ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES

CADERNO DE PROVA
EDITAL N.º 192/2011
CONCURSO: ANALISTA ADMINISTRATIVO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-resposta,
único e insubstituível. Confira os dados nele inseridos.
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.
3. Este caderno de prova contém 100 questões, todas com cinco alternativas. Para cada
questão existe apenas UMA resposta correta. O caderno de prova só será trocado se
apresentar problema de impressão.
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta.
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de n.
1 à de n. 100). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no
cartão-resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.
7. Na página 23 o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu gabarito.
Recorte-a e leve-a consigo.
8. A duração da prova é de seis horas. A saída do candidato só será permitida após
transcorridas uma horas do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.
9. O gabarito será divulgado no dia 8 de outubro, após as 16 horas, no site do Tribunal de
Justiça www.tj.sc.gov. O resultado NÃO será fornecido por telefone.
FLORIANÓPOLIS, 6 de Outubro de 2011.
A COMISSÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
1ª Questão: Assinale a alternativa que traz toda a acentuação correta:
a) Não duvida o órfão que tal benção no tatú é doida.
b) Coçá-lo é bem doído; é seriíssimo, sem dúvida.
c) Vanglória-te dos girassois cultivados no paraíso.
d) Favor apôr sua rubrica no documento, sem desdem.
e) O edil foi habil ao comprar toda a maquinária.
2ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro de ortografia:
a) Esse assessor tem siso!
b) Colocou hifens nas excessões.
c) A freguesa está atrazada.
d) É impar a escassez de protons.
e) Favor por a chícara no balcão.
3ª Questão: Assinale a alternativa verdadeira em relação às proposições:
I - Ele é especial, sabes porquê?
II - O casamento não precisa mais ser “até que a morte nos separe”, mas “bom enquanto durou”, até porque as
pessoas atualmente só se mantêm casadas por opção.
III - Abandonou a pós-graduação porque, tendo de dar aulas à noite e com um emprego de manhã, sentia-se
assoberbado.
IV - Calma... Não há por que se afobar.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as proposições II e IV.
Estão corretas somente as proposições I, II e III.
Estão corretas somente as proposições II, III e IV.
Estão corretas somente as proposições I, III e IV.
Todas as proposições estão corretas.

4ª Questão: Considerando o texto abaixo, assinale a alternativa correta:
“Há nítida tendência dos tribunais em estender o liame de causalidade entre o ato médico danoso e a cooperativa
sem a necessidade de comprovação da culpa in eligendo ou in vigilando.”
a) A palavra danoso poderia ser substituída, sem prejuízo para a compreensão do texto, por inócuo.
b) Existe erro de grafia na palavra causalidade, que deveria ser casualidade.
c) A palavra liame tem aí o significado de vínculo.
d) Expressões em espanhol, como a última citada, não podem ser usadas em texto jurídico.
e) O verbo estender apresenta grafia errada; deve ser extender, como extensão.
5ª Questão: Aponte a alternativa que completa corretamente as frases quanto à regência:
O mercado reagiu ___ inesperada decisão do Banco Central de reduzir o juro básico. Mas há consenso ___
subida dos índices em 2012. Disseram que o governo quer privilegiar a expansão do país em detrimento __
controle da inflação.
a) na – da – de
b) à – sobre a – o
c) a – sobre a – do
d) à – sobre a – do
e) à – da – ao
6ª Questão: Os termos grifados NÃO exercem a função de sujeito da oração apenas em:
a) Segue em anexo o documento.
b) “Aprovado”, disse enfaticamente o magistrado.
c) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados em sua sede.
d) Há dois ovos no ninho.
e) A brusca mudança indica preocupação com o nível de crescimento econômico.

7ª Questão: Assinale a alternativa que contém erro de grafia (falta de hífen) em uma das palavras grifadas:
a) A empresa começou a vender seus produtos em lojas multimarcas.
b) O advogado da parte apresentou suas contrarrazões.
c) O seu estilo hiperrealista agradou a poucos.
d) O superaquecimento do planeta foi a matéria principal da revista.
e) A companhia aérea ainda não respondeu se aceita a contraproposta.
8ª Questão: Aponte o período em que a falta de vírgula(s) constitui erro:
a) O contrato não foi registrado não tendo eficácia contra terceiros.
b) Intelectuais e sociólogos que pesquisam a questão afirmam que a violência é sim uma epidemia.
c) Conclui-se que o condomínio somente poderá ser responsabilizado por danos ocorridos em veículo situado
na garagem do prédio quando assume expressamente em sua convenção a responsabilidade de zelar pelos
veículos.
d) Futuramente os ovos serão vendidos em embalagens a vácuo parecidas com as do comércio de carne e
laticínios.
e) Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais) a favor do defensor do requerido.
9ª Questão: Quanto à flexão das palavras em grifo, assinale a alternativa correta:
I - Os alimentos com mais vitaminas A e caroteno são os vegetais de folhas verde-escuras ou aqueles de
coloração amarela.
II - O relatório versa sobre a nova situação médica-farmacológica do Estado.
III - A força de trabalho a ser empregada na nova unidade industrial depende de vários fatores
econômico-financeiros.
IV - As pastas cor-de-rosa já foram expedidas.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as proposições III e IV.
Estão corretas somente as proposições I, II e III.
Estão corretas somente as proposições II e IV.
Estão corretas somente as proposições I, III e IV.
Todas as proposições estão corretas.

10ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO apresenta erro gramatical:
a) No último dia 4 foi apresentada ao Banco Central, pelos controladores dessas instituições (hora em
liquidação extra judicial), uma proposta para pagamento integral aos credores.
b) Na Idade Média, os contratos receberam a influência do direito germânico, que preocupava com a
inadimplemência na obrigação contratual e ensejava a escravidão ou a prisão do devedor.
c) O poder público e a sociedade têm como desafio a busca de mecanismos que protejam os cidadãos de
abusos e de crimes potencializados pelo uso indevido da internet, que vão da difamação à pedofilia e até os
furtos, mas sem sacrificar a liberdade de expressão.
d) No caso específico do Legislativo, as prioridades parecem não estarem coincidindo com as do bem comum.
e) A reviravolta favorável a elite funcional do Senado foi divulgada uma semana depois do Executivo ter
vetado o aumento.
11ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém uma oração reduzida subordinada:
a) Ao sair da sala, lembrou-se que tinha esquecido o celular lá dentro.
b) Estamos mandando mensagens aos clientes sobre a reposição da peça.
c) Absorvendo-se na leitura dos autos, esqueceu tudo à volta.
d) Iniciaremos a sessão mesmo não havendo quórum.
e) Tendo finalmente assinado o contrato, retirou-se.
12ª Questão: Assinale o período em que o uso do verbo no plural está errado:
a) No direito antigo exigiam-se as indagações prévias feitas pelos pontífices.
b) Todos os povos que se regem por leis e costumes usam de seu próprio direito e do direito comum de todos
os homens.
c) Nesse caso, tratam-se de questões específicas de direito do consumidor.
d) Abriu-se um precedente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se tratam autoridades de todo o País.
e) Os relatores houveram por bem reexaminar os quesitos.

13ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO apresenta o vício de linguagem denominado barbarismo:
a) Os políticos terão de correr atrás do prejuízo inflingido à sua credibilidade.
b) Depois de receber o ouro, o atleta disse que outras medalhas ainda podem vim.
c) Para que não mais infrinjamos as normas de trânsito, basta querermos.
d) Somas vultuosas serão gastas em reforma e construção de estádios.
e) Quando o sol se pôr, eles estarão longe.
TEXTO
1 Sempre há grande preocupação com a realização de obras em um prédio,
2 especificamente em relação à sua segurança. Por força do art. 1.336, II, do Código
3 Civil, é dever de todo condômino não realizar obras que comprometam a segurança
4 da edificação; dessa forma, o condomínio, representado por seu síndico, pode exigir o
5 cumprimento desse dever. A primeira dúvida que acomete os síndicos é se devem ou
6 não agir quando têm ciência da realização de alguma obra. Se ouvir uma martelada, o
7 síndico já deve solicitar informações sobre uma obra? Ou somente quando algum
8 vizinho reclama? Ou será que o síndico só deve se movimentar se houver algum
9 dano? A resposta é realmente simples: o síndico deve solicitar informações sobre
10 qualquer obra cujo volume justifique sua ação. Esse “volume” é avaliado, por
11 exemplo, com base no número de operários que entram e saem do condomínio, na
12 quantidade de carga e descarga de materiais ou entulhos dos imóveis, nos ruídos
13 gerados pelos trabalhos da obra etc.
(André Luiz Junqueira, Revista Bonijuris, abril 2011)
14ª Questão: De acordo com as ideias do texto, indique a proposição verdadeira:
a) Ao saber de alguma obra no prédio, o síndico deve agir de imediato, não importa em que volume estejam os
ruídos.
b) A segurança da edificação é o pressuposto para nela se realizar qualquer obra.
c) A desculpa para o síndico tomar informações com o condômino sobre obra no prédio é a pequena dimensão
desta.
d) O síndico não pode representar o condomínio.
e) Nenhum condômino deve realizar obras, a menos que comprometam a segurança do prédio.
15ª Questão: Considerando o texto acima, assinale a proposição verdadeira:
a) Os termos carga e descarga (linha 12) são parônimos.
b) A palavra ciência (linha 6) equivale nesse caso a conhecimento.
c) No lugar de realmente (linha 9) seria possível usar a palavra contestavelmente.
d) O particípio gerados (linha 13) tem como antônimo criados.
e) O dispositivo citado na linha 2 poderia ser redigido assim: na alínea II do artigo 1.336 do CC.
16ª Questão: Ainda com referência ao texto, assinale a proposição verdadeira:
a) As vírgulas após exemplo e condomínio (linha 11) têm a mesma justificativa gramatical.
b) O uso da crase diante do pronome possessivo na linha 2 – à sua – é facultativo, embora seja recomendável.
c) As aspas na linha 10 foram usadas para indicar ironia.
d) Não seria cabível uma ênclise no segmento “só deve se movimentar” (linha 8).
e) A vírgula depois de martelada (linha 6) foi usada para separar um adjunto adverbial.
17ª Questão: Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
“A companhia aérea achou a bagagem e mandou ___ para o hotel. Quando os candidatos começam a fazer
promessas, ninguém ___ tolera. Os estadistas, em razão do prestígio que ___ vota a população, são incapazes de
atos corruptos. A cliente pedia ao funcionário do mercado que ___ devolvesse a nota do caixa.”
a) -a – lhes – lhes – a
b) -a – os – lhes – lhe
c) -a – os – os – a
d) ela – lhes – lhe – lhe
e) lha – os – lhe – lhe

18ª Questão: O sentido da frase “Em Joinville ________ as prévias do partido e depois o registro das
candidaturas” pode ser completado, sem prejuízo para a correção gramatical, por um dos termos abaixo,
EXCETO:
a) aconteceram
b) realizaram-se
c) foram realizadas
d) ocorreram
e) houveram
19ª Questão: Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância nominal:
a) A Prefeitura não se responsabiliza pelos muros e caixas de luz derrubados por motoristas imprudentes.
b) Ao meio-dia e meio vamos à TV tornar público nossas insatisfações com tais desvios.
c) Decidiram rever o estudo, dadas as divergências entre os colegas.
d) Ele dizia que tomava dois gramas diários de vitamina C.
e) Considerou desnecessários tantos conselhos.
20ª Questão: Marque a proposição que NÃO contém erro no a ou à grifados:
a) Os municípios banhados pelo mar possuem forte tradição pesqueira, dedicando-se mais recentemente a
maricultura.
b) A Lei nº 8.672/93 continha imperfeições como à de trazer em seu bojo uma esdrúxula regulamentação do
bingo.
c) A evolução dos conhecimentos e técnicas de reprodução assistida tem sido surpreendente, graças a
dedicação e trabalho de doutores e cientistas.
d) Ouviu-se um estampido mais ou menos a uma hora da madrugada.
e) A disputa se dava entre os Estados, uma vez que os limites de fronteira à época ainda não haviam sido
estabelecidos.
21ª Questão: Assinale a alternativa errada quanto à regência:
a) A ministra disse que o repasse visou a incentivar a autonomia das mulheres.
b) O jovem adentrou o campo vestindo a camisa do seu time.
c) Favor responder a três perguntas apenas.
d) Aspiramos a liberdade de pensamento.
e) Quero bem a meus amigos.
22ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém erro gramatical:
a) Em suma, frisa a relatora, as consequências advindas de via de fato havidas entre condôminos, devem ser
distribuídas por todos apenas quando aja expressa previsão em convenção condominial.
b) Assim, ficando o condomínio isento do pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em
decorrência de agressão física interna.
c) Onde houveram grandes negócios, da petroquímica à telefonia, passando pelo bilionário setor elétrico,
Dilma esteve presente.
d) Foram ouvidas três testemunhas, que em resumo confirmaram encontrar-se o requerido na posse do imóvel
desde o carnaval de 1980 pois participaram diretamente da construção do imóvel que ele hoje reside.
e) A política portuguesa de ocupação do território brasileiro somente se iniciou três décadas após o
descobrimento, com a decadência do comércio oriental, período em que houve apenas a simples posse e
ocupação jurídica do território.
23ª Questão: Marque a alternativa que apresenta pontuação INCORRETA:
a) A Lei 8.947/95, institui a concessão de indenização equivalente à atribuída às horas extras.
b) Não se justifica, porém, que uma instituição pública – como é, atualmente, o caso do Hospital e continuará
sendo – passe a cobrar por serviços que, por sua natureza institucional, deveria prestar gratuitamente.
c) O poder público não pode, sob alegação de que os recursos são escassos – e, de fato, são –, repartir com
particulares a tarefa de supri-los adequadamente.
d) A ocupação do referido imóvel caracteriza a existência de usucapião urbana, uma vez que o requerente
encontra-se no local há mais de cinco anos, e ocupa área igual a 200 metros quadrados, não tendo outra
propriedade imóvel – está portanto em conformidade com o artigo 183, da CF.
e) Por volta de 1526 chegou ao litoral catarinense o navegador italiano – a serviço da Espanha – Sebastião
Caboto, o qual denominou a ilha de “Porto dos Patos”.

24ª Questão: Indique a alternativa em que está errada a classificação das orações sublinhadas:
a) Não se pode esquecer que o ministro havia dito o contrário um ano atrás. [subordinada substantiva objetiva
direta]
b) A afinidade é o vínculo que existe entre um dos cônjuges e os parentes do outro. [subordinada adjetiva
restritiva]
c) Quem faz a segurança dos magistrados é a Polícia Federal. [subordinada substantiva subjetiva]
d) Se a inflação recrudescer, o governo consumirá capital político. [subordinada adverbial temporal]
e) Como os meninos eram bagunceiros, o porteiro disse que ia impedir sua entrada. [subordinada adverbial
causal]
25ª Questão: Assinale a alternativa que contém erro gramatical:
a) Há apenas 50 dias o BC divulgou um documento alinhando as razões do controle.
b) A quinze meses de encerrar seu segundo mandato, o prefeito Kassab quer colocar no mercado dois bilhões
em títulos.
c) Estão recuperando populações de peixes na província de Narathivat, há 750 km da capital.
d) Enviei um e-mail ao procurador há cerca de meia hora.
e) Até bem pouco tempo atrás não podíamos passar pela ponte a menos de 30 km por hora.
26ª Questão: Assinale a alternativa em que o uso da crase está errado:
a) As funções da Câmara Municipal estavam relacionadas à posturas policiais, aplicação das rendas e outras
atribuições especificadas em Regimento.
b) O seminário será realizado das 9h às 12h e das 14h às 17h.
c) A cobrança de diferencial de alíquotas não é aplicável às empresas de construção civil estabelecidas em
Santa Catarina.
d) Os fantasmas estão mais ligados às atividades neurológicas do que às espirituais.
e) A mineradora vende produtos à base de nióbio.
27ª Questão: Assinale a alternativa verdadeira em relação às proposições:
I - Sem a verba usual, boa parte do investimento federal foi paralisada.
II - Entre esta e outras bebidas existe uma diferença que vocês não veem.
III - Problemas de saúde causados pela poluição carbonífera vem recebendo mais atenção da classe empresarial.
IV - As flores de papel, naquela parede, compõe um arranjo de gosto duvidoso.
V - Os departamentos mantêm manual de instrução à disposição dos professores.
a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas somente as proposições II e IV.
Estão corretas somente as proposições I, II e III.
Estão corretas somente as proposições I, III e V.
Estão corretas somente as proposições II, III, IV e V.
Estão corretas somente as proposições I, II e V.

