todos os convênios 

cadastrados. 

b. Siconv não é um Sistema de Convênios que permite o repasse de verbas do Governo Federal 

para entidades públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos. 

c. Siconv é um Sistema de Convênios que permite a somente a contratação de projetos que 

contemplem apenas um programa ou ação federal. 

d. Siconv é um Sistema de Convênios que permite a contratação de projetos sem a comprovação 

de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS. 

 

14. É correto dizer que algumas das características de um contrato são:  

I. Caráter remuneratório em relação aos recursos financeiros recebidos pelas atividades prestadas; os 

valores percebidos se incorporam ao patrimônio da parte - Livre disposição da parte sobre os 

valores financeiros recebidos pelas atividades. 

II. Admissibilidade de fins lucrativos e de lucro - Caráter de auxílio ao custeio em relação aos recursos 

financeiros recebidos para as atividades que serão prestadas. 

mailto:maria@gmail.com
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III. Existência de obrigações contrapostas que devem normalmente ser equivalentes -  Vínculo 

tipicamente obrigacional, normalmente inexistindo liberdade quanto à desistência do acordo 

celebrado. 

IV. Vedação à presença de fins lucrativos e de qualquer lucro – obtenção de proveitos específicos, 

distintos e até opostos ao da outra parte. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a. É correta apenas a afirmativa I. 

b. É correta apenas a afirmativa II. 

c. São corretas apenas as afirmativas I e III. 

d. São corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 

 

15. É correto dizer que algumas das características de um convênio são:  

I. Interesse comum em desenvolver o objeto do acordo - Vedação à presença de fins lucrativos e de 

qualquer lucro. 

II. Caráter de auxílio ao custeio em relação aos recursos financeiros recebidos para as atividades que 

serão prestadas - Vinculação dos recursos financeiros recebidos à utilização para realização do 

objeto do convênio. 

III. Existência de obrigações contrapostas que devem normalmente ser equivalentes - Possui partes 

(lados distintos) 

IV. Caráter remuneratório em relação aos recursos financeiros recebidos pelas atividades prestadas; os 

valores percebidos se incorporam ao patrimônio da parte - Admissibilidade da extinção do acordo 

pelo desinteresse de qualquer um dos partícipes. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a. É correta apenas a afirmativa IV. 

b. É correta apenas a afirmativa IV e II. 

c. São corretas apenas as afirmativas I e III. 

d. São corretas apenas as afirmativas I e II. 

 

16. O Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal/SIGEF é o sistema oficial de planejamento, 

orçamento, finanças e contabilidade do Estado de Santa Catarina. Dentre os objetivos específicos do 

SIGEF destacam-se: o provimento aos usuários e gestores de informações e ferramentas adequadas para 

o acompanhamento físico e financeiro da execução dos planos e programas de investimentos, receitas e 

despesas do Governo, atendendo às diretrizes e controles exigidos pela legislação vigente, bem como, a 

disponibilização de informações para o público, através da internet, tornando mais transparente o uso dos 

recursos e do patrimônio público. 

 

 É correto afirmar que entre suas atribuições encontra-se: 

a. A contratação de convênio estaduais. 

b. A contratação de convênios entre os municípios e a União. 

c. A prestação de contas da União. 

d. Os financiamentos municipais realizados por instituições privadas. 

 

Texto para Questão 17 

(Na página seguinte) 
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

 

 Um projeto é o resultado da iniciativa de planejamento voltada para a solução de problemas 

relativamente complexos. Porém, em muitos casos, também vem sendo considerado como o documento 

utilizado para a formalização de uma proposta destinada à obtenção de financiamento público ou privado ou 

seja, para a captação dos recursos necessários a sua implementação. 

 Qualquer que seja a motivação para a elaboração de um projeto, o sucesso da implementação estará 

diretamente relacionado com a qualidade, que é resultante de todo o processo de sua elaboração. Esse 

processo envolve desde os aspectos da consistência e coerência da proposta frente ao problema identificado 

até os da linguagem clara e da adequada representação gráfica, entre outros. 

 Um projeto é o resultado final da atividade de planejamento empreendida em função do desejo de 

superar um problema ou realizar uma potencialidade. Assim, o projeto representa a formalização das 

propostas e das estratégias desenvolvidas para obter o resultado final esperado, não devendo ser entendido 

apenas como um instrumento para a obtenção de financiamento. 

 Dessa forma, as etapas de maior importância para sua elaboração são a identificação do problema-

chave e a definição das estratégias para seu enfrentamento. A partir disso, o processo de planejamento 

avança com a definição: 

– das metas a serem atingidas; 

– das atividades ou ações a serem empreendidas; 

– dos recursos necessários; 

– da delimitação de prazos para sua realização; 

– de mecanismos de acompanhamento e avaliação de seu Andamento 

 Finalmente, a redação de uma proposta de financiamento a ser submetida a um agente financeiro 

público ou privado envolverá, além dos aspectos destacados anteriormente, a adequação de linguagem e de 

apresentação dos conteúdos. Devem ser considerados os modelos de formulários utilizados e observadas as 

exigências de recebimento e avaliação dos projetos adotados por essas instituições. 

(SEBRAE, 2005). 

 

17. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base no texto: 

(__) Um projeto é fruto de necessidades de desenvolvimento de uma determinada ação, elaborada a partir 

de um processo de planejamento e poderá ser um instrumento para captação de recursos. 

(__) Uma das etapas mais importantes para elaboração de um projeto é a  identificação do problema-chave. 

(__) Na elaboração de um projeto não existe necessidade de considerar a instituição financeira, pois, todo 

projeto segue um mesmo roteiro em sua confecção. 

(__) A elaboração de um projeto requer especial atenção às questões que envolvem  os aspectos da 

consistência e coerência da proposta os aspectos da linguagem clara e da adequada representação gráfica, 

entre outros. 

 

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

a. F – V – F – V  

b. V – V – F – V 

c. F – V – V – F  

d. F – V – V – F 

 

18. Orçamento é a previsão de todas as despesas necessárias para a realização de um projeto, separadas 

por itens orçamentários, para um melhor controle e transparência. Assinale a alternativa que contém as 

fases do processo de organização do orçamento de um projeto. 
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a. Itens orçamentários, planilhas e saldos. 

b. Tipos de despesas, custos e itens orçamentários. 

c. Elaboração, execução e controle. 

d. Agências financiadoras, planilhas e justificativa. 

 

19. Dentre as diferentes competências necessárias a elaboração e ao desenvolvimento de projetos, uma 

delas diz respeito à aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de 

forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica, permitindo que unam os resultados 

dos projetos aos objetivos propostos. 

Assinale a alternativa que corresponde ao enunciado: 

a. Gerenciamento físico-financeiro 

b. Gerenciamento logístico 

c. Gerenciamento de captação de recursos 

d. Gerenciamento de Projetos 

 

20. A Constituição Federal em seu Artigo 70 diz que “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 pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder.” Assim, fica evidenciado que todo financiamento deverá ser alvo de prestação de contas. 

Assinale a alternativa correta quanto ao documento que origina a prestação de contas de um projeto: 

a. Cronograma físico-financeiro 

b. Metodologia do projeto 

c. Planilha orçamentária 

d. Justificativa do projeto 
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