Secretaria de Estado da Fazenda
Concurso Público
Edital SEF no 001/2010

Caderno
de Prova
P1

24 de abril
das 14 às 19 h
5 horas *

| Prova 1
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
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 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.

 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 100 questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
O gabarito será divulgado em: http://afresef.fepese.ufsc.br

.
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Prova 1

(100 questões)
Língua Portuguesa



(15 questões)

Texto 1
A lealdade conjugal é uma qualidade admirável, além de algo rara. Mas, em um caso, ao menos,
ela quase pôs a perder aquela que se tornaria a ideia mais influente do pensamento científico
nos dois últimos séculos: a teoria da evolução formulada por Charles Darwin. Casado com sua
prima-irmã Emma, o naturalista protelou durante anos a publicação de seu tratado revolucionário, A Origem das Espécies, e quase perdeu de vez a saúde já habitualmente instável com
a aflição provocada pelo dilema de editá-lo ou não. A causa primordial de sua angústia era a
religiosidade de sua mulher, e a maneira como, em um período particularmente difícil da vida
do casal, ela fez aflorar ainda mais dúvidas sobre a fé cristã em que ele fora educado, e da qual
abdicara.
Desde muito antes de seu casamento, em 1839, Emma e Charles tratavam com franqueza das
divergências que poderiam dividi-los. Pianista talentosa, que chegou a ter carreira como concertista, ela era uma entusiasta das ambições do marido e muito colaborou para que se concretizasse sua longa viagem a bordo do navio Beagle, durante a qual ele estabeleceu as bases de
sua teoria. Mas Emma tinha também convicções religiosas profundas. A correspondência dos
dois nos anos anteriores ao casamento mostra que Darwin nunca escondeu dela sua migração rumo ao agnosticismo. E, durante a maior parte de sua vida conjugal, os dois negociaram,
quase sem atrito, suas diferenças.
Na década de 1850, porém, uma constelação de fatores abalou essa détente. Em 1851, aos 10
anos, morreu Annie, a filha mais velha e querida de Darwin. O naturalista foi acometido de
diversos males – em maior quantidade e gravidade do que fora comum até ali – e tornou-se um
quase recluso. Emma se refugiou na fé. Em meio a esse equilíbrio tão precário, Darwin escrevia,
escrevia, e não chegava a lugar nenhum: sua teoria (que afinal seria publicada em 1859) de
certa forma “assassinava Deus”, e poderia também, portanto, assassinar de mil maneiras diferentes o que restava de harmonia na família, no casamento e no seu íntimo.
Darwin, assim como outros grandes pioneiros da ciência, viveu na carne e nos nervos a urgência de seguir adiante e o tormento de consciência de não saber o que esse adiante aguardava.
Texto e frases das questões adaptados de: BOSCOV, Isabela. A teoria e a prática. Veja. São Paulo: Editora Abril, p. 128, ed.
2156, ano 43, n. 11, 17 mar. 2010.
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1. Assinale a alternativa na qual as afirmativas 1 e 2
estão corretas, de acordo com o Texto 1.
a. ( ) 1. Por causa das ideias que apresentava em
sua teoria da evolução, Darwin viveu profundo dilema de consciência.
2. Se, por um lado, Darwin tinha uma fé inabalável na religião, por outro, sua teoria dava
uma explicação diferente da apresentada na
Bíblia para a criação do mundo.
b. ( ) 1. No livro A Origem das Espécies, Darwin apresenta sua teoria da evolução.
2. A publicação do livro foi antecipada em
decorrência da morte de Annie, filha do
cientista.
c. ( X ) 1. Não é comum a fidelidade entre casais, mas
é uma qualidade elogiável.
2. A infidelidade de Darwin às convicções
religiosas de sua mulher foi motivo de atritos,
mas não de ruptura entre eles.
d. ( ) 1. A religiosidade de Emma, mulher de
Darwin, estava na raiz das diferenças que
sempre infernizaram a vida conjugal do casal.
2. Emma era profundamente religiosa e ele
declaradamente ateu.
e. ( ) 1. Em nome de sua fidelidade conjugal,
Darwin relegou para sempre ao esquecimento a teoria da evolução.
2. Uma das ideias mais importantes do pensamento científico dos últimos dois séculos
correu o risco de não ser apresentada à comunidade científica.

3. Assinale a alternativa na qual os conceitos apresentados são exemplificados corretamente pelas frases
que os seguem.
a. ( X ) Polissemia:
• O casal negociava suas diferenças.
• O casal negociava móveis.
b. ( ) Sinonímia:
• O naturalista protelou durante anos a publicação de sua obra.
• O naturalista contestou durante anos a publicação de sua obra.
c. ( ) Antonímia:
• Emma e Charles tratavam com franqueza
suas divergências.
• Emma e Charles tratavam com sinceridade
suas divergências.
d. ( ) Homonímia:
• A morte da filha fez aflorar muitas dúvidas
sobre sua fé.
• Durante a viagem, Darwin fez florescer no
navio muitas espécies vegetais.
e. ( ) Paronímia:
• Durante sua viagem no Beagle, o cientista
estabeleceu as bases de sua teoria.
• A questão religiosa estava na base de seu
maior dilema.

4. Assinale a alternativa que está corretamente redigida, segundo a norma culta da Língua Portuguesa.
a. (

2. Assinale a alternativa que explica corretamente o
que significa a palavra sublinhada na frase abaixo:

b.

“Darwin nunca escondeu dela sua migração rumo ao
agnosticismo.”

c.

a. ( ) Estado de quem duvida de tudo.
b. ( X ) Atitude que considera fútil a metafísica.
c. ( ) Exercício que leva à efetiva realização da
virtude.
d. ( ) Moral que desvaloriza os aspectos corpóreos
e sensíveis do homem.
e. ( ) Doutrina que admite a independência e o
primado do espírito com relação às condições
materiais.
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d.

e.

) A morte da filha e a fé de sua mulher quase
levou Darwin a um gesto calamitoso.
( ) Engavetar o livro A Origem das Espécies teria
privada a ciência de uma de suas ideias
fundamentais.
( ) O filme Criação, dirigido por Jon Amiel, discreveu um período da vida do cientista e do
homem Charles Darwin.
( ) Ao publicar sua teoria, Darwin colocou em
cheque muitas convicções religiosas de sua
mulher.
( X ) Aquele cientista eminente passou por um
grande drama de consciência antes de
revelar a teoria que muitos outros cientistas
ratificaram.
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5. Considere as seguintes afirmativas.
1. Na primeira frase do Texto 1, “A lealdade
conjugal é uma qualidade admirável, além
de algo rara.”, a palavra sublinhada é um pronome indefinido, significando “alguma coisa”.
2. A expressão “Annie, a filha mais velha e querida de Darwin” é um exemplo de ambiguidade, pois admite interpretações alternativas
como “Annie era a filha mais velha e também
aquela que Darwin mais amava” e “Annie era a
filha mais velha e uma filha que Darwin amava
muito”.
3. Se na frase “Darwin escrevia, escrevia, e não
chegava a lugar nenhum…” a expressão sublinhada fosse substituída por “a lugar algum”,
a frase estaria gramaticalmente correta,
segundo a gramática normativa.
4. No último parágrafo do Texto 1, a expressão
“viveu na carne e nos nervos” está empregada
em sentido conotativo, isto é, associa-se
à ideia de “experimentar fisicamente uma
sensação”.

7. Ao analisar sintaticamente o trecho
“A lealdade conjugal é uma qualidade admirável, além
de algo rara. Mas, em um caso, ao menos, ela quase
pôs a perder aquela que se tornaria a ideia mais
influente do pensamento científico nos dois últimos
séculos: a teoria da evolução formulada por Charles
Darwin.”
pode-se afirmar que:
1. A frase “Mas, em um caso, ao menos, ela quase
pôs a perder aquela…” é uma oração coordenada sindética adversativa, na qual o conectivo mas estabelece uma relação de oposição
com a idéia expressa na oração anterior.
2. A frase “que se tornaria a ideia mais influente
do pensamento científico dos dois últimos
séculos: a teoria da evolução formulada por
Charles Darwin.” é uma oração coordenada
assindética, que exerce a função de complemento nominal do termo aquela.
3. O pronome pessoal ela funciona como sujeito
da oração “Mas, em um caso, ao menos, ela
quase pôs a perder aquela…” e tem como
antecedente a lealdade conjugal, que é o
sujeito da oração principal.
4. A expressão “a teoria da evolução formulada
por Charles Darwin” é um aposto explicativo
anexado à expressão “a ideia mais influente
do pensamento científico nos dois últimos
séculos”.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
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.

6. A análise sintática do período
“Desde muito antes de seu casamento, em 1839, Emma
e Charles tratavam com franqueza das divergências
que poderiam dividi-los.”
leva a uma única afirmativa correta. Assinale-a:

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

( )
( )
( )
(X)
( )

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

a. ( ) “Emma” é o sujeito simples do verbo “tratar”.
b. ( X ) “das divergências” é o objeto indireto do
verbo “tratar”.
c. ( ) “Desde muito antes de seu casamento” é um
adjunto adverbial de modo.
d. ( ) “com franqueza” é um complemento nominal
de “seu casamento”.
e. ( ) “que poderiam dividi-los” é uma oração coordenada sindética explicativa.