28ª Questão: Assinale a alternativa verdadeira em relação às proposições:
I - Tens certeza de que não é para ti fazer o discurso?
II - É difícil para mim fazer um diagnóstico sem o resultado dos exames clínicos.
III - São terríveis as tarefas que ele deu para nós fazermos.
IV - Ela avisou que é para mim ficar mais um dia.
a)
b)
c)
d)
e)

Está correta somente a proposição III.
Estão corretas somente as proposições II e IV.
Estão corretas somente as proposições I, II e III.
Estão corretas somente as proposições I, III e IV.
Estão corretas somente as proposições II e III.

29ª Questão: Indique a alternativa que apresenta erro gramatical:
a) Tal categoria profissional – os agentes públicos militares – tem seus direitos laborais diferentemente fixado
pela ordem constitucional em relação aos demais agentes públicos, em face de suas atribuições ligadas
diretamente a segurança pública.
b) Cachoeira Paulista é centro aglutinador dos estratos fundamentalmente populares do Brasil católico.
c) No arsenal de atuação mundial da Igreja havia comunidades de amplo espectro.
d) Todo planejamento há de prever o número de profissionais e o perfil da mão de obra em cada fase da
construção, a estrutura para movimentação e a acomodação dos trabalhadores (vestiários, refeitórios e
sanitários).
e) Muitas economias continuam cegas para o enorme valor e o papel da diversidade de animais, plantas e
outras formas de vida num ecossistema saudável e funcional de florestas e água.
30ª Questão: Assinale a alternativa em que, de acordo com a norma padrão, a colocação pronominal está
INCORRETA:
a) Outra medida é cortar as despesas públicas, com o que se drena o dinheiro na praça e se amansam os preços.
b) Possuindo os emolumentos a natureza jurídica de taxa, não pode-se os utilizar como base de cálculo para
exigir o imposto sobre serviço.
c) A presença de outras embarcações não portuguesas no litoral brasileiro se deu de forma mais intensa no
Nordeste, onde a exploração portuguesa já se havia iniciado.
d) Dize-me com quem andar e te direi quem és.
e) O Código Civil alemão (BGB) caracteriza-se pelo tecnicismo e rigor dogmático.
CONHECIMENTOS GERAIS
HISTÓRIA
31ª Questão: O ano de 1968 ficou marcado na história mundial e na do Brasil como um momento de grande
contestação da política e dos costumes. O movimento estudantil celebrizou-se como protesto dos jovens contra a
política tradicional, mas principalmente como demanda por novas liberdades. O radicalismo jovem pode ser bem
expresso no lema “é proibido proibir”. Esse movimento, no Brasil, associou-se a um combate mais organizado
contra o regime: intensificaram-se os protestos mais radicais, especialmente o dos universitários, contra a
ditadura. Por outro lado, a “linha dura” providenciava instrumentos mais sofisticados e planejava ações mais
rigorosas contra a oposição.
Esse ano também foi marcado pela Decretação do Ato Institucional 5. Sobre este AI, assinale o que está
INCORRETO:
a) Dava ao Presidente da República o poder de decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só
voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.
b) Este foi o quinto numa série de decretos promulgados no decorrer do Golpe. A diferença deste para os
outros é o excesso de poder resguardado ao Presidente.
c) Manteve a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais, com as modificações
constantes deste Ato Institucional.
d) Dava ao Presidente da República, no interesse nacional, o poder de decretar a intervenção nos Estados e
Municípios, sem as limitações previstas na Constituição.
e) Dava ao Governo Federal o poder de criar empresas estatais, além de controlar os empréstimos no exterior.
32ª Questão: O Tratado de Redução de Armas Estratégicas assinado em 2010 obrigou a redução de cerca de um
terço dos arsenais nucleares remanescentes da Guerra Fria e, no âmbito diplomático, marca a retomada das
relações bilaterais após o esfriamento durante o governo de George W. Bush.
Assinale a alternativa que apresenta o nome do Tratado e os respectivos presidentes que assinaram:
a) TORRIJOS - CARTER - Presidentes Barack Obama, dos EUA e Nikolai Sokov da Rússia
b) START I - Presidentes Barack Obama, dos EUA e Vladimir Putin da Rússia
c) START ll - Presidentes Barack Obama, dos EUA e Dmitri Medvedev da Rússia
d) OREGON - Presidentes George W. Bush, dos EUA e Dmitri Medvedev da Rússia
e) START lI - Presidentes Barack Obama, dos EUA e Vladimir Putin da Rússia

33ª Questão: Leia as alternativas a seguir e assinale a única que está INCORRETA em relação à política do
governo Luiz Inácio Lula da Silva:
a) Criação do ProUni que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a
estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas
de educação superior.
b) Criação do Programa FOME ZERO, que atua a partir de quatro eixos articuladores: acesso aos alimentos,
fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda e articulação, mobilização e controle social.
c) Criação do programa Primeiro Emprego com objetivo de combater o trabalho escravo e o trabalho infantil
nas diversas regiões do Brasil.
d) Criação do programa Bolsa Família - programa de transferência direta de renda às famílias, beneficiando
aquelas em situação de pobreza e extrema pobreza.
e) Continuidade da política econômica do Governo FHC.
34ª Questão: Sobre as rebeliões nativistas ocorridas no Brasil durante o período colonial, leia as proposições
abaixo:
I - Esses movimentos tiveram início no século XVII, momento em que diversas regiões da colônia enfrentavam
dificuldades econômicas.
II - Muitos dos revoltosos eram oriundos da elite e, por isso, não tinham interesse em elaborar uma
transformação profunda nas instituições de seu tempo.
III - Entre os principais levantes pode-se destacar: a Revolta de Beckman; a Guerra dos Emboabas; a Guerra dos
Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos.
IV - As primeiras revoltas nativistas acontecidas no século XVII pretendiam extinguir o pacto colonial e
estabelecer a independência da América Portuguesa.
V - Seus participantes não desejavam liquidar com a presença metropolitana no território colonial.
Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas:
a) Apenas II e III
b) Apenas I, II e III
c) Apenas I, II e V
d) I, II, III e V
e) I, III, IV e V
35ª Questão: Conflito que alcançou enormes proporções na história do Brasil e, particularmente, dos Estados
do Paraná e de Santa Catarina. Semelhante a outros graves momentos de crise, interesses político-econômicos e
messianismo se misturaram ao contexto explosivo. Ocorrido entre 1912 e 1916, o conflito envolveu, de um lado,
a população cabocla daqueles Estados, e, de outro, os dois governos estaduais, apoiados pelo presidente da
República, Hermes da Fonseca.
O texto acima faz referência a / ao:
a) Guerra do Contestado
b) República Juliana
c) Revolução Farroupilha
d) Revolução de 1930
e) Revolta da Armada

