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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE (M002)
TEXTO:
Um cão apenas
Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os quarenta degraus do jardim – plantas em flor, de cada lado; borboletas
incertas; salpicos de luz no granito – eis-me no patamar. E a meus pés, no áspero capacho de coco, à frescura da cal do pórtico,
um cãozinho triste interrompe o seu sono, levanta a cabeça e fita-me. É um triste cãozinho doente, com todo o corpo ferido;
gastas, as mechas brancas do pêlo; o olhar dorido e profundo, com esse lustro de lágrimas que há nos olhos das pessoas muito
idosas. Com grande esforço acaba de levantar-se. Eu não lhe digo nada; não faço nenhum gesto. Envergonha-me haver
interrompido o seu sono. Se ele estava feliz ali, eu não devia ter chegado. Já lhe faltavam tantas coisas, que ao menos dormisse:
também os animais devem esquecer, enquanto dormem...
Ele, porém, levantava-se e olhava-me. Levantava-se com dificuldade dos enfermos graves: acomodando as pastas da
frente, arrastando o resto do corpo, sempre com os olhos em mim, como à espera de uma palavra ou de um gesto. Mas eu não o
queria vexar nem oprimir. Gostaria de ocupar-me dele: chamar alguém, pedir-lhe que o examinasse, que receitasse, encaminhalo para um tratamento... Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe. E era preciso passar. E ele estava na minha frente,
inábil, como envergonhado de se achar tão sujo e doente, com o envelhecido olhar numa espécie de súplica.
Até o fim da vida guardarei seu olhar no meu coração. Até o fim da vida sentirei esta humana infelicidade de nem sempre
poder socorrer, neste complexo mundo dos homens.
Então, o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o patamar, sem nenhuma dúvida sobre o caminho, como se
fosse um visitante habitual, e começou a descer as escadas e suas rampas, com as plantas em flor de cada lado, as borboletas
incertas, salpicos de luz no granito, até o limiar da entrada. Passou por entre as grades do portão, prosseguiu para o lado
esquerdo, desapareceu.
Ele ia descendo como um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça baixa, sem firmeza e sem destino. Era, no entanto,
uma forma de vida. Uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis. Esteve ao meu alcance; talvez tivesse fome e sede: e
eu nada fiz por ele; amei-o, apenas, com uma caridade inútil, sem qualquer expressão concreta. Deixei-o partir, assim
humilhado, e tão digno, no entanto: como alguém que respeitosamente pede desculpas de ter ocupado um lugar que não era
seu.
Depois pensei que nós todos somos, um dia, esse cãozinho triste, à sombra de uma porta. E há o dono da casa, e a escada
(Cecília Meireles, Crônicas, 1965)
que descemos e a dignidade final da solidão.
01) Sobre o texto, é correto afirmar:
A) Predomina a descrição/narração.
B) Destaca a insensibilidade da autora.
C) Apresenta uma ironia àqueles que se comovem com o sofrimento.
D) É técnico com algumas descrições.
E) Mostra o sofrimento das pessoas.
02) Todas as afirmativas estão de acordo com o texto, EXCETO:
A) A autora ficou preocupada com o estado do cão.
B) Um sentimento de infelicidade por não prestar ajuda está evidente.
C) Uma analogia é feita do estado do cão ao de uma pessoa idosa.
D) O fim de todas as criaturas, um dia, é a solidão.
E) A caridade foi praticada concretamente com o cãozinho doente.
03) No texto, a autora tem o objetivo de:
A) Mostrar-nos a vida difícil de inúmeras criaturas.
B) Fazer-nos refletir sobre situações de sofrimento diante dos quais não temos ação concreta.
C) Mostrar que não devemos nos preocupar com os problemas alheios.
D) Mostrar o abandono dos animais.
E) Evidenciar a grande vontade de viver do cãozinho doente.
04) Em “Ele, porém, levantava-se e olhava-me” (2°§), o termo grifado possui o valor semântico de:
A) Acréscimo.
B) Oposição.
C) Conclusão.
D) Explicação.
E) Causa.
05) As palavras grifadas pertencem à mesma classe gramatical, EXCETO:
A) “Até o fim da vida guardarei seu olhar.”
B) “Levantava-se com a dificuldade dos enfermos graves.”
C) “... Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe.”
D) “... com o envelhecido olhar numa espécie de súplica.”
E) “Ele ia descendo como um velhinho andrajoso...”
06) “Uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis.” Assinale a alternativa em que a palavra destacada tem o
mesmo processo de formação da que foi grifada anteriormente:
A) Amei-o com uma caridade inútil.
B) “...e a dignidade final da solidão.”
C) “...um cãozinho triste interrompe o seu sono...”
D) “E ele estava na minha frente, inábil, como envergonhado de se....”
E) “Ele ia descendo como um velhinho andrajoso.”
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