Página 5

Concurso Público

8. Assinale a alternativa corretamente pontuada, de
acordo com as regras da gramática normativa.
a. ( ) O filme consegue trazer à baila: um drama
que, muitos, dos grandes pioneiros da ciência,
vivenciaram.
b. ( X ) As cenas do filme sugerem como a nova
ordem que Darwin enxergava na natureza,
embora distinta da ordem disseminada pela
religião, era também repleta de um sentido de
conexão e de deslumbramento.
c. ( ) A história do filme Criação é familiar, aos que
conhecem em detalhes, a trajetória de Darwin.
d. ( ) O relacionamento encenado no filme – parece
bem mais moderno e igualitário – do que
se imagina do padrão de comportamento
vitoriano.
e. ( ) São belíssimas, as cenas, em que Darwin
conta à filha como travou contato com uma
macaquinha levada da Nova Guiné para a
Inglaterra.

Texto 2
K. Anders Ericsson, sueco grandalhão, barbudo e
entusiástico, é professor de Psicologia na Florida
State University, na qual recorre à pesquisa empírica
para determinar o quanto do talento é “natural” e o
quanto é adquirido. Conclusão: o atributo que em
geral denominamos “talento bruto” é muito superestimado. “Muita gente acha que as pessoas nascem com
limitações inatas”, diz. “Mas dispomos de muito poucas
evidências concretas de que alguém seja capaz de
alcançar qualquer espécie de desempenho excepcional sem se dedicar ao autoaperfeiçoamento”. Ou, em
outros termos, a excelência – no futebol, no piano,
na cirurgia ou em programação de computadores –
quase sempre é conquistada, não inata.
E é verdade, como sua avó sempre lhe dizia, que a
prática realmente faz a perfeição. Mas não só a prática
desordeira, ao acaso. O domínio de uma área, a mestria, decorre do que Ericsson denomina “prática deliberada”, o que significa mais que tocar ao piano a escala
de C menor 100 vezes ou treinar saques de tênis até
deslocar o ombro. A prática deliberada tem três componentes básicos: definição de objetivos específicos,
obtenção de feedback imediato e concentração tanto
em técnicas quanto em resultados.
As pessoas que se tornam excelentes em determinada
área nem sempre são as mesmas que parecem “superdotadas” quando crianças ou jovens. Isso sugere que,
quando se trata de escolher o que fazer na vida, as
pessoas devem fazer o que amam – sim, sua avó também lhe disse isso – porque, se você não amar o que
faz, dificilmente se empenhará o suficiente para ser
bom no que faz.
LEVITT, Steven D.; DUBNER, Stephen J. Super Freakonomics. O lado
oculto do dia a dia. Trad. Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 56-57. (adaptado)
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9. Com base no Texto 2, escreva ( V ) para verdadeiro
e ( F ) para falso.
( ) “Talento natural” e “talento bruto” estão sendo
usados com o mesmo sentido.
( ) As pesquisas de Ericsson demonstram que
não há nada que supere o talento natural.
( ) Geralmente é preciso esforço e dedicação
para que a pessoa alcance um desempenho
excelente em alguma atividade.
( ) Ao dizer que a “prática deliberada” mencionada
por Ericsson “significa mais que tocar ao piano
[…] ou treinar […] até deslocar o ombro” (sublinhado no texto), o autor não descarta estas
últimas atividades, apenas diz que elas não são
suficientes para o domínio de uma área.
( ) O autor contrapõe a prática ametódica ao que
Ericsson denomina “ prática deliberada”, que
seria uma prática planejada.
( ) O autor refere-se à sua própria avó, nos dois
últimos parágrafos do texto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V–V–F
V–V–F–V–F–F
V–F–V–V–V–F
F–V–V–F–F–V
F–F–F–F–V–V

10. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas ao
Texto 2.
1. A expressão “professor de Psicologia na
Florida State University”, sublinhada no texto,
é predicativo do sujeito da primeira oração do
texto.
2. A segunda oração do texto inicia pelo conectivo “na qual”, que poderia ser substituído pelo
pronome relativo “onde” sem prejuízo gramatical ou de sentido.
3. A “pesquisa empírica”, sublinhada no texto,
significa a pesquisa científica baseada no
racionalismo.
4. Em “Muita gente acha que as pessoas nascem
com limitações inatas”, a oração sublinhada é
uma oração substantiva objetiva direta que
complementa o verbo “achar”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

Página 7

Concurso Público

11. Leia atentamente as afirmativas abaixo.
 No período “É verdade que a prática realmente

12. Analisando morfologicamente cada uma das palavras da frase “Muita gente acha que as pessoas nascem com limitações inatas”, temos, sequencialmente:

faz a perfeição”, a oração sublinhada é uma oração

a. (

                , isto é, ela é
o            de “É verdade”.
 Na expressão “saques de tênis”, “de tênis” é um

b.

                de “saques”.
 O substantivo “criança” tem um só gênero,
quer se refira a menino ou menina. Esse tipo de

c.

substantivo é chamado, em termos de gênero,
de              

.

 O substantivo “jovem” tem uma só forma para

d.

o masculino e o feminino. O que faz a distinção de
gênero é o artigo ou o adjetivo que o acompanham.
Esse tipo de substantivo é chamado, em termos de
gênero, de              

.

e.

Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas das afirmativas acima.
a. ( X ) substantiva subjetiva ; sujeito ;
complemento nominal ; sobrecomum ;
comum de dois gêneros.
b. ( ) substantiva predicativa ; predicativo ;
adjunto adnominal ; comum de dois gêneros ;
sobrecomum.
c. ( ) substantiva objetiva direta ; objeto direto ;
complemento verbal ; sobrecomum ;
comum de dois gêneros.
d. ( ) substantiva subjetiva ; sujeito ;
adjunto adnominal ; epiceno ;
comum de dois gêneros.
e. ( ) adjetiva restritiva ; sujeito ;
complemento nominal ; sobrecomum ;
epiceno

13. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a. (

b.

c.

d.

e.
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) advérbio de intensidade; substantivo próprio;
verbo; pronome relativo; artigo definido;
substantivo próprio; verbo; preposição; substantivo próprio; adjetivo.
( X ) pronome indefinido; substantivo comum;
verbo; conjunção subordinativa integrante;
artigo definido; substantivo comum; verbo;
preposição; substantivo comum; adjetivo.
( ) pronome indefinido; substantivo abstrato;
verbo; conjunção coordenativa aditiva; artigo
definido; substantivo coletivo; verbo; preposição; verbo substantivado comum; advérbio.
( ) numeral cardinal; substantivo coletivo; verbo;
conjunção coordenativa explicativa; artigo
definido; substantivo abstrato; verbo; conjunção coordenativa aditiva; substantivo comum;
adjetivo.
( ) adjetivo; substantivo comum; verbo; conjunção subordinativa consecutiva; contração da
preposição a com o artigo as; substantivo
concreto; verbo; preposição; substantivo concreto; adjetivo.

) A frase “Os acionistas têm direito de receber
metade do lucro líquido diminuído ou acrescido de alguns valores” significa o mesmo que
“Os acionistas têm direito de receber metade
do lucro líquido diminuída ou acrescida de
alguns valores”.
( ) As orações “Sentaram-se à mesa” e
“Sentaram-se na mesa” possuem o mesmo
sentido.
( ) As frases “Tentei falar com a professora, mas
ela estava fora” e “Tentei falar com a professora, mas a mesma estava fora” são igualmente corretas, de acordo com a norma culta
da língua portuguesa.
( X ) É tão correto escrever “Mandamos um convite
à Márcia” como “Mandamos um convite a
Márcia”.
( ) Tanto é correto dizer “A perda da namorada
deixou-o abalado” como “A perca da namorada deixou-o abalado”, de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
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14. Assinale a alternativa que apresenta dois verbos
defectivos, isto é, aqueles que não possuem a conjugação completa, não podendo ser usados em certos
modos, tempos ou pessoas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

comer – puir
falir – adequar
abolir – chorar
extorquir – matar
acontecer – dormir

Informática

16. Assinale a alternativa correta a respeito dos diferentes tipos de memória utilizados em computadores.
a. (

b.
15. Assinale com ( V ) as afirmativas verdadeiras e
com ( F ) as falsas.
( ) Os verbos denominar e dispor (“denominamos” e “dispomos”, sublinhados no texto)
estão conjugados na primeira pessoa do plural do presente do modo Indicativo.
( ) Em “Sua avó sempre lhe dizia”, o verbo dizer
está conjugado na terceira pessoa do singular
do pretérito perfeito do modo Indicativo.
( ) Os vocábulos “superestimado” e “superdotadas” (sublinhados no texto) apresentam o
prefixo “super”, que significa “em excesso, em
posição superior”.
( ) Os vocábulos evidência, espécie e tênis são
acentuados devido à mesma regra de acentuação gráfica.
( ) Os vocábulos “grandalhão” e “dificilmente”
(sublinhados no texto) apresentam os sufixos
ão e mente, respectivamente, sendo que o
primeiro (ão) é um sufixo nominal aumentativo
e o segundo (mente) é um sufixo adverbial.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–V
F–F–V–F–V
V–F–V–F–V
F–V–F–V–F
V–F–V–V–F

(10 questões)

c.

d.

e.