GEOGRAFIA
36ª Questão: Na economia-mundo, há uma grande ampliação das trocas comerciais internacionais e a formação
de blocos econômicos é uma regionalização dentro do espaço mundial, mas, também uma forma de aumentar as
relações em escala global. (Almeida, Lúcia Marina e Rigolin, Tércio Barbosa. Geografia – Editora Ática .2005)
Neste contexto, a América do Sul segue a regra da globalização com a criação de blocos econômicos regionais.
Observando o mapa abaixo, sobre os países da América do Sul todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

a) O Brasil e os países marcados com os números 2, 6 e 7 respectivamente, Uruguai, Paraguai e Argentina
são drenados pelos rios que formam a bacia Platina e assinaram, em 1991, o acordo que deu origem ao
bloco econômico do Mercosul.
b) O país identificado com o número 5 é o Chile, que faz parte do Mercosul como membro associado e
apresenta uma estabilidade no seu crescimento econômico e social.
c) Além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai o bloco do Mercosul conta também, com a Venezuela como
membro fixo e Bolívia, Chile, Equador e Peru como membros associados.
d) A integração do Mercosul passa por um período de desestabilização pois, desde 2002, a Argentina, um dos
principais líderes do grupo, vem apresentando sérios problemas econômicos e sociais.
e) O país de número 4 é a Bolívia, que possui a maior área de fronteira terrestre com o Brasil e deixou de fazer
parte do bloco do Mercosul após 2007, quando o atual governo da Bolívia nacionalizou a exploração de
petróleo e gás natural e empresas que atuam no país, entre elas, duas refinarias da Petrobrás.
37ª Questão: “QUAL A NOVA GEOPOLÍTICA DO SÉCULO XXI?”
A primeira década do século XXI foi especialmente, marcada por uma série de acontecimentos no cenário
econômico, financeiro e geopolítico do planeta globalizado.
Com relação a estes fatos podemos assinalar que:
I - Os Estados Unidos, potência geopolítica, que se caracterizou no século XX por ter sempre um inimigo para
vencer, como o comunismo da Guerra Fria, os países do Eixo do Mal e no limiar do novo século, os
terroristas do 11 de setembro.
II - Hoje, os Estados Unidos tem de enfrentar a si próprio como maior inimigo, o enorme déficit fiscal, o
rebaixamento de sua nota na escala de avaliação de crédito internacional, assim como a recessão
econômica e o desemprego.
III - A crise financeira e a recessão econômica que se instalou no cenário mundial teve repercussão somente,
nos países emergentes ou em desenvolvimento pois, são os que mais sofrem com o desemprego estrutural.
Assinale a alternativa correta:
a) As proposições II e III estão corretas e a proposição I está incorreta.
b) Somente a proposição III está correta.
c) As proposições I e II estão corretas e a proposição III está incorreta.
d) Somente a proposição II está correta.
e) Todas as proposições estão corretas.

38ª Questão: Os climogramas são representações gráficas que mostram as médias térmicas e pluviométricas que
caracterizam o tipo climático de um determinado local.
De acordo com o climograma abaixo, que se refere a um dos tipos climáticos do Brasil, assinale a alternativa
correta.

a) O climograma representa o clima tropical subúmido, com pequena amplitude térmica. Corresponde à área
do Brasil Central com sai formação típica dos cerrados.
b) A ocorrência deste tipo climático se verifica no Brasil Meridional e é classificado como macrotérmico, com
elevadas médias térmicas e pequena amplitude térmica.
c) Os dados do gráfico permitem concluir que o clima representado seja o tropical semi-árido, com
temperaturas elevadas. Retrata um clima típico do Polígono das Secas e a vegetação predominante é a
caatinga.
d) O gráfico representa o clima tropical subtropical, com amplitudes térmicas elevadas e chuvas regulares e
bem distribuídas durante o ano, não ocorrendo estação seca. Representa o clima do sul do Brasil, como o do
Estado de Santa Catarina.
e) Os dados do gráfico permitem concluir que o clima representado é o tipo climático da Amazônia pois, as
chuvas são abundantes o ano todo. A vegetação predominante é a floresta Equatorial ou Amazônica.
39ª Questão: Uma rede de transportes ampla e organizada é essencial para o desenvolvimento de um país pois,
reduz o preço final das mercadorias e aumenta a competitividade de um país no comércio global.
Sobre a rede de transportes do Brasil, assinale as proposições corretas:
I - O Brasil é um dos únicos países de grande extensão territorial, onde o transporte rodoviário é responsável
por mais da metade das cargas transportadas e quase a totalidade dos passageiros. Isto onera o preço dos
produtos e não promove a integração regional. É o “Custo Brasil”.
II - O traçado das ferrovias brasileiras indica uma preocupação governamental no sentido de promover a
integração do território nacional, atingindo áreas longínquas do interior do país.
III - No Brasil, nos últimos anos, houve um investimento maciço em hidrovias, em função do Mercosul, embora,
o custo do transporte fluvial supere o do transporte ferroviário.
IV - Após um longo período de estagnação e relativo abandono, o governo federal passa a adotar, com a crise do
petróleo, uma política de valorização do transporte de cabotagem para vencer as grandes distâncias do país.
V - Os principais produtos transportados pelas ferrovias no Brasil são minérios, soja e café.
Estão corretas as proposições:
a) I e V
b) I, II e IV
c) II e IV
d) II, III, IV e V
e) Todas as proposições estão incorretas.

40ª Questão: De acordo com o mapa, sobre as diversas áreas econômicas da Região Sul todas as alternativas
estão corretas, EXCETO:

a) A região assinalada com a letra “A” corresponde a área delimitada pelo Trópico de Capricórnio, até onde se
estendeu a “marcha do café”, sempre em busca de solos férteis, a terra-roxa. Duas cidades se destacam pelo
crescimento econômico: Londrina e Maringá.
b) A letra “B”, corresponde à uma importante área do sul catarinense, de colonização italiana, onde até o início
de 1990, a economia estava sustentada pela extração do carvão mineral. Hoje, além do carvão, a região é um
importante pólo da indústria cerâmica, de vestuário e de plásticos descartáveis.
c) A letra “C” corresponde a uma área de ocupação recente pela imigração européia. Por isto, ocorre aí o
predomínio de pequenas e médias propriedades de agricultura familiar.
d) A região “D” assinala um pólo dinâmico de Santa Catarina, conhecida como o vale germânico, pela sua
colonização. Importante pólo tecnológico e têxtil, onde se destacam as cidades de Blumenau e Pomerode.
e) A letra “E” corresponde às serras gaúchas de colonização alemã e italiana. Aí encontramos o Vale dos
Vinhedos, principal região vinícola do Brasil. O turismo tem dinamizado a economia da região.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
41ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta conforme a Constituição Federal:
I - O respeito à dignidade da pessoa humana constitui um dos objetivos fundamentais da República.
II - A construção de uma sociedade livre, justa e solidária não constitui um dos objetivos fundamentais da
República.
III - A impessoalidade, a publicidade e a eficiência são alguns dos princípios que regem a Administração
Pública em qualquer das suas esferas.
IV - O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade.
V - O cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato.
Estão corretas as proposições:
a) III e V
b) I e IV
c) II e III
d) I, II e IV
e) III, IV e V
42ª Questão: Nos termos da Constituição Federal, qual o instrumento jurídico posto à disposição da pessoa para
lhe assegurar o conhecimento de informações sobre si, constantes de registros ou bancos de dados
governamentais:
a) Ação discriminatória
b) Habeas data
c) Mandado de injunção
d) Ação popular
e) Habeas corpus

43ª Questão: Assinale a afirmativa correta de acordo com a Constituição Federal:
a) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por qualquer Partido Político constituído há pelo
menos um ano.
b) A lei penal não pode retroagir em qualquer hipótese.
c) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.
d) Os tribunais do júri têm competência para julgar os crimes dolosos e culposos contra a vida, sendo
soberanos os seus veredictos.
e) É gratuita a certidão de óbito para os reconhecidamente pobres na forma da lei.
44ª Questão: Complete a frase preenchendo os espaços em branco, assinalando a alternativa que contém a
resposta correta segundo a Constituição Federal:
Ao _____________ compete julgar em ____________ as causas decididas em última instância pelos
Tribunais de Justiça dos Estados, quando a decisão recorrida julgar válido ato de governo local contestado em
face de _________________ .
a) Superior Tribunal de Justiça; recurso especial;
lei federal.
b) Superior Tribunal de Justiça; recurso ordinário;
lei estadual.
c) Supremo Tribunal Federal; recurso especial; lei estadual.
d) Supremo Tribunal Federal; recurso extraordinário; lei federal.
e) Supremo Tribunal Federal; recurso ordinário; regra constitucional.
45ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO contém um órgão do Poder Judiciário segundo a nossa atual
ordem constitucional:
a) Tribunal Federal de Recursos
b) Tribunal Regional Federal
c) Conselho Nacional de Justiça
d) Superior Tribunal de Justiça
e) Supremo Tribunal Federal
46ª Questão: O processo de recrutar e selecionar pessoas em uma organização começa com a definição e a
compreensão do cargo a ser preenchido. Sobre o recrutamento de pessoas pode-se afirmar:
I - Entende-se por recrutamento todos os esforços de uma organização em trazer para si novos colaboradores.
II - O recrutamento é um esforço que varia conforme a organização.
III - É uma ação convidativa e aliciadora no sentido de atrair as pessoas e estimulá-las a ingressar na
organização.
IV - As fontes do recrutamento são as áreas de mercado dos recursos humanos, ou seja, o recrutamento interno e
o recrutamento externo.
V - O recrutamento é uma ação da organização para servir-se do mercado de trabalho e dele obter os candidatos
de que necessita para suprir as suas lacunas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
c) Somente as proposições I, IV e V estão corretas.
d) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
47ª Questão: De acordo com as características do processo de seleção de pessoal, é INCORRETO afirmar que:
a) O gerente nunca deve participar do processo seletivo de um candidato.
b) A seleção de pessoal é basicamente restritiva e comparativa.
c) Os tipos de cargos que as organizações necessitam preencher estão mudando constantemente como
resultado de uma infinidade de fatores internos e do ambiente externo das organizações.
d) As capacidades das pessoas e as suas aspirações pessoais e profissionais se modificam como resultado de
eventos relacionados com o trabalho e outros como idade, mudanças familiares, experiência, etc.
e) A seleção correta das pessoas nos cargos requer uma adequação entre dois fatores: as características dos
cargos e as características das pessoas que irão ocupá-las.