07) Assinale a alternativa em que a palavra grifada está de acordo com a ortografia oficial:
A) Houve um impecilho para um bom relacionamento.
B) Este salgado leva muçarela.
C) Alguns possuem certos previlégios.
D) Faremos um almoço beneficiente para a casa dos idosos.
E) O meretíssimo Juiz compareceu ao jantar de confraternização entre funcionários.
08) A frase que, na reescrita, NÃO manteve o sentido original é:
A) “Até o fim da vida guardarei seu olhar no meu coração.” “No meu coração, guardarei seu olhar até o fim da vida.”
B) “Até o fim da vida sentirei esta humana infelicidade de nem sempre poder socorrer.” “De nem sempre poder correr até o
fim da vida.”
C) “Ele, porém, levantava-se e olhava-me.” “Porém ele levantava-se e olhava-me.”
D) “Depois pensei que nós todos somos, um dia, esse cãozinho triste à sombra de uma porta.” Pensei, depois, que nós
todos, um dia, somos esse cãozinho triste à sombra de uma porta.”
E) “Envergonha-me a ver interrompido o seu sono.” “Ter interrompido o seu sono envergonha-me.”
09) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância:
A) Escolhi má hora e lugar para nosso encontro.
D) É proibido entrada de estranhos.
B) Sempre admirei as culturas grega e romana.
E) Dez quilos de carne é suficiente para o churrasco.
C) Já me faltava tantas coisas.
10) Deve levar o acento grave, indicador da crase:
A) Duas a duas as alunas entravam na sala.
D) Sou a favor dos mais fracos.
B) Temos celular a cartão.
E) Comida feita em fogão a lenha.
C) Muitas pessoas saíram as pressas para assistir ao jogo.
MATEMÁTICA
11) Na escola de Ricardo, no bimestre passado, foram aplicadas três provas de matemática com questões que valiam um
ponto cada uma, mas os pesos das provas eram diferentes. Jorge, que acertou 3 questões na primeira prova, 6 na
segunda e 6 na terceira, obteve no final um total de 54 pontos. Fernando acertou 5 questões na primeira prova, 8 na
segunda e 3 na terceira totalizando 49 pontos. Por sua vez, Marcos acertou 6 questões na primeira prova, 5 na
segunda e 4 na terceira, atingindo a soma de 47 pontos no final. Já Ricardo, fez 2 questões certas na primeira prova,
7 na segunda e 5 na terceira. Qual foi o total de pontos de Ricardo?
A) 70
B) 65
C) 45
D) 50
E) 68
12) Numa fábrica, o refeitório é retangular e o comprimento tem 15m a mais que a largura. A cozinha é quadrangular e
seu comprimento é o dobro da largura do refeitório. Os dois ambientes têm áreas iguais. Qual é o perímetro da
cozinha?
A) 40m
B) 100m
C) 25m
D) 20m
E) 50m
13) A figura abaixo representa uma caixa na forma de um paralelepípedo. Qual é a equação que corresponde à soma
das áreas das faces laterais se o valor dessa soma for 880?
A) 2x2 + 5x + 2
B) 6x2 + 6x
C) 2x2 – 5x + 2
D) 6x2 – 6x í 880
E) 3x2 + 3x – 440
14) Para acessar a Internet, Umberto Fadul escolheu uma senha formada por seis letras diferentes, todas presentes no
seu nome. A senha começa com vogal e vai alternando consoante e vogal. De quantos modos pode ser formada essa
senha?
A) 4.200
B) 2.100
C) 12.600
D) 20.160
E) 25.200
15) Pedro irá realizar uma aplicação financeira de R$900,00. No gráfico abaixo está representada a aplicação sugerida
pelo Banco. Qual será o montante que Pedro receberá no terceiro mês?
A) R$842,50
B) R$980,59
C) R$972,30
D) R$971,20
E) R$1.000,30
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