) Memórias RAM são memórias de acesso
aleatório, nas quais o tempo de acesso aos
dados pode variar de forma significativa,
dependendo da localização física do dado no
módulo de memória.
( ) A memória cache L2 é uma evolução da
memória L1, que possui o diferencial de transferir o dobro de bits a cada ciclo de relógio.
( ) A memória cache L1 trabalha na mesma velocidade do processador, enquanto a memória
cache L2 trabalha na frequência de operação
da placa-mãe do computador.
( ) Memórias Flash são memórias de alta velocidade utilizadas pelo processador para armazenar dados utilizados com frequência, com o
intuito de agilizar o processamento.
( X ) Tipicamente, as memórias ROM são utilizadas
em PCs para armazenar o programa BIOS
(Basic Input/Output System) do computador,
que fornece um suporte básico de acesso
ao hardware e inicia a carga do sistema
operacional.

17. Considerando as características dos sistemas
operacionais, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) Um computador com sistema operacional
multiusuário pode ser utilizado por vários
usuários simultaneamente.
b. ( ) Um computador com sistema operacional
multitarefa permite que diferentes usuários executem tarefas simultaneamente no
computador.
c. ( ) Um sistema operacional multitarefa é sempre
um sistema operacional multiusuário.
d. ( ) Um sistema operacional multitarefa requer
um computador com processador que possua
dois ou mais núcleos.
e. ( ) Um sistema operacional multiusuário requer
um computador com processador que possua
dois ou mais núcleos.
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18. Associe os dispositivos de armazenamento de
dados com a respectiva tecnologia de armazenamento utilizada.

20. Assinale a alternativa correta a respeito do compartilhamento (exportação) de arquivos e pastas nos
sistemas operacionais Windows ou Linux.

Tecnologia de armazenamento

a. (

1. Magnética
2. Eletrônica
3. Ótica

b.

Dispositivo de armazenamento
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

DVD-R e Disco Blu-Ray
Cartões de memória SD, xD e Memory Stick
Disco rígido (HD)
CD-RW e DVD-RW
Pen drive

c.

d.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–2–1–3
1–3–2–1–3
2–1–3–3–2
3–1–1–1–2
3–2–1–3–2

19. Assinale a alternativa correta a respeito de sistemas operacionais de 32 bits e de 64 bits.
a. ( ) Sistemas operacionais de 32 bits podem ser
instalados somente em PCs cujos processadores possuem arquitetura de 32 bits.
b. ( ) A velocidade de qualquer aplicação executada em um PC com sistema operacional de
64 bits é superior àquela obtida executando
a mesma aplicação no mesmo hardware, mas
com sistema operacional de 32 bits.
c. ( X ) Computadores com sistema operacional de
64 bits são capazes de utilizar mais memória
RAM do que aqueles com sistema operacional
de 32 bits.
d. ( ) Sistemas operacionais de 64 bits podem ser
instalados tanto em PCs com processadores
de 32 bits quanto em PCs com processadores
de 64 bits.
e. ( ) Computadores com sistema operacional de
64 bits transferem dados pela rede com o
dobro da velocidade de transmissão daqueles
com sistemas operacionais de 32 bits.
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e.

) Um arquivo pode ser ‘compartilhado’ (ou
‘exportado’), de modo a se tornar acessível a
partir de outros computadores da rede.
( ) É possível efetuar o compartilhamento
(‘exportação’) somente de discos inteiros ou
de partições físicas ou lógicas do disco.
( ) Qualquer usuário da rede, a partir do seu
computador, pode ler um arquivo compartilhado que se encontra armazenado em outro
computador da rede, mas somente o usuário
que efetuou o compartilhamento pode alterar
o arquivo a partir do seu computador.
( X ) Uma pasta (também chamada de ‘diretório‘)
pode ser ‘compartilhada’ (ou ‘exportada’), de
modo a tornar o seu conteúdo acessível a
partir de outros computadores da rede.
( ) Qualquer usuário da rede, a partir do seu computador, pode alterar um arquivo compartilhado que se encontra armazenado em outro
computador da rede.

21. Assinale a alternativa correta a respeito dos componentes utilizados em uma rede local (LAN).
a. ( X ) A interface de rede pode consistir em uma
placa de expansão conectada à placamãe, ou pode vir integrada à placa-mãe do
computador.
b. ( ) Um modem é um componente indispensável
para efetuar a conexão à rede local, pois permite a conexão física do computador a um
ponto de rede.
c. ( ) O driver de rede é utilizado para converter os
dados em formato digital, armazenados no
computador, no formato analógico, que é
utilizado na transmissão pela rede.
d. ( ) Os cabos utilizados em redes locais possuem,
por padrão, a cor azul.
e. ( ) O firewall da rede impede que os computadores da rede local por ele protegida sejam
infectados por softwares maliciosos.
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22. Analise o conceito abaixo.
Sistemas que permitem ajustar o posicionamento da
empresa no mercado com o intuito de obter vantagens competitivas, utilizando informações recolhidas
de fontes internas e externas à organização, devidamente sintetizadas e processadas por ferramentas de
análise e simulação.
Assinale a alternativa que indica o tipo de sistema que
se enquadra ao conceito apresentado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Sistemas de Apoio a Decisão
Sistemas de Informações Gerenciais
Sistemas de Informações Estratégicas
Sistemas de Gerenciamento de Informações
Sistemas de Gerenciamento de Bancos de
Dados

23. Identifique quais das seguintes afirmativas, a
respeito da Internet e das intranets, são corretas.
1. A Internet é uma rede de longa distância (WAN),
enquanto as intranets são redes locais (LANs).
2. As intranets utilizam os mesmos protocolos
de comunicação utilizados na Internet.
3. Intranets são redes privadas, enquanto a
Internet é uma rede pública.
4. A Internet interliga várias intranets.

25. Suponha que o usuário U deseja enviar pela
Internet o seu número de cartão de crédito para o
servidor S de forma segura. Considere que tanto U
quanto S possuem, cada um, um par de chaves assimétricas de 256 bits, e que as respectivas chaves privadas são mantidas de forma secreta.
Assinale a alternativa que descreve corretamente um
procedimento através do qual a comunicação entre
U e S pode ser feita de forma a tornar inviável computacionalmente que um atacante A, que intercepte a
mensagem, consiga decifrá-la.
a. ( X ) U pode empregar um algoritmo criptográfico para cifrar a mensagem, usando a chave
pública de S.
b. ( ) U pode empregar um algoritmo criptográfico
para cifrar a mensagem, usando a sua chave
privada.
c. ( ) U pode empregar um algoritmo criptográfico
para cifrar a mensagem, usando a sua chave
pública.
d. ( ) S deve cifrar a sua chave privada utilizando a
chave pública de U e enviá-la para U, que assim
poderá enviar a mensagem para S de forma
segura, cifrando-a com a chave privada de S.
e. ( ) S deve cifrar a sua chave pública utilizando a
chave pública de U e enviá-la para U, que assim
poderá enviar a mensagem para S de forma
segura, cifrando-a com a chave pública de S.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

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

24. Os programas antivírus são capazes de proteger
os computadores de uma série de ameaças à sua
segurança, dentre as quais podemos citar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

worms e spam.
port scans e rootkits.
bots e phishing scams.
spyware e cavalos de Troia.
ataques de negação de serviço e backdoors.
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Matemática e Estatística

(15 questões)

Formulário
VF = VP(1 + i∙n)
VPL = −I +

VF = (1 + i)n

J = VP∙i∙n

FC3
FC1
FC2
FCn
+
+
+ +
(1+ k) (1+ k)2 (1+ k)3
(1+ k)n

Dc = N[1 – d∙n]

SD t = P[

 k

 ∑ ( x i × fi ) 
k
( xi2 × fi ) −  i=1 n 
∑
i=1
s=
n −1

(1+ i)n − (1+ i)t
]
(1+ i)n − 1

2

(amostra)

k

x=

∑(x × f )
i=1

i

t=

i

n

x − µ0
s/ n

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)
Ŷ = b × X + a

E(X) = n × p

IC(µ ;1− α ) = x ± Zα/2 ×

Área na cauda superior da
distribuição normal padrão
0,025
0,05

s
n

Escore Z
1,96
1,645

26. Um Capital de $ 1.000,00 ficou aplicado durante
135 dias, alcançando no final deste período o montante de $ 1.450,00.
Calcule a taxa mensal de juros simples que esse capital rendeu e assinale a alternativa que indica a resposta correta.
a.
b.
c.
d.
e.

10,00%.
12,00%.
15,00%.
17,00%.
21,00%.

27. Uma dívida cujo valor final é de R$ 2.000,00 será
paga daqui a 2 meses e outra dívida cujo valor final é
de $ 4.000,00 será paga daqui a 5 meses.
Considerando juros simples de 6% ao mês, calcule o
valor de um único pagamento a ser efetuado daqui a
3 meses que liquide totalmente as dívidas e assinale a
alternativa que indica a resposta correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

$ 2.691,43
$ 3.691,43
$ 4.691,43
$ 5.691,43
$ 6.691,43

28. Em quantos meses um capital triplica a juros simples de 200% ao ano?
a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

( )
( )
(X)
( )
( )

6 meses
3 meses
8 meses
36 meses
96 meses
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29. Suponha que uma taxa de juros compostos de
10% ao mês acumule no final de 5 meses $ 10.000,00.
Calcule o valor inicial do investimento e assinale a
alternativa que indica a resposta correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Utilizando a modalidade de Desconto Comercial
Simples (desconto por fora), calcule o valor de resgate
(valor nominal) do título, utilizando o ano civil de
365 dias e assinale a alternativa que indica a resposta
correta.