48ª Questão: Quando um colaborador é admitido em uma organização é desejável que ele passe por um
processo de “integração funcional”. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) No processo de integração funcional, a organização não procura induzir e/ou alterar o comportamento do
novo empregado – pois isto é proibido por Lei.
b) Integração funcional é uma espécie de cerimônia de iniciação e de aculturamento às práticas e filosofias
predominantes na organização.
c) É a maneira pela qual a organização recebe os novos participantes e os integra à sua cultura organizacional.
d) Objetiva fazer com que o novo participante aprenda e incorpore os valores, normas e padrões de
comportamento da organização.
e) Quanto mais rígida uma organização, tanto maior a necessidade de um processo de integração mais
demorado e capaz de adaptar e ajustar o novo membro às expectativas da cultura predominante.
49ª Questão: A Teoria de “Motivação de Maslow” afirma que as necessidades humanas não satisfeitas
influenciam o comportamento das pessoas. Segundo Maslow, as necessidades humanas são classificadas em:
a) Fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de auto-realização.
b) Fisiológicas, de segurança, políticas, ambientais e de auto-realização.
c) Fisiológicas, sociais, ambientais, políticas e financeiras.
d) Fisiológicas, sociais, ambientais, políticas e organizacionais.
e) Nenhuma das alternativas acima.
50ª Questão: A área de “Gestão de Pessoas” ou de “Recursos Humanos” (RH) de uma organização deve ser
interdisciplinar e envolver uma multiplicidade enorme de campos de conhecimento. Identifique se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
) Não há leis, normas, regras ou princípios universais para a administração das pessoas.
(
) Existem técnicas rígidas, imutáveis e inflexíveis para gerir pessoas.
(
) A área de RH é contingencial, situacional e multivariada porque tanto as pessoas como as organizações
são diferentes.
(
) A área de RH não deve levar em consideração as mudanças constantes que ocorrem nas organizações e em
seus ambientes.
(
) Prover, aplicar, manter, desenvolver e monitorar as pessoas são processos básicos da área de RH.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) V – F – V – V – F
b) V – F – V – F – V
c) V – V – V – F – F
d) F – V – F – F – V
e) F – V – V – F – V
51ª Questão: Nas organizações mais bem sucedidas do mundo, a área de comunicação interna recebe a máxima
prioridade. Analise as proposições abaixo.
I - Dado é um registro ou anotação a respeito de um determinado evento ou ocorrência.
II - Emissor ou fonte é a pessoa, coisa ou processo que emite uma mensagem.
III - Informação é o conjunto de dados com um determinado significado.
IV - Ruído é uma interferência estranha que afeta a mensagem. É um elemento prejudicial ao processo de
comunicação.
V - Comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para outra, sendo então
compartilhada por ambas.
Assinale a alternativa correta.
a) As proposições I, II, III e V estão corretas.
b) As proposições I, II, III e IV estão corretas.
c) As proposições II, III, IV e V estão corretas.
d) Somente as proposições I e V estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

52ª Questão: As diferenças de objetivos e interesses individuais quase sempre produzem alguma espécie de
conflito entre as pessoas dentro das organizações. Assinale a alternativa correta:
a) Os conflitos podem trazer somente resultados negativos para as organizações.
b) Os conflitos podem trazer somente resultados construtivos para as organizações.
c) Os conflitos não contribuem em nada para as organizações e não existe maneira ou estilo de administrá-los.
d) Os conflitos podem trazer resultados construtivos ou negativos para as organizações.
e) Nenhuma afirmativa está correta.
53ª Questão: A avaliação de desempenho funcional é uma responsabilidade gerencial que procura monitorar o
trabalho da equipe e de cada membro e os resultados alcançados para compará-los com os resultados esperados.
Assinale a alternativa INCORRETA:
a) As organizações devem desenvolver sistematicamente as habilidades e as capacidades das pessoas como
base fundamental para um desempenho eficiente e eficaz.
b) As organizações devem avaliar o resultado do desempenho alcançado sempre procurando recompensá-lo e
incentivá-lo ou corrigi-lo adequadamente.
c) A satisfação no trabalho é consequência do sucesso no desempenho das tarefas, de fazer o que se gosta e das
recompensas percebidas.
d) A satisfação no trabalho é exclusivamente uma consequência da recompensa pecuniária.
e) Nenhuma afirmativa está correta.
54ª Questão: Sobre o clima organizacional é INCORRETO afirmar que:
a) Clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou
experimentada pelos membros da organização.
b) O clima organizacional refere-se às propriedades motivacionais do ambiente organizacional.
c) Clima organizacional é o ambiente interno existente entre os membros de uma organização.
d) Não existe nenhuma relação entre o clima organizacional e o grau de motivação dos membros de uma
organização.
e) Nenhuma afirmativa está correta.
55ª Questão: Algumas características principais da contabilidade pública são:
I - Sua área de atuação compreende os três níveis de governo: federal, estadual e municipal.
II - Tem por fim selecionar, estudar, registrar, interpretar, orientar, controlar, resumir e demonstrar os fatos que
afetam o patrimônio estatal.
III - Seu objeto de estudo é a gestão do patrimônio das entidades públicas quanto aos aspectos contábil,
orçamentário, patrimonial, financeiro e de resultado.
IV - Constitui um importante instrumento de planejamento e controle da gestão governamental.
V - No Brasil, suas normas estão definidas, principalmente, na Lei n.º 4.320/64.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
c) Somente as proposições II, III e V estão corretas.
d) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
e) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
56ª Questão: A contabilidade pública pode ser conceituada como:
a) Ramo da contabilidade que está voltado para registrar, controlar e demonstrar os fatos que afetam o
patrimônio da União, dos Estados e do Municípios e suas respectivas autarquias e fundações.
b) Ramo da contabilidade geral que estuda todas as empresas públicas.
c) Metodologia especial concebida para captar, registrar, reunir e interpretar os fenômenos que afetam as
situações patrimoniais de qualquer ente público.
d) Ramo da contabilidade geral que estuda o patrimônio de todos os órgãos e entidades que integram a
administração pública.
e) Nenhuma das afirmativas anteriores.