16) Artur recebeu um pedido para fazer o projeto de construção de uma coluna de concreto, que vai sustentar uma
ponte que está sendo construída em seu município. Ele quer fazer uma coluna que tenha a forma de um prisma
hexagonal regular de aresta da base 2m e altura 8m. Qual o volume de concreto será necessário para encher a
fôrma da coluna?
B) 81,6m3
C) 13,6m3
D) 27,2m3
E) 54,4m3
A) 61,7m3
LEGISLAÇÃO BÁSICA
17) Marque entre as alternativas abaixo, o conjunto de ações que tem como objetivo promover o desenvolvimento sócioeconômico, por intermédio da concessão de financiamentos de incentivo ao investimento e à operação ou da
participação no capital de empresas instaladas em Santa Catarina:
A) PROMSC
B) PRODEC
C) FADESC
D) FISESC
E) PROMEC
18) Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina, EXCETO:
A) Analisar as propostas de estudos e projetos sobre o uso, preservação e recuperação de recursos hídricos.
B) Propor as diretrizes para o programa estadual de defesa contra as cheias.
C) Estabelecer normas para a institucionalização de Comitês de Bacias Hidrográficas.
D) Identificar obstáculos reais ou potenciais, de natureza político-institucional, legal, econômico-financeira, jurídica,
administrativa, cultural e tecnológica que se interponham à consecução das metas e objetivos estabelecidos.
E) Propor normas para o uso, preservação e recuperação dos recursos hídricos.
19) No estado de Santa Catarina são objetivos da Política Estadual de Saneamento, EXCETO:
A) Promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento no Estado de Santa Catarina.
B) Promover o desenvolvimento da capacidade tecnológica, financeira e gerencial dos serviços públicos de saneamento no
Estado de Santa Catarina.
C) Assegurar os benefícios da salubridade ambiental à totalidade da população do estado de Santa Catarina.
D) Promover a mobilização e a integração dos recursos institucionais, tecnológicos, econômico-financeiros e
administrativos disponíveis.
E) Contribuir para o desenvolvimento sustentado do meio ambiente, para a desconcentração econômica e espacial das
atividades produtivas e para o desenvolvimento dos municípios.
20) “Compreende o processo que objetiva reduzir, o máximo possível, os impactos negativos causados pela disposição
inadequada dos resíduos sólidos no solo, considerando-se a decisão de encerrar a operação no local.” Marque a
alternativa que corresponde ao conceito anterior:
A) Remediação.
D) Recuperação.
B) Minimização.
E) Padrão de produção e consumo sustentáveis.
C) Prevenção da poluição ou redução na fonte.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Pedro fez um financiamento para a compra de uma moto que custa à vista R$ 8.500,00. Pelo financiamento poderá
pagar a moto em 25 prestações (postecipadas) a juros de 12% a.m. O valor das prestações será de
aproximadamente: (Dados (1,12)25 = 17)
A) R$1.184,00
B) R$1.183,00
C) R$1.190,00
D) R$1.084,00
E) R$1.180,00
22) Analise os fluxos de desembolsos e receitas dos investimentos A, B e C apresentados no quadro abaixo:
Ano 0
Ano 1
Ano 2
Ano 3
A
íR$500.000,00 R$150.000,00 R$200.000,00 R$450.000,00
B
íR$700.000,00 R$550.000,00 R$440.000,00 R$ 55.000,00
C
íR$600.000,00 R$255.000,00 R$255.000,00 R$255.000,00
Considerando uma taxa de desconto (Taxa Mínima de Atratividade) de 10% ao ano pode-se afirmar que:
A) O Valor Presente Líquido do investimento A é aproximadamente R$300.000,00.
B) O Valor Presente Líquido do investimento B é aproximadamente R$250.000,00.
C) O Valor Presente Líquido do investimento C é aproximadamente R$ 75.000,00.
D) O Valor Presente Líquido dos investimentos B e C são aproximadamente R$205.000,00 e R$34.000,00,
respectivamente.
E) O Valor Presente Líquido dos investimentos A e B são aproximadamente R$327.000,00 e R$286.000,00,
respectivamente.
23) O modelo de orçamento que exige que o administrador, a cada novo exercício, justifique detalhadamente os
recursos solicitados é denominado orçamento:
A) Empresarial.
B) Contínuo.
C) Base zero.
D) Participativo.
E) Flexível.
24) É correto afirmar que as categorias econômicas obedecem a uma discriminação seqüencial na seguinte ordem:
A) As Categorias Econômicas que são distribuídas por Fontes de receitas, desdobradas em Subfontes que, por sua vez, são
analisadas em Rubricas, alíneas e subalíneas e podem chegar a Item e Subitem.
B) As Categorias Econômicas que são distribuídas por Fontes de despesas, desdobradas em alíneas e subalíneas.
C) As Categorias Econômicas que são distribuídas por Fontes nulas, desdobradas em Subfontes, alíneas e subalíneas e
chegam a Item e Subitem.
D) As Categorias Econômicas que são distribuídas por Fontes de despesas, desdobradas em Item e Subitem.
E) As Categorias Econômicas que são distribuídas por Fontes de receitas, desdobradas em Item e Subitem.
TÉCNICO EM CONTABILIDADE (M002)