$ 2.691,43
$ 3.691,43
$ 4.691,43
$ 5.691,43
$ 6.691,43

30. Podemos afirmar que o resultado do Valor
Presente Líquido (VPL) depende do custo inicial, dos
retornos e suas datas de ocorrência, e da taxa requerida ajustada ao nível de risco de um determinado
projeto.
A partir da análise do fluxo de caixa abaixo, considerando uma taxa de juros de 10% ao ano,
$ 400.000
$ 200.000

0

$ 250.000

1

2

i = 10% ao ano

$ 300.000

3

4

Anos

($ 800.000)

calcule o VPL e assinale a alternativa que indica a resposta correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

$ 89.790,57
$ 87.029,57
$ 80.920,57
$ 78.290,57
$ 72.790,57

31. Um título com vencimento em 29 de dezembro
de X10 é descontado por $ 3.000,00 no dia 1o de
agosto do mesmo ano a uma taxa de juros simples de
6% ao mês.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

$ 4.285,71
$ 4.825,71
$ 5.285,71
$ 5.428,71
$ 5.582,71

32. Considerando o Gráfico abaixo, onde o eixo Y
representa os VPL(s) em $ e o Eixo X, as taxas em %.
VPL
$ 600
$ 500
$ 400
$ 300
$ 200
$ 100
$0
($ 100)
($ 200)

25%
5%

10%

15%

20%

taxa (%)
30%

Assinale a alternativa que identifica corretamente a
Taxa Interna de Retorno (TIR).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

30%
25%
20%
15%
0%
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33. Um empréstimo de $ 100.000,00 será pago em
12 prestações mensais iguais e sucessivas pela tabela
price a juros de 1% ao mês.

36. Sejam dois eventos, A e B, mutuamente exclusivos. A probabilidade de ocorrência de A vale 0,2. A
probabilidade de ocorrência de B vale 0,4.

Calcule o saldo devedor do empréstimo no 6o mês e
assinale a alternativa que indica a resposta correta.

Quanto vale a probabilidade de ocorrência do evento
A união B?

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

$ 51.492.10
$ 58.492.10
$ 62.492,52
$ 66.492.10
$ 68.234,52

Tabela 1

(questões 34 e 34)

Considere a tabela agrupada em classes mostrada a
seguir, referente a um conjunto com as notas de 100
alunos (considerados como a população da pesquisa)
para a resolução das questões 34 e 35.
Classes

% acumulado

15 |— 35

30

35 |— 55

40

55 |— 75

60

75 |— 95

90

95 |— 115

100

34. Qual é a média das notas dos alunos?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

58
61
72
75
76,875

35. Qual é o desvio padrão das notas dos alunos?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

25,91
26
27
28
28,14
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( )
( )
( )
( )
(X)

0,08
0,4
0,48
0,52
0,6

37. Uma variável aleatória X segue uma distribuição
binomial com os seguintes parâmetros: número de
ensaios = 100; probabilidade de sucesso em cada
ensaio = 0,2.
De acordo com essas informações, qual é o valor esperado de X?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

0,2
0,8
20
80
100

38. Uma amostra aleatória de 100 elementos de uma
população resultou em um erro padrão igual a 10 para
uma variável X. Admite-se que a média amostral de X
siga uma distribuição normal.
Com base nas informações anteriores, calcule o erro
amostral de um intervalo bilateral de 95% de confiança para a média de X.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1,645
1,96
10
16,45
19,6
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39. Sejam as seguintes hipóteses estatísticas sobre a
média de uma variável X em uma população:
 Hipótese nula: média = 100
 Hipótese alternativa: média ≠ 100
Para testar as hipóteses coletou-se uma amostra
aleatória de 16 elementos da população citada, registrando os valores de X, resultando em: média amostral
= 110; erro padrão = 4. Admite-se que X tem distribuição normal na população. Deseja-se que o teste tenha
significância de 1%, acarretando em um valor crítico
para a estatística de teste t, com 15 graus de liberdade,
aproximadamente igual a 3.
Com base nas informações existentes, o valor da estatística de teste e a decisão do teste serão:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

–2,5; aceitar a hipótese nula.
2,5; aceitar a hipótese nula.
2,5; rejeitar a hipótese nula.
10; aceitar a hipótese nula.
10; rejeitar a hipótese nula.

40. Um modelo linear (reta) de regressão apresenta
inclinação igual a 1,5 e intercepção igual a 10.

Economia e Aspectos
da Economia Catarinense

41. A inflação é um fenômeno monetário que pode
ter efeitos reais significativos no curto prazo. Sobre
os instrumentos de medida da inflação e seus efeitos
reais de curto prazo, pode-se afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual é o valor da variável dependente de acordo com
o modelo de reta quando a variável independente
vale 20?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

40
55
201,5
300
2001,5

(10 questões)

) O efeito Tanzi consiste no aumento de arrecadação tributária à medida que aumenta a
inflação e as pessoas passam para alíquotas
mais elevadas quando suas rendas nominais
aumentam.
( ) A relação inversa entre inflação e desemprego descrita pela curva de Phillips é uma
consequência da inflação de custos (como o
choque do petróleo).
( X ) O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) é o índice oficial do Governo
Federal para medição das metas de inflação.
( ) Em 2009, devido à valorização do Real, o
aumento de preços calculado pelo Índice
Geral de Preços (IG-DI) foi maior do que calculado pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
( ) Inflação pura é aquela em que os preços
relativos se alteram como consequência de
conflitos distributivos entre trabalhadores e
capitalistas.

42. A partir da comparação da situação de equilíbrio
de longo prazo em concorrência perfeita e em concorrência monopolista, pode-se afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Em ambos os casos, o preço é igual ao custo
marginal, de modo que o markup é zero.
( ) Em ambos os casos, a quantidade produzida é
aquela que minimiza o custo total médio.
( ) Em ambos os casos, a quantidade produzida
alcança a escala eficiente, sem qualquer capacidade ociosa.
( ) Em concorrência perfeita não existem barreiras
à entrada de novas firmas, porém em concorrência monopolista há barreiras à entrada
devido à forte presença de economias de escala.
( X ) Apesar de produzirem bens diferenciados, o
lucro econômico das firmas em concorrência
monopolista, assim como em concorrência
perfeita, tende a zero.
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43. Suponha um fluxo circular de renda com quatro
setores: famílias, empresas, setor financeiro e governo.
O equilíbrio é alcançado quando
S+T=I+G

44. Em uma estrutura de mercado monopolista, é
verdadeiro afirmar:
a. (

Onde S é a poupança das famílias, T é o imposto, I é o
investimento e G é o gasto do governo.
Com base neste modelo, pode-se dizer que:
a. ( ) Quando a poupança (S) é maior do que
o investimento (I), a economia encontrase necessariamente em desequilíbrio
macroeconômico.
b. ( ) Se (S + T) for maior do que (I + G), a renda das
famílias e o produto da economia crescem,
restabelecendo o equilíbrio.
c. ( ) Se (T – G) é a poupança do governo, então o
investimento é maior quanto menor a poupança do governo.
d. ( X ) A tributação é um vazamento no fluxo circular
da economia, pois ela reduz o valor corrente
da renda, diminuindo os gastos com bens e
serviços.
e. ( ) O setor financeiro injeta na economia, via
empresas, poupança, e retira da economia, via
famílias, investimento.
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b.

c.

d.

e.

) Se o governo determinar que o monopolista
deve vender seu produto a um preço igual
ao seu custo marginal, então tal preço será
igual ou maior do que o custo total médio do
monopolista.
( X ) O prejuízo decorrente do monopólio diz respeito ao fato de que em monopólio a quantidade produzida é inferior ao nível socialmente
eficiente.
( ) O objetivo de uma legislação antitruste é
viabilizar os ganhos de escala e o aumento de
eficiência obtidos em processos de fusões de
empresas.
( ) O monopólio natural ocorre quando a
empresa experimenta economias de escopo
e, via estratégias de diferenciação do produto,
obtém custos totais médios declinantes ao
longo da faixa relevante de produção.
( ) O preço (P) do monopolista que maximiza
seu lucro é igual ao seu custo marginal (CMg),
quando este último é também igual à sua
receita marginal (RMg) (isto é, P = CMg = RMg).
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45. A equação que expressa a restrição orçamentária
do governo é dada por
Bt = (1 + r) Bt–1 + Gt – Tt
Onde B é o estoque da dívida pública; r é a taxa de
juros real; G é o gasto do governo; T é a tributação; e t
e t–1 indicam, respectivamente, o período corrente e
o passado.

47. De modo geral, é verdadeiro afirmar sobre o
processo de colonização de Santa Catarina:
a. (

b.

Neste caso, se dividirmos a equação pelo PIB (Produto
Interno Bruto), então podemos afirmar que:
a. ( X ) O crescimento da relação dívida-PIB é menor
quanto maior for o crescimento do PIB.
b. ( ) A relação dívida-PIB é maior quanto menor for
o déficit primário.
c. ( ) A relação dívida-PIB é maior quanto menor for
o pagamento de juros incidente sobre o estoque de dívida passada.
d. ( ) De acordo com a proposta da equivalência
Ricardiana, uma redução de tributos no período corrente aumenta o consumo, a demanda
agregada e o PIB.
e. ( ) De acordo com uma visão de equilíbrio fiscal
(por exemplo, exigida para membresia à União
Europeia), uma razão dívida-PIB elevada tem
origem em políticas monetárias expansionistas e na falta de controle sobre a inflação.

c.

d.

e.