57ª Questão: Analise as proposições abaixo sobre o regime contábil governamental adotado no Brasil.
I - Utiliza-se o regime contábil misto: caixa para a arrecadação das receitas e competência para a realização das
despesas.
II - São três os regimes adotados no Brasil: caixa, competência e prudência.
III - Utiliza-se somente o regime de competência.
IV - São dois: o de competência para a arrecadação das receitas e o de caixa para a realização das despesas.
V - São dois: o de prudência para as despesas e o de competência para as receitas.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente a proposição V está correta.
b) Somente as proposições II e III estão corretas.
c) Somente a proposição I, está correta.
d) Somente as proposições III e IV estão corretas.
e) Somente as proposições III e IV estão corretas.
58ª Questão: Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas referentes exercício financeiro
público:
(
) O exercício financeiro deve coincidir com o ano civil.
(
) As receitas arrecadadas e as despesas empenhadas pertencem ao exercício financeiro.
(
) O orçamento não é executado no ano financeiro.
(
) O ano financeiro é o período no qual deve-se executar o orçamento.
(
) Todas as proposições acima são falsas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) V – V – F – V – V
b) V – F – V – V – F
c) V – V – F – V – F
d) V – V – V – F – F
e) F – V – F – F – V
59ª Questão: No Brasil as contas públicas são escrituradas nos seguintes sistemas:
a) Orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil.
b) Orçamentário, financeiro, contábil e fiscal.
c) Orçamentário, financeiro, fiscal e de prudência.
d) Orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação.
e) Nenhuma das repostas acima.
60ª Questão: Sobre o “Regime de Adiantamento” na contabilidade pública, pode-se afirmar:
I - É um processamento especial da despesa pública orçamentária, através do qual se coloca um numerário à
disposição de um funcionário ou servidor.
II - Deve realizar-se em casos excepcionais.
III - Não deve se aplicar aos casos de despesas expressamente definidos em lei.
IV - Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos.
V - Está sujeito a existência prévia de recurso orçamentário e empenho na dotação própria.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) As proposições I, II, III e IV estão corretas.
c) As proposições II, III, IV e V estão corretas.
d) As proposições I, II, III e V estão corretas.
e) As proposições I, II, IV e V estão corretas.
61ª Questão: As despesas públicas são classificadas, conforme a Lei n.º 4.320/64, segundo as seguintes
categorias econômicas:
a) Orçamentárias, correntes e de capital.
b) Orçamentárias e extra-orçamentárias.
c) Correntes e de capital.
d) Caixa e competência.
e) Orçamentárias e de caixa.

62ª Questão: As classificações orçamentárias podem ser:
a) Institucional, especial, programática, despesa e receita.
b) Global, geral, específica, despesa e receita.
c) Geral, específica, funcional, despesa e receita.
d) Institucional, funcional, despesa e receita.
e) Programática, institucional, despesa e receita.
63ª Questão: Relacione o termo da primeira coluna com o seu respectivo conceito na segunda coluna.
1. Despesa pública
A (
) Gasto ou compromisso de gasto dos recursos governamentais,
devidamente autorizados pelo poder competente.
2. Despesa extra-orçamentária
B (
) É aquela paga à margem do orçamento, portanto independe de
autorização do Poder Legislativo.
3. Despesa orçamentária
C (
) Somente pode ser realizada com autorização legislativa e com
crédito orçamentário correspondente.
4. Despesa corrente
D (
) Realizada para a manutenção dos equipamentos e para o
funcionamento dos órgãos governamentais.
5. Despesa de capital
E (
) Realizada com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais
(equipamentos, material permanente, títulos, amortizações de dividas e
concessões de empréstimo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 1A; 2B; 3C; 4D e 5E
b) 1A; 2C; 3D; 4B e 5E
c) 1E; 2D; 3C; 4B e 5A
d) 1C; 2B; 3A; 4D e 5E
e) Nenhuma das alternativas anteriores
64ª Questão: O Sistema de “Planejamento Integrado”, no Brasil também conhecido como Processo de
Planejamento-Orçamento, consubstancia-se nos seguintes instrumentos:
a) Plano Quinquenal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais.
b) Plano Anual, Lei Orçamento Plurianual e Lei de Orçamentos Anuais.
c) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais.
d) Plano Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Plurianual.
e) Nenhuma das repostas acima
65ª Questão: Na contabilidade pública brasileira entende-se por “classificação de receita” entende-se:
a) É dividida em classificação funcional e por grupo de fontes.
b) É dividida em classificação por categoria econômica e por grupo de fontes.
c) Demonstra a distribuição dos recursos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário.
d) Podem ser de classificação institucional e de natureza da despesa.
e) Nenhuma das anteriores.
66ª Questão: O “crédito extraordinário” é voltado exclusivamente ao atendimento de despesas urgentes e
imprevisíveis, como, por exemplo, os casos de calamidade pública e caracteriza-se por:
a) Por não decorrer de planejamento.
b) Pela inexistência de recursos para custear o gasto.
c) Por independer de autorização legislativa.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas é correta.
67ª Questão: Por definição de “Restos a Pagar” na contabilidade pública entende-se:
a) As despesas que não foram empenhadas mas que necessitam ser pagas até o dia 31 de dezembro,
processadas ou não processadas.
b) Restos do orçamento que não foram utilizados e ficam para o exercício seguinte.
c) As despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não
processadas.
d) Dívidas do exercício que precisam ser pagas e liquidadas até o dia 31 de dezembro.
e) Nenhuma das afirmativas é correta.

68ª Questão: No Brasil a “Lei do Orçamento Anual” (LOA):
I - Objetiva viabilizar a realização das ações planejadas no plano plurianual e transformá-las em realidade.
II - Compreende o orçamento fiscal, de investimento, da seguridade social.
III - Sob forma de projeto deve ser encaminhada, no âmbito federal, até seis meses antes do encerramento do
exercício financeiro.
IV - Não possui prazo de devolução para a sanção legislativa.
V - Compreende somente o orçamento fiscal e de investimento.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as proposições I e II, estão corretas.
b) Somente as proposições I, e III estão corretas.
c) Somente as proposições II e III estão corretas.
d) Somente as proposições III e IV estão corretas.
e) Somente as proposições III e V estão corretas.
69ª Questão: O “Orçamento-Programa” brasileiro representa um plano de governo que vincula o orçamento ao
planejamento. Sobre o Orçamento-Programa pode-se afirmar:
I - É um plano de trabalho do governo no qual são especificadas as proposições concretas que se pretende
realizar no ano financeiro.
II - Procura ordenar a aplicação dos recursos financeiros, visando objetivos definidos, dentro de uma
programação e um planejamento coordenados.
III - Representa um plano de governo que vincula o orçamento ao planejamento.
IV - Os planos são expressos em unidades mensuráveis e os seus custos devem ser claramente definidos.
V - Deve demonstrar os objetivos e metas para os quais se solicita as dotações necessárias.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
b) Somente as proposições II, III e V estão corretas.
c) Somente as proposições III, IV e V estão corretas.
d) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
70ª Questão: A empresa ILHA S. A. possui um título cujo valor nominal é de R$100.000,00. Calcule o desconto
comercial a ser concedido para um resgate deste título três meses antes da data de vencimento, a uma taxa de
desconto de 5% a.m. praticada pelo Banco FLORIPA.
a) R$ 14.000,00
b) R$ 12.000,00
c) R$ 10.000,00
d) R$15.000,00
e) Todas as alternativas estão incorretas.
71ª Questão: A empresa ILHA S. A. oferece uma duplicata de R$ 80.000,00, com vencimento para três meses
ao Banco FLORIPA. Suponha que a taxa de desconto acertada seja de 4% a.m. e que o Banco FLORIPA, além
do IOF de 1,5% a.a., cobra também 3% relativo às despesas administrativas.
Qual o valor líquido que será resgatado pela empresa ILHA S.A.?
a) R$ 65.000,00
b) R$ 75.000,85
c) R$ 68.000,35
d) R$ 67.700,42
e) Todas as respostas acima estão incorretas.
72ª Questão: Na mesma operação acima, qual o valor da taxa efetiva da operação para a empresa ILHA S. A.?
a) 5,0 % a.m.
b) 3,0 % a.m.
c) 6,0 % a.m.
d) 2,0 % a.m.
e) 1,0 % a.m.