www.consulplan.net atendimento@consulplan.com

4

C
O
C
L
B
Ú
P
O
S
R
U
C
N
O
C
Oí
CO
LIIIC
BL
ÚB
PÚ
OP
SO
RS
UR
CU
NC
ON
CO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

25) Segundo a Lei Federal nº4.320, a Lei do Orçamento Anual conterá a discriminação da receita e despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de:
A) Dualidade, competência e anualidade.
D) Universalidade, dualidade e anualidade.
B) Unidade, confiabilidade e dualidade.
E) Entidade, unidade e universalidade.
C) Unidade, universalidade e anualidade.
26) Conforme Lei Federal nº4.320/64, a Lei de Orçamento Anual poderá conter autorização ao Executivo para:
I. Abrir créditos suplementares até determinada importância.
II. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a
insuficiência de caixa.
III. Em casos de superávit, a Lei de Orçamento Anual indicará as fontes de créditos que o Poder Executivo fica autorizado
a utilizar para atender a sua cobertura.
IV. O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá nas despesas quando
umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao
Poder Executivo realizá-las no exercício.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II e IV
B) I e II
C) II e III
D) II, III e IV
E) I, III e IV
27) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº101/2000, considera-se obrigatória, de
caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a:
A) Um exercício. B) Três exercícios.
C) Quatro exercícios.
D) Cinco exercícios.
E) Dois exercícios.
28) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº101/2000, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente
líquida, para o Município, de:
A) 50%
B) 60%
C) 30%
D) 40%
E) 70%
29) O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento para a modalidade de licitação carta
convite de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 será de:
A) 45 dias.
B) 30 dias.
C) 10 dias úteis.
D) 15 dias.
E) 5 dias úteis.
30) A modalidade de empenho que ocorre quando não se conhece o montante da despesa, para pagamento de uma só
vez ou em parcelas é denominado Empenho:
A) Ordinário.
D) Estimativa.
B) Nota de Anulação de Empenho.
E) Contábil.
C) Global.
31) O Princípio Orçamentário que preceitua que o orçamento deva conter apenas matéria orçamentária e, não cuidar
de assuntos estranhos é o Princípio da:
A) Clareza.
D) Anualidade.
B) Uniformidade.
E) Universalidade.
C) Exclusividade.
32) Em relação a pagamentos de compromissos financeiros, os depósitos são exigidos geralmente para garantias
diversas; quando cessam os motivos pelos quais foram exigidos, promove-se a sua devolução através da despesa:
A) Extra-orçamentária.
D) Funcional.
B) Orçamentária.
E) Programática.
C) Institucional.
33) A Lei Federal nº4.320/64 determina que “pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadas e as despesas
nele legalmente empenhadas.” Este artigo da lei consagrou o regime contábil denominado:
A) De Competência.
D) De gestão financeira.
B) De Caixa.
E) Misto.
C) De Competência para receitas e de caixa para as despesas.
34) A abertura de conta corrente com recursos do caixa da empresa e a aquisição de um bem a prazo são fatos
contábeis denominados:
A) Permutativos.
D) Fatos mistos.
B) Modificativos.
E) Mistos aumentativos.
C) Modificativos aumentativos.
35) Para fazer o registro de um fato contábil envolvendo as contas patrimoniais ou de resultados, a contabilidade se vale
de um vetor identificador chamado:
A) Método das Partidas dobradas.
D) Patrimônio líquido.
B) Equação contábil.
E) Passivo a descoberto.
C) Lançamento.
36) Despesas e custos são contas eminentemente:
A) Devedoras.
D) De saldo.
B) Credoras.
E) De investimento.
C) Ativas permutativas.
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37) A empresa LMC apresentou os seguintes saldos do Balancete anterior conforme demonstrado abaixo:

38)

39)

40)

41)

42)

SALDO DO MÊS
ANTERIOR
D
C
Caixa
R$22.000,00
Bancos
R$ 600,00
Estoques
R$ 3.000,00
Contas a pagar
R$600,00
Capital
R$10.000,00
Duplicatas a pagar
R$15.000,00
TOTAL
R$25.600,00 R$25.600,00
Ocorreram os seguintes movimentos no mês corrente:
1. Aumento do capital em dinheiro no valor de R$2.000,00.
2. Pagamento de Contas a pagar de R$500,00 em dinheiro.
3. Compra de mercadoria no valor de R$400,00 a prazo.
4. Pagamento de R$13.000,00 de duplicatas com cheque datado para o mês corrente.
5. Realização de um Empréstimo no valor de R$16.300,00.
O saldo total de débitos registrados no Balancete de Verificação será no valor de:
A) R$32.200,00
B) R$30.000,00
C) R$30.800,00
D) R$35.000,00
E) R$35.800,00
Toda empresa, obrigada a manter uma escrituração contábil, deve fazer um estudo preliminar sobre quais contas
utilizará para registrar suas operações. O resultado desse planejamento é uma relação de contas elaboradas,
normalmente pelo Contador da empresa, que servirá como um guia nas tarefas contábeis. Essa relação é conhecida
como:
A) Contas patrimoniais.
D) Plano de contas.
B) Contas de resultados.
E) Contas sintéticas.
C) Contas analíticas.
A demonstração do resultado do exercício evidencia, de forma estruturada, os componentes que provocaram
alterações no patrimônio líquido das empresas. É correto afirmar que a demonstração do resultado do exercício
discriminará, EXCETO:
A) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e o custo do produto estocado e o lucro bruto.
B) As despesas com vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras
despesas operacionais.
C) As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias e as contribuições sociais para
instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.
D) O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital.
E) O lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais.
No Balanço Patrimonial, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Conforme a
afirmativa anterior é correto afirmar que, EXCETO:
A) No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados.
B) No passivo, as contas serão classificadas conforme o grau de exigibilidade.
C) No passivo, o patrimônio líquido será dividido em capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas
de lucros e lucros ou prejuízos acumulados.
D) Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente.
E) No ativo, o ativo permanente será dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
CONHECIMENTOS GERAIS
Com muita polêmica, no dia 29 de maio, o Supremo Tribunal Federal liberou por seis votos contra cinco as
pesquisas científicas com células tronco embrionárias sem nenhuma restrição, como previsto na Lei de
Biossegurança. Sobre este assunto, é correto afirmar que:
A) A lei prevê que os embriões usados nas pesquisas sejam inviáveis ou estejam congelados há três anos ou mais.
B) A Lei não permite a comercialização do material biológico.
C) Segundo a Lei, o material pode ser extraído mesmo sem autorização do casal.
D) As células tronco podem ter aplicações no tratamento de diversos órgãos e membros do corpo humano como coração,
cérebro, coluna, ossos, etc.
E) N.R.A.
“A pressão sobre o estado de Mato Grosso é maior do que nos outros estados, até porque nós temos aqui uma
agricultura muito forte e uma pecuária muito forte, o que não tem nos outros estados.” Com esta afirmação, o
governador do Mato Grosso comentou a pressão que vem sofrendo devido a constatação de que o desmatamento da
Amazônia foi o maior em seu estado. Seu nome é:
A) Aécio Neves.
B) José Serra.
C) Sérgio Cabral.
D) Paulo Hartung.
E) Blairo Maggi.
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