) A primeira metade do século XIX é marcada
em Santa Catarina pela chegada de imigrantes
açorianos, principalmente atraídos pela expansão da indústria carbonífera no sul do Estado.
( ) No período 1746-1850, a economia catarinense era predominantemente agropecuária,
calcada em um sistema de latifúndio exportador de carne e farinha para a metrópole (Rio
de Janeiro).
( ) Na primeira metade do século XIX chega à
Santa Catarina a primeira leva de imigrantes
alemães, os quais dão origem ao processo
de industrialização a partir da colônia de São
Pedro de Alcântara.
( ) O período de 1850 a 1880 é caracterizado pela
intensa imigração italiana para a região sul de
Santa Catarina, onde iniciam-se e desenvolvem-se rapidamente empresas agroindustriais
no modelo de integração vertical entre indústria e produtor rural.
( X ) Uma das razões do sucesso dos imigrantes nas
colonias catarinenses, no período 1880-1914,
foi a política de pagamento de terras em serviços como construção de estradas e portos
que contribuíram para a interação regional.

46. Sobre a renda ou produto de equilíbrio, em uma
economia fechada, é verdadeiro afirmar:
a. ( ) A redução de tributação expande a demanda
agregada e desloca a curva IS para esquerda.
b. ( ) A curva IS representa o equilíbrio no mercado
de bens, e implica um aumento da taxa de
juros que estimula o investimento e aumenta
o nível de renda da economia.
c. ( X ) O equilíbrio no mercado de bens é dado pela
igualdade do investimento com a poupança
privada mais o déficit orçamentário do governo.
d. ( ) Em um esquema IS-LM, uma expansão monetária pode ser compensada, em termos de
efeito sobre a renda de equilíbrio, por um
aumento do déficit orçamentário do governo.
e. ( ) Uma operação de venda de títulos públicos
aumenta a oferta de moeda da economia e
desloca a curva LM para direita.

Página 17

Concurso Público

48. Com relação às experiências de planejamento em
Santa Catarina, pode-se dizer que:

49. Sobre a evolução do setor têxtil e de confecções
em Santa Catarina, pode-se afirmar:

a. ( ) O programa chamado de Carta dos Catarinenses,
promovido pelo Governo Irineu Bornhausen,
foi a primeira experiência de planejamento em
Santa Catarina.
b. ( ) O PLAMEG I e o PLAMEG II foram planos de
desenvolvimento em que houve uma intensa
participação popular e que tiveram ênfase em
gastos em esferas sociais, como saneamento
básico e moradias para classes de renda baixa.
c. ( ) Dentre os avanços do Plano de Obras e
Equipamentos (POE), implementado na
segunda metade da década de 1950, destacase a criação do BADESC.
d. ( X ) O Projeto Catarinense de Desenvolvimento,
implementado pelo governo Salles, atribuiu
prioridade à integração e à unidade catarinense e uma alta participação de recursos
destinados à agricultura.
e. ( ) A experiência de planejamento e administração pública do governo Pedro Ivo/Maldaner
caracterizou-se por uma mudança de austeridade fiscal, visto que neste governo houve
um significativo aumento de funcionários
públicos, enquanto que governos como os de
J. Bornhausen e Amin haviam diminuído as
contratações.

a. ( X ) A redução das alíquotas de importação de
produtos têxteis e a valorização da moeda
doméstica em 1990 iniciaram uma significativa crise neste setor da indústria catarinense.
b. ( ) Ao longo da década de 1990, as grandes
empresas têxteis e vestuaristas de Santa
Catarina (como, Hering e Artex), diferente das
empresas de médio e pequeno porte, conseguiram aumentar o número de trabalhadores.
c. ( ) Uma saída para a crise provocada pela abertura econômica do Governo Colllor foi a construção de unidades fabris em outros Estados
brasileiros.
d. ( ) As empresas do setor com melhor desempenho atualmente são aquelas que adotaram
estratégias de verticalização, produzindo
desde o fio e o tecido, todas as etapas de costura e bordados até o corte final da peça.
e. ( ) Das três regiões mais importantes da área têxtil
e de confecções, as duas mais castigadas pela
abertura comercial foram Blumenau e Jaraguá
do Sul, e a menos castigada foi Joinville.

50. Sobre a infraestrutura do Estado de Santa
Catarina, é verdadeiro afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) O porto de Itajaí é o principal porto graneleiro
catarinense, é essencialmente exportador, é
administrado pelo Governo do Estado e pode
receber embarcações com até 12 m de calado.
( ) O porto de Imbituba, com seus 740 m de cais,
é o maior porto catarinense em movimentação de contêineres e o maior porto exportador
do Estado de aves e carnes congeladas.
( ) O projeto da chamada ferrovia do frango é
estabelecer uma ligação norte-sul no Estado,
permitindo o acesso da produção de avícola do
sul aos portos de Itajaí e São Francisco do Sul.
( ) Apesar da auto-suficiência energética de
Santa Catarina, alcançada com a implantação
da Hidrelétrica de Machadinho, o Estado
ainda tem um baixo índice de eletrificação
rural (abaixo de 60% das propriedades rurais).
( X ) Embora com predomínio de energia de fonte
hidráulica, Santa Catarina está entre os 5
Estados brasileiros com maior participação de
energia eólica na matriz energética.

Secretaria de Estado da Fazenda

Direito Civil,
Penal e Empresarial

53. Assinale a alternativa incorreta.
(15 questões)

51. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando
que não a conhece.
b. ( X ) A vacatio legis estipulada como regra é de 90
(noventa) dias, quando não houver disposição
em contrário.
c. ( ) A lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior.
d. ( ) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso
de acordo com as analogias, os costumes e os
princípios gerais do direto.
e. ( ) Não se destinando à vigência temporária, a
lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue.

52. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) A capacidade dos índios será regulada por
legislação especial.
b. ( ) Cessará para os menores a incapacidade pelo
casamento.
c. ( ) A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática
de todos os atos da vida civil.
d. ( ) A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida, mas a lei põe a salvo,
desde a concepção, os direitos do nascituro.
e. ( X ) A lei do país em que nascer a pessoa determina as regras sobre o começo, e o fim da
personalidade, o nome, a capacidade e os
direitos de família.

a. (
b.
c.
d.

e.

) Chama-se coisa julgada a decisão de que já
não caiba recurso.
( ) A União é pessoa jurídica de direito público
interno.
( ) As sociedades são pessoas jurídicas de direito
privado.
( X ) A existência da pessoa natural termina com a
morte; presume-se esta, quanto aos ausentes,
somente nos casos em que a lei autoriza a
abertura da sucessão definitiva.
( ) A lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitado o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.

54. Assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O domicílio da pessoa natural é o lugar
onde ela estabelece residência com ânimo
definitivo.
( ) Os materiais destinados a alguma construção,
enquanto não forem empregados, conservam
sua qualidade de móveis, readquirem essa
qualidade os provenientes da demolição de
algum prédio.
( X ) Caso a pessoa natural possua diversos domicílios, onde, alternadamente viva, considerarse-á seu domicílio aquele onde concomitantemente exercer profissão.
( ) Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando sua unidade, forem removidas para
outro lugar.
( ) Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.
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55. Assinale a alternativa incorreta.

57. De acordo com o Código Penal, pode-se afirmar:

a. ( X ) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao
credor, se outra coisa não se estipulou.
b. ( ) O credor pode renunciar à dívida em favor de
um, de alguns, ou de todos os devedores.
c. ( ) Havendo mais de um devedor ou mais de um
credor em obrigação divisível, esta presumese dividida em tantas obrigações, iguais e
distintas, quantos os credores ou devedores.
d. ( ) Há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor e mais de
um credor, cada um com um direito, ou obrigado à dívida toda.
e. ( ) O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela
parte que lhes caiba.

a. (

56. Sobre o Direito Penal brasileiro, assinale a alternativa correta.
a. ( ) A superveniência de causa relativamente
independente não exclui a imputação ainda
que, por si só, tenha produzido o resultado.
b. ( ) Não se comunicam as circunstâncias e as
condições de caráter pessoal, mesmo quando
elementares do crime.
c. ( ) Havendo disposição expressa, as regras gerais
do Código Penal Brasileiro aplicam-se aos
fatos incriminados por lei especial.
d. ( ) É inimputável o agente que, por embriaguez,
proveniente de caso fortuito ou força maior,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteira
ou parcialmente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
e. ( X ) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora
cometidos no estrangeiro, os crimes contra
a fé pública da União, do Distrito Federal,
de Estado, de Território, de Município, de
empresa pública, sociedade de economia
mista, autarquia ou fundação instituída pelo
Poder Público.
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b.
c.

d.

e.

) A representação será irretratável depois de
recebida a denúncia.
( ) O direito de queixa pode ser exercido mesmo
depois de renunciado tacitamente.
( ) O ofendido decai do direito de queixa ou
de representação se não o exerce dentro do
prazo de 6 (seis) meses, contado do data em
que se praticou a conduta delituosa, ainda
que outro seja o momento do resultado.
( X ) Quando a lei considera como elemento ou
circunstâncias do tipo legal fatos que, por
si mesmos, constituem crimes, cabe ação
pública em relação àquele, desde que, em
relação a qualquer destes, se deva proceder
por iniciativa do Ministério Público.
( ) Para produzir efeitos, o perdão independe de
aceitação pelo querelado.