73ª Questão: Necessitando de recursos financeiros, a empresa ILHA S.A. procura o Banco FLORIPA para um
desconto de um título de R$ 40.000,00, um ano antes do vencimento à taxa de 5% ao trimestre, capitalizável
trimestralmente. Calcule o valor do desconto composto?
a) R$ 6.500.50
b) R$ 7.800.80
c) R$ 7.419,76
d) R$ 5.000,00
e) Nenhum dos valores acima.
74ª Questão: A empresa ILHA S.A. descontou um título três meses antes do seu vencimento a uma taxa de 10%
a.m., capitalizável mensalmente, cujo valor de resgate foi de R$ 15.000,00. Qual é o valor original de face do
título?
a) R$ 15.500,00
b) R$ 16.504,00
c) R$ 17.800.80
d) R$ 16.500,50
e) Nenhum dos valores acima.
75ª Questão: Qual deve ser a taxa de juro nominal anual que o Banco FLORIPA deve cobrar para que ganhe 9%
a.a. de juros reais na hipótese de uma inflação de 5% a.a.?
a) 14,4% a.a.
b) 12,2% a.a.
c) 11,1% a.a.
d) 10,0% a.a.
e) Nenhum dos valores acima.
76ª Questão: A gestão de estoques constitui uma série de ações que permitem ao administrador verificar se os
estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem
manuseados e bem controlados. Analise as proposições abaixo:
I - O inventário físico consiste na contagem física dos estoques.
II - O indicador “acurácia dos controles de estoque” mede a porcentagem de itens corretos, tanto em quantidade
quanto em valor.
III - O indicador “giro de estoques” mede quantas vezes, por unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou.
IV - O indicador “cobertura de estoques” mede o número de unidades de tempo; por exemplo, dias que o estoque
será suficiente para cobrir a demanda média.
V - A “localização dos estoques” é uma forma de endereçamento dos itens estocados para que eles possam ser
facilmente localizados.
Assinale a alternativa correta.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) As proposições I, II e V estão corretas.
c) As proposições I, III e IV estão corretas.
d) As proposições II,III e V estão corretas.
e) As proposições II,III e IV estão corretas.
77ª Questão: A “Análise ABC” é uma das formas mais usuais de se examinar estoques. Sobre a Análise ABC é
correto afirmar:
a) Aos itens mais importantes de todos, segundo a ótica do valor ou quantidade, dá-se a denominação itens
classe A.
b) Não existe forma totalmente aceita de dizer qual o percentual do total dos itens que pertencem à classe A, B,
ou C.
c) Aos itens menos importantes de todos, segundo a ótica do valor ou quantidade, dá-se a denominação itens
classe C.
d) Consiste na verificação, em certo espaço de tempo, do consumo do estoque, em valor monetário ou
quantidade.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

78ª Questão: Os estoques constituem parcela considerável dos ativos das empresas. São classificados,
principalmente, para efeitos contábeis em cinco grandes categorias. Assinale a afirmativa correta de acordo com
a classificação usual dos estoques:
a) Estoques de matérias-primas, estoques de produtos pintados, estoque de produtos acabados, estoques de
produtos comprados e estoques em consignação.
b) Estoques de matérias-primas, estoques de produtos em elaboração (processo), estoque de produtos pintados,
estoques de produtos exportados e estoques em consignação.
c) Estoques de matérias-primas, estoques de produtos em elaboração (processo), estoque de produtos acabados,
estoques de produtos em trânsito e estoques em consignação.
d) Estoques de matérias-primas, estoques de produtos despachados, estoque de produtos acabados, estoques de
produtos pintados e estoques em consignação.
e) Estoques de matérias-primas, estoques de produtos comprados, estoque de produtos pintados, estoques de
produtos em trânsito e estoques em consignação.
79ª Questão: A empresa ILHA S. A. consome chips de computador para a sua linha de produção a uma
velocidade de 500 unidades/dia. Sabendo-se que a empresa trabalha 5 dias úteis por semana e que recebeu dois
lotes de 2.500 unidades de chips para o estoque inicial, qual foi a variação de chips nessa semana?
a) 2.000 unidades
b) 1.750 unidades
c) 2.500 unidades
d) 2.250 unidades
e) Nenhum dos valores acima.
80ª Questão: Os organogramas possuem como objetivo definir e estabelecer dentro de uma organização:
a) O tipo de relação de autoridade.
b) Os níveis hierárquicos.
c) As relações funcionais.
d) A divisão do trabalho.
e) Todas as alternativas estão corretas.
81ª Questão: Os tipos de subordinação funcional definem como se reportam as áreas ou estruturas
organizacionais entre si e podem ser principalmente de três tipos. Assinale a alternativa correta:
a) Linha, assessoria (linha-staff) e funcional.
b) Linha, assessoria (linha-staff) e sistêmica.
c) Linha, assessoria (linha-staff) e clássica.
d) Assessoria (linha-staff), sistêmica e clássica.
e) Nenhuma das alternativas é correta.
82ª Questão: Existe uma velha piada na área da “gestão de pessoas” que diz: “A empresa do futuro estará tão
avançada tecnologicamente que será dirigida apenas por uma pessoa e por um cachorro. A pessoa estará lá
para alimentar o cachorro, e o cachorro estará lá para garantir que a pessoa não toque em nada”. Assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Para trabalhar efetivamente com as pessoas, temos de entender o comportamento humano, e precisamos
conhecer os vários sistemas e práticas disponíveis para nos ajudar a construir uma força de trabalho
qualificada e motivada.
b) Embora as pessoas tenham sido sempre fundamentais no ambiente empresarial, hoje elas desempenham um
papel ainda mais central para a obtenção da vantagem competitiva de uma empresa.
c) Principalmente nos setores baseados em conhecimento, como os de software e serviços de informação, o
sucesso de uma empresa depende cada vez mais das “competências das pessoas”.
d) Atualmente as pessoas não são mais a força competitiva de uma empresa. Todos os resultados de eficiência
são exclusivamente devidos à tecnologia e às máquinas. Cada vez mais as pessoas serão dispensáveis e
inúteis.
e) Os especialistas em gestão de pessoas afirmam que a chave do sucesso de uma empresa está no
estabelecimento de um conjunto de “competências essenciais” – conhecimentos integrados dentro de uma
empresa – que a distinguem de suas concorrentes e agregam valor para os clientes e acionistas.

83ª Questão: A delegação de poderes é o ato de se atribuir a um subordinado parte da execução de um trabalho.
A delegação de poder se fará com o tipo de autoridade que está sendo delegada. Analise as proposições abaixo.
I - Autoridade legal: é aquela estabelecida juridicamente.
II - Autoridade executiva: é a parcela que será considerada no momento da delegação da autoridade dentro da
organização, será a que vai estabelecer a relação chefe/subordinado.
III - Autoridade técnica: é a do perito, do especialista, é estabelecida pelo conhecimento e é inseparável do
indivíduo.
IV - Autoridade de trânsito: é aquela que distribui a autoridade dentro da organização.
V - Autoridade secundária: é aquela que recebe a segunda delegação de poder.
Assinale a alternativa correta.
a) As proposições I, II e III estão corretas.
b) As proposições I, II e V estão corretas.
c) As proposições I, III e IV estão corretas.
d) As proposições II,III e V estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
84ª Questão: A descrição de cargos e funções é a sistematização de todos os dados que compõem a análise de
cargos. É um dos documentos que complementa o Manual Organizacional. Analise os conceitos abaixo:
I - Cargo: conjunto de funções de natureza e requisitos iguais.
II - Função: conjunto de tarefas afins e complementares.
III - Tarefa: menor unidade componente do trabalho.
IV - Título: depende da tarefa e de quem irá executá-la.
V - Grupo: conjunto de departamentos e indivíduos de empresas diferentes.
Assinale a alternativa correta.
a) As proposições II, III e IV estão corretas.
b) As proposições I, II e III estão corretas.
c) As proposições I, III e IV estão corretas.
d) As proposições II e V estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
85ª Questão: Formulário é o instrumento de base que recebe uma informação para seu armazenamento,
recuperação, leitura e interpretação. Dentre os objetivos do formulário podemos afirmar:
I - Proporcionar um fluxo de informações racional, adequado e dinâmico.
II - Uniformizar procedimentos de registro e manutenção de informações.
III - Estabelecer padrões para o relacionamento entre os dados existentes e as formas alternativas de sintetização
ou consolidação das informações disponíveis.
IV - Minimizar o nível de repetição das informações.
V - Facilitar a execução de controles sobre as operações das áreas e da empresa como um todo.
Assinale a alternativa correta.
a) As proposições II e III estão corretas.
b) As proposições I, III e V estão corretas.
c) As proposições II,III e V estão corretas.
d) As proposições I, II e V estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.
86ª Questão: Dos requisitos indispensáveis ao exercício profissional do analista de O&M, qual das alternativas
abaixo é INCORRETA:
a) Ter conhecimentos técnicos sobre processamento, métodos, técnicas e instrumentos de análise
administrativa.
b) Ser autoritário e decidir individualmente os problemas organizacionais.
c) Ser criativo, hábil e autoconfiante.
d) Ser de fácil relacionamento humano.
e) Saber ouvir, observar, argumentar e influenciar terceiros.