43) Um cruzamento de dados realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(Ipea) com utilização de
informações do IBGE revela que 34,5 milhões de brasileiros, moradores de áreas urbanas não têm acesso à coleta de
esgoto. Que regiões do país apresentaram o maior e o menor índice, consecutivamente, de moradores em domicílios
urbanos sem saneamento básico adequado?
A) Nordeste e Sudeste.
D) Nordeste e Sudeste.
B) Centro-Oeste e Sul.
E) Norte e Sul.
C) Norte e Sudeste.
44) O Brasil travou com os E.U.A. por cerca de cinco anos, uma bem sucedida batalha junto à Organização Mundial do
Comércio(OMC) contra os subsídios agrícolas americanos que estavam prejudicando os produtores brasileiros. O
produto que se encontra no centro desta disputa é o(a):
A) Algodão.
B) Soja.
C) Café.
D) Cana-de-açúcar.
E) Milho.
45) Atualmente no Brasil, cerca de 60 mil pacientes aguardam algum tipo de transplante de órgão, enquanto se registra
uma média de 15 mil operações anuais, mesmo estando o país em terceiro lugar no mundo na lista de países mais
preparados para este tipo de cirurgia. Quando o possível doador é uma pessoa com morte cerebral, qual é o
procedimento inicial para que o transplante se efetue?
A) Determinação judicial para que os órgãos possam ser transplantados.
B) Liberação de familiares para que a doação se efetive.
C) Diagnóstico médico de que a doação deve ser feita.
D) Verificação no Cartório para saber se o paciente é um doador registrado.
E) N.R.A.
CONHECIMENTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
46) Sobre o estado de Santa Catarina é correto afirmar, EXCETO:
A) É o menor estado que compõe a Região Sul do Brasil.
B) Tem grande fluxo de turistas no verão, principalmente, para as cidades litorâneas de Florianópolis, Blumenau e
Balneário Camboriú.
C) A vegetação é formada pelos mangues, a mata de araucárias, campos e faixas de florestas.
D) O clima predominante é mesotérmico, tendo como ponto mais elevado o morro Boa Vista, na serra Anta Gorda.
E) Sua etnia é formada por quase 90% de população branca, com expectativa de vida superior a 74 anos.
47) Com uma renda per capta em torno de US$ 6.500,00 – bem superior à média nacional – e mais de 120 indústrias que
a denominaram “Cidade dos Tecidos” por ser o maior pólo de pronta-entrega de confecções do sul do Brasil, esta
cidade catarinense recebe o nome de:
A) Fraiburgo.
B) Pomerode.
C) Blumenau.
D) Brusque.
E) Itajaí.
48) Dez festas compõem o circuito de outubro, onde tradições alemãs, portuguesas, austríacas e italianas são mescladas
em farta gastronomia e muita cerveja. Relacione as festas apresentadas abaixo, que fazem parte deste circuito, com
sua cidade sede:
I. Fenarreco.
( ) Itapiranga.
II. Fenachopp.
( ) Treze Tílias.
III. Scützenfest.
( ) Brusque.
IV. Musikfest.
( ) Jaraguá do Sul.
V. Kegelfest.
( ) Rio do Sul.
VI. Oktoberfest.
( ) São Bento.
VII. Tiro Lerfes.
( ) Joinville.
A seqüência está correta em:
A) II, VI, III, I, V, VII, IV
D) VII, VI, I, III, V, IV, II
B) VII, I, III, VI, II, V, IV
E) IV, III, I, V, VI, II, VII
C) III, I, VI, IV, VII, II, V
49) Sobre a colonização do território de Santa Catarina é correto afirmar que:
A) O primeiro grupo de poloneses a chegar no Brasil veio para o Paraná, transferindo-se mais tarde para Brusque.
B) A cultura italiana está inserida em seis momentos na história migratória do estado, como a colônia Nova Itália fundada
no Vale do Rio Tijucas.
C) Os alemães foram os primeiros a chegar, vindos de Viena e se instalando em Blumenau, por volta de 1830.
D) Os açorianos colonizaram no século XVIII a região Nordeste do estado, deixando resquícios de sua cultura em cidades
como São José, Imbituba e Itajaí.
E) Austríacos e japoneses povoaram a região Oeste do estado com atividades econômicas baseadas na agroindústria, na
criação de bovinos e na produção de maçã.
50) O que significou o Tratado de Santo Ildefonso para Santa Catarina?
A) A anexação do estado à região colonizada por espanhóis.
B) O domínio dos açorianos da região onde hoje se encontra o estado brasileiro de Santa Catarina.
C) O retorno das terras onde hoje se encontra Santa Catarina para o domínio português.
D) A independência política da República Juliana, formada entre catarinenses e gaúchos do Brasil.
E) O término da Guerra dos Farrapos, na qual os catarinenses lutavam junto com gaúchos e paranaenses pela
independência política do Sul.
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