58. Sobre os crimes contra a administração pública,
assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) No peculato culposo, a reparação do dano
pelo agente, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade.
( X ) Na corrupção passiva exige-se que a solicitação de vantagem indevida, em razão da
função, parta do próprio funcionário, inadmitindo-se interposta pessoa.
( ) Equipara-se a funcionário público aquele que
trabalha para empresa prestadora de serviço
contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Pública.
( ) Aquele que permite mediante fornecimento
de senha o acesso de pessoas não autorizadas
a sistemas de informações ou banco de dados
da Administração Pública responde pelas
penas cominadas ao crime de violação de
sigilo funcional.
( ) A conduta de exigir, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida, configura o crime
de concussão.

Secretaria de Estado da Fazenda

59. Em relação aos crimes contra a ordem tributária
(Lei 8137/90) é correto afirmar:
a. ( X ) A ação penal em relação aos crimes que tipifica é pública incondicionada.
b. ( ) “A supressão ou redução de tributo” contemplado no art. 1o da lei compreende, impostos,
taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais, não se referindo às mesmas condutas praticadas em relação aos empréstimos
compulsórios.
c. ( ) Entre as condutas tipificadas pela lei como crimes contra a ordem tributária e equiparados
(art. 2o), há crimes nas modalidades culposa e
dolosa.
d. ( ) As condutas de utilizar ou divulgar programas
de processamento de dados que permitam ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir
informação contábil diversa daquela que é,
por lei, fornecida à Fazenda Pública, não constituem crime contra a ordem tributária.
e. ( ) Nos crimes previstos na Lei 8.137/90, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou
partícipe que através de confissão espontânea
revelar à autoridade policial ou judicial toda a
trama delituosa terá a sua pena reduzida pela
metade.

60. Assinale a alternativa incorreta.
a. (

b.
c.

d.

e.

) A Lei 8.429/92 relaciona os tipos penais e as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública fundacional.
( ) A Lei de falências e Recuperação de Empresas
apresenta tipos penais próprios e impróprios.
( X ) A ação penal para apurar o crime falimentar
consistente em “praticar, antes ou depois da
sentença que decretar a falência ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de
obrigação, destinado a favorecer um ou mais
credores em prejuízo dos demais” é de iniciativa privada, devendo ser exercida mediante
queixa oferecida por qualquer um dos credores prejudicados.
( ) A prescrição referente aos crimes falimentares obedece às regras previstas no Código
Penal, fazendo-se necessário que, no caso da
prescrição da pretensão punitiva, se analise
a pena máxima em abstrato de cada crime
isoladamente.
( ) A decretação da falência ou a concessão da
recuperação judicial do empresário ou sociedade é condição objetiva de punibilidade das
infrações penais falimentares.

61. Assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A transferência de título ao portador se faz por
simples tradição.
( ) O título de crédito, incompleto ao tempo da
emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados.
( ) Considera-se legítimo possuidor o portador
do título à ordem com série regular e ininterrupta de endosso, ainda que o último seja em
branco.
( X ) Considera-se local o de emissão e o de pagamento, quando não indicado no título o local
de exercício da profissão do emitente.
( ) O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contenha o nome do
endossatário.
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62. Assinale a alternativa incorreta.

64. Assinale a alternativa incorreta.

a. ( ) É obrigatória a inscrição do empresário no
Registro Público de Empresas Mercantis
da respectiva sede, antes do início da sua
atividade.
b. ( X ) É relevante o regime de bens entre cônjuges
que contratem compromisso societário, seja
entre si ou com terceiro.
c. ( ) Podem exercer a atividade de empresário os
que estiverem em pleno gozo da capacidade
civil e não forem legalmente impedidos.
d. ( ) A pessoa legalmente impedida de exercer
atividade própria de empresário, se exercer,
responderá pelas obrigações contraídas.
e. ( ) Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar
a empresa antes exercida por ele enquanto
capaz, por seus pais, ou pelo autor da herança.

a. (

b.

c.
d.

e.

) A obrigação dos sócios começa imediatamente com o contrato, se este não fixar outra
data, e termina quando, liquidada a sociedade,
extinguirem-se as responsabilidades sociais.
( ) O sócio não pode ser substituído no exercício
das suas funções, sem o consentimento dos
demais sócios, expresso em modificação do
contrato social.
( X ) A legislação trata de forma idêntica o empresário rural e o empresário urbano.
( ) O sócio que, a título de quota social, transmitir
domínio, posse ou uso, responde pela evicção;
e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito.
( ) O sócio cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo convenção em contrário,
empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e
dela excluído.

63. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) O empresário casado pode, sem necessidade
de outorga conjugal, qualquer que seja o
regime bens, alienar os imóveis que integrem
o patrimônio da empresa ou gravá-los de
ônus real.
b. ( ) Os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares
em comum.
c. ( ) Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo
pacto expresso limitativo de poderes, que
somente terá eficácia contra o terceiro que o
conheça ou deva conhecer.
d. ( ) Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência, da sociedade, mas os terceiros podem
prova-la de qualquer modo.
e. ( X ) Ao instituir sucursal ou filial ou agência em
local sujeito à jurisdição de outro Registro
Público de Empresa Mercantil, o empresário
estará autorizado a fazer as inscrições no local
da sede.
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65. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) É inexistente a estipulação contratual que
exclua qualquer sócio de participar dos lucros
e das perdas.
b. ( ) São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa
do contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos
sócios.
c. ( ) O título de crédito, documento necessário ao
exercício do direito literal e autônomo nele
contido, somente produz efeitos quando preencha os requisitos contidos em lei.
d. ( ) Deve o título de crédito conter a data da
emissão, a indicação precisa dos direitos que
confere e a assinatura do emitente.
e. ( ) É a vista o título de crédito que não contenha
indicação de vencimento.

Secretaria de Estado da Fazenda

Legislação Tributária de SC

(35 questões)

66. A Lei 13.136/2004/SC indica algumas situações
em que o crédito tributário poderá ser parcelado.

68. No tocante ao Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
(ITCMD), assinale a alternativa correta.
a. (

Com base nesta afirmativa, assinale a alternativa
correta.
a. ( ) Em doze prestações, tanto para quando apurado e declarado pelo próprio sujeito passivo,
como quando exigido por notificação fiscal.
b. ( X ) Em doze prestações, quando apurado e declarado pelo próprio sujeito passivo; e em vinte e
quatro prestações, quando exigido por notificação fiscal.
c. ( ) Em vinte e quatro prestações, tanto para
quando apurado e declarado pelo próprio
sujeito passivo, como quando exigido por
notificação fiscal.
d. ( ) Em vinte e quatro prestações, quando apurado e declarado pelo próprio sujeito passivo,
sendo que não existe a modalidade de parcelamento para notificação fiscal.
e. ( ) Em vinte e quatro prestações, quando apurado e declarado pelo próprio sujeito passivo;
e em doze prestações, quando exigido por
notificação fiscal.

67. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) é um
imposto que:
a. ( ) é aplicado a todos os entes da federação.
b. ( ) somente os Municípios têm competência para
instituir.
c. ( X ) somente os Estados e o Distrito Federal têm
competência para instituir.
d. ( ) somente os Estados tem competência para
instituir.
e. ( ) é de competência dos Estados, do Distrito
Federal e concorrentemente dos Municípios.

b.

c.

d.

e.

) Não estão compreendidos na incidência do
imposto os bens que, na divisão do patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem
atribuídos a um dos cônjuges, a um dos companheiros, ou a qualquer herdeiro, acima da
respectiva meação ou quinhão.
( ) Não se incluem no rol de bens sujeitos a incidência de imposto Causa mortis ou doações a
qualquer título, os semoventes.
( ) Nas transmissões causa mortis e nas doações
ocorre, apenas, um fato gerador independente de quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários.
( ) De acordo com a Lei 13.136/2004, considerase doação qualquer ato ou fato, oneroso, que
importe ou se resolva em transmissão de
quaisquer bens ou direitos.
( X ) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD)
também incide na sucessão provisória, garantindo o direito de restituição, caso apareça o
ausente.

69. De acordo com a Lei 13.136/2004/SC e suas
alterações posteriores, é correto afirmar que o contribuinte do imposto, em regra, é:
1. O herdeiro, o legatário, o fiduciário ou o fideicomissário, no caso de transmissão causa mortis.
2. O donatário ou cessionário, no caso de doação ou de cessão.
3. O beneficiário de direito real, quando de sua
instituição.
4. O nu-proprietário, na extinção do direito real.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 3 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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70. Concernente ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), no Estado
de Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O imposto tem como fato gerador prestações
de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal, desde que por via terrestre, de
pessoas, bens, mercadorias ou valores.
b. ( ) As prestações, mesmo que não onerosas, de
serviços de comunicação, por qualquer meio,
também se sujeitam à incidência do ICMS.
c. ( ) O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, independente de sujeição imposta por Lei, é fato
gerador da incidência do imposto estadual.
d. ( X ) O imposto tem como fato gerador, dentre
outras, operações relativas à circulação de
mercadorias, inclusive o fornecimento de
alimentação e bebidas em bares, restaurantes
e estabelecimentos similares.
e. ( ) O ICMS incide sobre a entrada ou saída de
mercadoria importada ou exportada, por
pessoa jurídica, ainda quando se tratar de
bem destinado ao passivo permanente do
estabelecimento.