87ª Questão: Uma loja de departamentos como a RENNER ou a C & A, por exemplo, utiliza que forma de
departamentalização. Assinale a afirmativa correta:
a) Função
b) Geográfica
c) Projeto
d) Matricial
e) Produto
88ª Questão: Assinale a função INCORRETA da atividade da assessoria de uma organização:
a) Execução
b) Consultoria
c) Aconselhamento
d) Recomendação
e) Orientação
89ª Questão: O planejamento estratégico é um processo organizacional que procura responder a questões
básicas, como: por que a organização existe, o que ela faz e como faz. Assinale a alternativa INCORRETA,
sobre as características do planejamento estratégico:
a) O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável.
b) O planejamento estratégico é orientado para o futuro.
c) O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional.
d) O planejamento estratégico é focalizado para o curtíssimo prazo.
e) O planejamento estratégico constitui uma tentativa constante de ajustar-se a um ambiente complexo,
competitivo e mutável.
90ª Questão: O benchmarking representa um dos mais importantes componentes da “moderna administração”.
Assinale a definição correta de benchmarking:
a) É um processo contínuo de avaliar produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas
empresas que são reconhecidas como líderes.
b) É um processo contínuo de avaliar produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fracos e daquelas
empresas que não são reconhecidas como líderes.
c) É uma técnica que não permite comparações de processos e práticas dos concorrentes e sim em qual país
cada empresa está localizada.
d) É o mesmo conceito de outsourcing – compara portanto, os fornecedores de cada organização.
e) Nenhuma das afirmativas é correta.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
OBSERVAÇÕES:
I - A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação de pressionar
o botão esquerdo do mouse.
II - Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração padrão em
português do Brasil, quando existir.
91ª Questão: Considere um computador com o Word instalado. Considere ainda que um usuário abre o
Windows Explorer e seleciona um arquivo chamado “relatório.doc”. Considerando que o Word é o programa
padrão para abrir arquivos com a extensão “.doc”, o que acontece quando esse usuário, após selecionar o
arquivo, pressiona a tecla ENTER?
a) O arquivo “relatório.doc” é aberto no Word.
b) É exibida uma mensagem informando que a operação não pode ser realizada.
c) É exibida uma mensagem informando que “relatório.doc” é um nome inválido, pois não é possível utilizar
palavras acentuadas para nomear arquivos.
d) O arquivo “relatório.doc” é enviado para a impressora.
e) O arquivo “relatório.doc” é aberto no Adobe Reader.
92ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO APRESENTA um requisito para se conectar a um computador
remoto usando o recurso de conexão de área de trabalho remota do Windows 7:
a) Deve ser utilizado o usuário “remote_area” no computador local (que está tentando se conectar).
b) O computador remoto deve estar ligado.
c) O computador remoto deve ter uma conexão de rede.
d) O computador remoto precisa estar configurado para aceitar conexões remotas.
e) O computador local (que está tentando se conectar) deve ter acesso de rede ao computador remoto (pode ser
por meio da Internet).

93ª Questão: Considere os itens a seguir e assinale a alternativa correta:
I - Tabela
II - Imagem
III - Texto
IV - Hiperlink
Podem ser inseridos em um documento do Word:
a) Somente os itens I, II e III
b) Somente os itens III e IV
c) Somente os itens I, III e IV
d) Somente os itens I e II
e) Todos os itens
94ª Questão: No Word, um documento utilizando apenas o estilo “normal” possui espaçamento padrão de:
a) 1,0 entre linhas e 12 pontos após cada parágrafo.
b) 1,15 entre linhas e 10 pontos após cada parágrafo.
c) 1,5 entre linhas e 1 ponto após cada parágrafo.
d) 2,0 entre linhas e 6 pontos após cada parágrafo.
e) 1,15 entre linhas e 12 pontos após cada parágrafo.
ATENÇÃO: A questão 95ª refere-se à seguinte imagem do aplicativo MS-EXCEL 2007, em português, na sua
configuração padrão, o qual será denominado apenas “Excel”.

95ª Questão: Considere que é inserido um valor numérico maior que 100 na célula D3 da planilha. Levando em
conta o recurso de formatação condicional do Excel e com base nas regras exibidas na imagem, o que acontece
com a célula D3?
a) O valor inserido é formatado como moeda
b) O valor inserido é formatado como percentual
c) O valor inserido é formatado como data
d) Exibe uma mensagem de erro
e) Não apresenta qualquer formatação
96ª Questão: No Excel, a aplicação da fórmula =5+2*3 a uma célula produz como resultado:
a) 21
b) 11
c) #REF
d) 0
e) #ERRO
97ª Questão: No âmbito da segurança da informação, é um programa capaz de se propagar automaticamente
enviando cópias de si mesmo para outros computadores da rede. Estamos falando de:
a) Hiperlink
b) Antivírus
c) Worm
d) Engenharia Social
e) Phishing scan

98ª Questão: Considere um usuário chamado Paulo da Silva, nascido em 13/09/1975. De acordo com os
conceitos de segurança da informação, assinale a alternativa que representa, dentre as opções apresentadas, a
melhor senha para esse usuário:
a) paulo
b) ex2r0#PS64
c) 13091975
d) silvapaulo
e) oluap
99ª Questão: Durante a criação de um e-mail com o Windows Live Mail, o remetente anexa o arquivo
“documento.doc”, feito no Word, que contém apenas texto. Quando essa mensagem de e-mail é enviada:
a) É enviada uma cópia do arquivo “documento.doc” apenas para os destinatários que estão na opção “cc”
(com cópia).
b) É enviada uma cópia do arquivo “documento.doc” para todos os destinatários da mensagem.
c) É enviada uma cópia do arquivo “documento.doc” para todos os destinatários da mensagem, EXCETO para
aqueles que estão na opção “cco” (com cópia oculta).
d) Ao invés de enviar uma cópia do arquivo, o Windows Live Mail extrai seu conteúdo e envia no corpo da
mensagem, para economizar espaço.
e) O Windows Live Mail exibe uma mensagem informando que não é permitido o envio de arquivos desse tipo
como anexos, uma vez que não é possível saber se os destinatários possuem licenças do Word.
100ª Questão: Considere que um usuário, pretendendo acessar a página do Tribunal de Justiça de SC
(http://www.tjsc.jus.br), digita na barra de endereços do Internet Explorer o endereço em LETRAS
MAIÚSCULAS (HTTP://WWW.TJSC.JUS.BR). Considere ainda que o computador possui acesso à internet. O
que acontece?
a) O Internet Explorer exibe uma mensagem de erro informando que não são aceitas letras maiúsculas na barra
de endereços.
b) O Internet Explorer exibe uma página em branco.
c) O Internet Explorer tenta acessar a página solicitada.
d) O computador é reiniciado.
e) O Internet Explorer exibe a página da Microsoft.

-------------------------------------- RECORTE-O E LEVE-O CONSIGO -------------------------------------------GABARITO
1 B
2 A

3

11 B

12 C

13 C

14 B

15 B

16 B

17 B

21 D

22 E

23 A

24 D

25 C

26 A

31 E

32 C

33 C

34 D

35 A

41 A

42 B

43 E

44 A

51 E

52 D

53 D

61 B

62 D

71 D

C

4

C

5

D

6

D

7

C

8

A

9

D

10 C

18 E

19 B

20 E

27 E

28 E

29 A

30 B

36 E

37 C

38 D

39 A

40 C

45 A

46 E

47 A

48 A

49 A

50 B

54 D

55 A

56 A

57 C

58 C

59 D

60 E

63 A

64 C

65 B

66 D

67 C

68 A

69 E

70 D

72 C

73 C

74 B

75 A

76 A

77 E

78 C

79 C

80 E

81 A

82 D

83 A

84 B

85 E

86 B

87 E

88 A

89 D

90 A

91 A

92 A

93 E

94 B

95 C

96 B

97 C

98 B

99 B

100 C

Atenção: O gabarito será divulgado no dia 8 de outubro, após as 16 horas, no site do Tribunal de Justiça
www.tj.sc.gov (concurso/servidores). O resultado NÃO será fornecido por telefone.