72. O ICMS, na maioria dos casos, tem como característica de tributação a essencialidade. Dentro dessa
perspectiva, poder-se-ia afirmar que:
1. Para produtos básicos, como o arroz e o feijão,
o ICMS cobrado é menor.
2. Para os cigarros e perfumes, considerados
produtos supérfluos, a incidência do ICMS é
maior.
3. Exclui-se, entretanto, da regra de essencialidade o serviço como o de energia elétrica,
que embora necessário, do ponto de vista de
uma boa qualidade de vida dos indivíduos,
possui alíquota de ICMS mais elevada que
aquela cobrada para produtos básicos.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.
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É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

73. Considerando o disposto na Lei no 7.543/88/SC
que institui o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores, analise os itens abaixo.

71. Considerando o disposto na lei 7.541/1988/SC, é
fato gerador da taxa de serviços gerais:
a. ( ) O ajuizamento de feitos judiciais.
b. ( ) A obrigação assumida voluntariamente de
natureza contratual, para a aquisição de um
bem ou serviço.
c. ( X ) A utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público específico e divisível prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição, ou
o exercício regular de atividade inerente ao
poder de polícia.
d. ( ) A utilização, efetiva ou potencial, de serviço
público específico e indivisível prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição, ou o
exercício regular de atividade inerentes ao
poder de polícia.
e. ( ) A melhoria de obra e serviços público que
acarrete valorização ao patrimônio do
particular.

( )
( )
( )
( )
(X)

1. O recolhimento do imposto dos veículos automotores de placas com finais 1, 2 e 3 será feito
nos meses de janeiro, fevereiro e março.
2. O imposto será devido semestralmente e
recolhido nos prazos fixados em lei.
3. É facultado ao contribuinte liquidar seu
débito a partir da data da ocorrência do fato
gerador.
4. O regulamento poderá definir as condições
para pagamento parcelado.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
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74. Com relação ao ICMS, assinale a alternativa que
corresponde a infração punível com penalidade de
multa.
1. Emitir documento fiscal sem o destaque,
quando compulsório, do total ou de parte
do imposto devido, ou indicando indevidamente que se trata de operação sem débito
do imposto.
2. Iniciar a atividade de estabelecimento sem
a inscrição no cadastro de contribuintes do
imposto.
3. Imprimir ou encomendar a impressão de
documentos fiscais fraudulentamente ou sem
a devida autorização.

76. De acordo com o disposto no Decreto
2.870/2001/SC que Regulamenta o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(RICMS-SC), analise os itens abaixo.
Presumir-se-á operação ou prestação tributável não
registrada, quando se constatar:
1. O suprimento de caixa sem comprovação da
origem do numerário, quer esteja escriturado
ou não.
2. A efetivação de despesas, pagas ou arbitradas,
em limite superior ao lucro bruto auferido
pelo contribuinte.
3. A diferença entre o movimento tributável
médio apurado em regime especial de fiscalização e o registrado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.
4. O pagamento de aquisições de mercadorias,
bens, serviços, despesas e outros ativos e passivos, em valor superior às disponibilidades
do período.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correto apenas o item 2.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2, e 3.

75. De acordo com o disposto no Decreto
2.870/2001/SC que Regulamenta o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(RICMS-SC), assinale a alternativa correta.
Compete à Secretaria de Estado da Fazenda:
a. ( X ) a supervisão, o controle da arrecadação e a
fiscalização do imposto.
b. ( ) apenas a supervisão da arrecadação do
imposto, buscando organizar o cadastro geral
de contribuintes.
c. ( ) apenas a fiscalização da arrecadação do
imposto, evitando a concessão de benefícios
e isenções.
d. ( ) apenas o controle da arrecadação do imposto,
para que não ocorra ilegalidade.
e. ( ) a supervisão e o controle da arrecadação do
imposto, já que a fiscalização não é atribuição
da Secretaria de Estado da Fazenda.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 3 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2, e 3.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

77. Assinale a alternativa correta, quanto ao ICMS:
a. ( X ) O ICMS é um imposto não-cumulativo.
b. ( ) O ICMS é um imposto de competência exclusiva dos Estados.
c. ( ) O ICMS é um imposto cumulativo, não
podendo ser compensado.
d. ( ) O ICMS, por incidir em cada etapa da circulação de mercadoria, dispensa a emissão de
nota ou cupom fiscal.
e. ( ) O ICMS é um imposto que pode ser tanto
cumulativo como não-cumulativo.
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78. De acordo com o disposto na Lei nº 7.543/1988/
SC que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, analise os itens abaixo.
Também não se exigirá o imposto:
1. De consulados credenciados junto ao
Governo brasileiro.
2. De instituições religiosas, de educação e de
assistência social.
3. De fundações instituídas e/ou mantidas pelo
Estado.
4. De associações de pais e alunos legalmente
constituídas.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correto apenas o item 2.
São corretos apenas os itens 1 e 4.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

79. De acordo com a Lei 7.543/1988/SC, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) O pagamento do IPVA inclui a incidência de
taxa ou imposto incidente sobre a utilização
de veículos automotores.
b. ( X ) O pagamento do IPVA exclui a incidência de
taxa ou imposto incidente sobre a utilização
de veículos automotores.
c. ( ) No caso de aquisição de veículo automotor,
novo ou usado, deverá ser regularizada a
transferência junto ao órgão oficial competente e junto à Secretaria de Estado da
Fazenda, no prazo de 60 (trinta) dias.
d. ( ) Do produto da arrecadação do IPVA, 60% (sessenta por cento) serão destinados ao Estado
em que estiver registrado, matriculado ou
licenciado o veículo.
e. ( ) Do produto da arrecadação do IPVA, 40%
(quarenta por cento) serão destinados ao
município em que estiver registrado, matriculado ou licenciado o veículo.
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80. Ao tratar da cobrança de taxa de segurança contra
incêndio, a Lei 7.541/1988/SC estabelece que as pessoas jurídicas filantrópicas e sem fins lucrativos, desde
que tenham por finalidade o cumprimento de algum
objetivo especifico, ficam isentas do pagamento da
taxa de segurança contra incêndios. São abrangidas
por este beneficio pessoas jurídicas filantrópicas e sem
fins lucrativos que, entre outras finalidades:
1. Prestam atendimento a dependentes químicos.
2. Prestam atendimento aos idosos.
3. Prestam atendimento a pessoas com
deficiência.
4. Realizam práticas religiosas em templos de
qualquer culto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correto apenas o item 2.
É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

81. Assinale a alternativa correta considerando as
alíquotas correspondentes ao pagamento de IPVA no
Estado de Santa Catarina.
a. (
b. (

) 0,5% para embarcações de qualquer tipo.
) 0,5% para veículos terrestres de duas rodas e
os de transportes de carga e/ou passageiros
(coletivos), nacionais e estrangeiros.
c. ( ) 1% para veículos terrestres de passeio e utilitários de procedência estrangeira.
d. ( X ) 2% para veículos terrestres de passeio e utilitários, nacionais e estrangeiros.
e. ( ) 4% para veículos terrestres de passeio e utilitários, de procedência estrangeira.

82. A Fiscalização dos tributos estaduais, nos termos
do disposto na Lei 3.938/1966/SC, é de competência privativa do Serviço de Fiscalização da Fazenda,
exceto quanto à taxa:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

judiciária.
de segurança contra incêndio.
de segurança ostensiva.
de serviços.
de obras.

Secretaria de Estado da Fazenda

83. Assinale a alternativa correta, considerando o
disposto na Lei 3.938/1966/SC.

85. Analise os itens abaixo com base na Lei
3.938/1966/SC.

a. ( ) Os livros fiscais poderão ser retirados do estabelecimento do contribuinte quando houver
um pretexto.
b. ( ) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados não precisarão ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que
se refiram.
c. ( X ) Sempre que o contribuinte e o intermediário
de negócios se recusarem a exibir seus livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos fiscais
ou comerciais, a fiscalização poderá lacrar os
móveis ou depósitos onde possivelmente
estejam os materiais exigidos.
d. ( ) Para os efeitos da legislação tributária estadual aplicam-se as disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias
e. ( ) A autoridade fiscal não poderá solicitar ao
sujeito passivo que preste esclarecimento
sobre indícios de inconsistências no cumprimento de obrigação tributária, principal ou
acessória.

Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar ao
Serviço de Fiscalização da Fazenda todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, entre outros:

84. Considerando o disposto na Lei 7.541/1988/SC,
analise os itens abaixo.

1. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários
de ofício.
2. Os bancos, as casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras.
3. As empresas de administração de bens.
4. Os inventariantes.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

a. (
b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correto apenas o item 1.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

É correto apenas o item 2.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

86. Assinale a alternativa correta, considerando o
disposto na Lei 3.938/1966/SC.

São contribuintes da taxa de segurança ostensiva
contra delitos:
1. O titular de estabelecimentos bancários, casas
de crédito, joalherias e guarda de valores.
2. O titular de estabelecimentos comerciais,
industriais e prestadores de serviços.
3. O titular de estabelecimentos esportivos e de
diversões públicas.

( )
( )
( )
( )
(X)

e.

) A devolução da coisa apreendida, em hipótese alguma poderá ser efetuada.
( X ) Poderão ser apreendidos, mediante termo,
do qual se deixará cópia autenticada com o
contribuinte, os livros, papéis, documentos e
efeitos fiscais que constituam prova material
de infração da legislação tributária.
( ) Mercadorias existentes em estabelecimentos
de contribuinte ou de terceiro, ou em trânsito,
que constituam prova material de infração da
legislação tributária, não poderão ser objeto
de apreensão.
( ) O apreensor de material que constitua prova
de infração à legislação tributária deverá
nomear o infrator depositário da mercadoria
apreendida.
( ) O prazo para o proprietário do bem apreendido provar a regularização da situação junto
à Fazenda, sob pena de iniciar-se processo
destinado a leilão público, é de 60 dias contados da apreensão.
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87. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Na cobrança da dívida ativa regularmente
inscrita, a fluência de juros de mora exclui a
liquidez do crédito.
b. ( ) A dívida regularmente inscrita goza da presunção da certeza e liquidez, porém não possui efeito de prova pré-constituída.
c. ( ) A presunção de liquidez do crédito tributário regularmente inscrito é absoluta, não
podendo ser ilidida por prova inequívoca.
d. ( X ) Constitui dívida ativa tributária a proveniente
de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente,
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento pela lei ou por decisão final proferida
em processo regular.
e. ( ) A cobrança do crédito fiscal inscrito em dívida
ativa será feita no município da Capital e nos
municípios do interior, por advogados especialmente contratados para tal fim.

89. Considerando o disposto na Lei 7.541/1988/SC,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Contribuinte da taxa judiciária é o réu da ação.
b. ( X ) Não se exigirá a taxa judiciária nas ações de
“habeas corpus” e “habeas data”.
c. ( ) A taxa judiciária poderá ser recolhida até a
data do ajuizamento da ação.
d. ( ) A taxa judiciária será calculada à alíquota de
0,5%.
e. ( ) A base de cálculo da taxa judiciária independe
do valor da causa.

90. Constitui infração à legislação tributária estadual,
nos termos do disposto na Lei 3.938/1966/SC:
a. (

b.
88. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) As Certidões positivas ou negativas de débitos tributários serão expedidas pelo órgão
próprio da Secretaria de Estado da Fazenda,
observadas as exigências previstas em ato do
Poder Executivo.
b. ( ) Produz o mesmo efeito da certidão negativa a
certidão da qual conste a existência de créditos vencidos, em curso de cobrança executiva,
sem que tenha sido efetivada a penhora, ou
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
c. ( ) A certidão negativa poderá ser expedida nos
termos em que tenha sido requerida, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal exigir, a
qualquer tempo, os tributos e as penalidades
pecuniárias já lançadas.
d. ( ) O prazo para a expedição da certidão negativa é de 15 (quinze) dias, contados da data
da entrada do requerimento na repartição
arrecadadora, se não forem necessários
esclarecimentos.
e. ( ) A certidão negativa expedida com dolo ou
fraude, que contenha erro contra a Fazenda
Estadual, não responsabiliza pessoalmente
o funcionário que a expedir, pelo crédito
tributário.
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c.

d.

e.

) Toda omissão, voluntária, que importe em
descumprimento, por parte do sujeito ativo,
de obrigação tributária principal, estabelecida
na legislação tributária estadual e municipal.
( ) Toda ação, involuntária, que importe em descumprimento, por parte do sujeito ativo, de
obrigação tributária acessória, estabelecida na
legislação tributária estadual.
( ) Toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em descumprimento, por
parte do sujeito passivo, de obrigação tributária principal ou acessória, estabelecida na
legislação tributária estadual e municipal.
( ) Toda ação ou omissão, voluntária ou não, que
importe em descumprimento, por parte do
sujeito passivo, de obrigação tributária principal, excetuadas as obrigações acessórias, estabelecidas na legislação tributária estadual.
( X ) Toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em descumprimento, por
parte do sujeito passivo, de obrigação tributária principal ou acessória, estabelecida na
legislação tributária estadual.

Secretaria de Estado da Fazenda

91. No Regulamento de Normas Gerais de Direito
Tributário do Estado de Santa Catarina (RNGDT), aprovado pelo Decreto 22.586/1984, a consulta é uma
faculdade atribuída, em regra, ao sujeito passivo
quando for de seu interesse esclarecimentos sobre a
vigência, interpretação e aplicação dos dispositivos da
legislação tributária. A citada regulamentação prevê,
ainda, a possibilidade de pedido de reconsideração de
consulta já efetuada.
Analisando a proposição firmada, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O pedido de reconsideração da consulta possui efeito suspensivo.
b. ( ) O pedido de reconsideração da consulta possui efeito suspensivo, se efetuado por pessoa
física.
c. ( X ) O pedido de reconsideração da consulta não
possui efeito suspensivo.
d. ( ) O pedido de reconsideração da consulta possui apenas efeito devolutivo.
e. ( ) A lei não faz menção sobre os efeitos em que
são recebidos os pedidos de reconsideração
da consulta.

93. Conforme estabelece o Decreto 22.586/1984/SC,
as respostas a consultas poderão ser modificadas a
qualquer tempo.
1. em decorrência de legislação superveniente.
2. por decisão fundamentada do Secretário de
Estado da Fazenda.
3. por deliberação da comissão técnica em
Resolução expedida pelo Secretário de Estado
da Fazenda.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

É correto apenas o item 1.
É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

94. Analise os itens abaixo, considerando o disposto
na Lei Complementar 465/2009/SC, quanto à formação de instâncias do Tribunal Administrativo Tributário.
1. Primeira instância, constituída por Julgadores
de Processos Fiscais, em julgamento singular.
2. Segunda instância, constituída por colegiado
de composição paritária.
3. Terceira instância, constituída por colegiado
de composição paritária e mista.

92. Considerando o disposto no Regulamento de
Normas Gerais de Direito Tributário do Estado de
Santa Catarina (RNGDT), aprovado pelo Decreto
22.586/1984/SC, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Será recebida e analisada a consulta que
tenha motivado a lavratura de notificação
fiscal contra o consulente.
b. ( ) Será admitida consulta formulada por qualquer meio, mesmo os não previstos na legislação, comunicando-se a decisão ao interessado.
c. ( ) Fatos definidos em lei como crime ou contravenção também poderão ser motivo de
consulta.
d. ( X ) Não será recebida ou analisada consulta que
verse sobre legislação tributária em tese, salvo
quando for formulada por entidade de classe
e tratar de questão de interesse geral.
e. ( ) A protocolização de consulta, quando formulada pelo sujeito passivo, suspende o
prazo para pagamento do tributo, mesmo
quando se tratar de tributo devido por outras
operações ou prestações, não relacionadas à
consulta.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correto apenas o item 1.
É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.
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95. Os Julgadores de Processos Fiscais, os Conselheiros
e o Procurador do Estado designados junto ao Tribunal
Administrativo Tributário são impedidos de atuar:
1. Em processos de interesse de seus parentes
consanguíneos ou afins até o quarto grau
inclusive.
2. Em processos em que tomaram parte ou
tenham interferido em qualquer condição ou
a qualquer título, inclusive na condição de
Conselheiro ou representante do Estado de
Santa Catarina.
3. Em processos de interesse de pessoa jurídica
de direito privado de que sejam titulares,
sócios, acionistas, membros da Diretoria,
Conselho Fiscal ou órgãos equivalentes.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

97. De acordo com disposição contida na Lei
Complementar 465/2009/SC, em caso da necessidade
de realização de perícia com elaboração do respectivo
laudo, este deverá ser apresentado em prazo fixado
pela autoridade julgadora no prazo não superior a:
a. (
b.
c.
d.
e.

98. De acordo com o disposto na Lei Complementar
465/2009/SC, será indeferida a realização de diligência
ou perícia quando:

É correto apenas o item 1.
É correto apenas o item 2.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.

1. O julgador considerar os elementos nos autos
suficientes para a formação da sua convicção.
2. Seja destinada a apurar fatos vinculados à
escrituração comercial ou fiscal ou a documentos que estejam na posse do requerente e
que possam ser juntados aos autos.
3. A prova do fato depender de conhecimento
técnico especializado.
4. A verificação for prescindível ou impraticável.

96. São cabíveis os seguintes recursos perante o
Tribunal Administrativo Tributário:
1. Recurso Ordinário.
2. Recurso Especial.
3. Pedido de Esclarecimento.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correto apenas o item 1.
É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.
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) 15 dias, que poderá ser prorrogado, mediante
solicitação fundamentada.
( ) 30 dias, que poderá ser prorrogado, mediante
solicitação fundamentada.
( ) 30 dias, improrrogáveis.
( X ) 60 dias, que poderá ser prorrogado, mediante
solicitação fundamentada.
( ) 60 dias, improrrogáveis.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correto apenas o item 1.
São corretos apenas os itens 1 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2, e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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99. Sempre que for constatada a falta de recolhimento de tributo, na forma e nos prazos fixados na
legislação tributária, o Serviço de Fiscalização da
Fazenda promoverá:
a. ( X ) O lançamento de ofício,
através de notificação fiscal.
b. ( ) O lançamento por declaração.
c. ( ) O lançamento por homologação.
d. ( ) O lançamento misto.
e. ( ) O autolançamento.

100. A Lei Complementar 465/2009/SC estabelece
que a autoridade julgadora determinará, quando
entender necessária, de ofício ou a requerimento do
Procurador do Estado ou do sujeito passivo, a realização de diligências ou perícias.
O Procurador do Estado ou o sujeito passivo, ao requerer diligência ou perícia:
1. Deve indicar os motivos que justifiquem a
realização da diligencia ou perícia.
2. No caso de perícia, o procurador do Estado
ou o sujeito passivo, deve indicar os quesitos
referentes aos exames desejados.
3. O custo da diligência ou perícia, se houver,
correrá por conta do sucumbente.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correto apenas o item 2.
É correto apenas o item 3.
São corretos apenas os itens 1 e 2.
São corretos apenas os itens 2 e 3.
São corretos os itens 1, 2 e 3.
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