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 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
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 este caderno de prova;
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Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
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Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Ministério Público de Santa Catarina

Conhecimentos Gerais
Português

12 questões

Texto 1
Óbito do autor
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto
o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método:
a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa
foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.
Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma
sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela
chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos,
rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze
amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve cartas
nem anúncios. Acresce que chovia — peneirava uma
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e
tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora
a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que
proferiu à beira de minha cova: — “Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que
a natureza parece estar chorando a perda irreparável
de um dos mais belos caracteres que têm honrado
a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu,
aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um
crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói
à Natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um
sublime louvor ao nosso ilustre finado.”
Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte
apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para
o undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem
as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego
como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e
aborrecido. […]

(30 questões)
1. Considere o trecho extraído do texto 1 e analise as
afirmativas a seguir, tendo em vista a norma padrão
da língua portuguesa.
“Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis
dizer comigo que a natureza parece estar chorando a
perda irreparável de um dos mais belos caracteres que
têm honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas
gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o
azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e
má que lhe rói à Natureza as mais íntimas entranhas;
tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado.”
1. Trata-se de um discurso direto, que tem como
interlocutores as pessoas presentes no velório
e como finalidade homenagear o morto.
2. A expressão “meus senhores” é um vocativo e pode ser deslocada para o início do
enunciado, ou para imediatamente após o
pronome inicial, mantendo-se isolada por
vírgulas.
3. A forma verbal “têm” não poderia estar no
singular “tem”, pois estaria ferindo a regra de
concordância segundo a qual o verbo deve
concordar com seu sujeito.
4. As palavras “sombrio”, “escuras” e “azul” estão
empregadas como adjetivos.
5. As duas ocorrências de “tudo isso” fazem
remissão anafórica a “Este ar sombrio, estas
gotas do céu, aquelas nuvens escuras que
cobrem o azul como um crepe funéreo”, e
funcionam como aposto resumitivo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

ASSIS, Machado de. [1881] Memórias Póstumas de Brás Cubas. São
Paulo: Globo, 2008. p. 9-10.
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2. Ainda com base no texto 1, assinale a alternativa
correta.

4. Analise os enunciados abaixo, considerando aspectos linguísticos do texto 1.

a. ( X ) O termo “Pentateuco” remete à narrativa feita
por Moisés, que recobre também a sua própria morte.
b. ( ) Segundo o narrador, o tempo chuvoso e
sombrio fez com que o amigo proferisse um
discurso conciliador e agradecido.
c. ( ) O narrador compara a sua morte à de Hamlet,
tendo ambos morrido ainda cheios de esperança e vigor.
d. ( ) No primeiro parágrafo, em “Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito,
mas no cabo”, a oração sublinhada é introduzida por pronome relativo e funciona como
subordinada adjetiva restritiva.
e. ( ) No segundo parágrafo, o uso repetido da
construção “onze amigos” é excessivo e desnecessário, não contribuindo estilisticamente
para a coerência do texto.

1. O segmento “Algum tempo hesitei se devia
abrir estas memórias pelo princípio ou pelo
fim” pode ser reescrito, sem prejuízo de sentido e gramatical, como “Há algum tempo
hesitei se devia abrir estas memórias pelo
princípio ou pelo fim.”.
2. Não há alteração de sentido com a mudança
na ordem dos elementos de “autor defunto”
para “defunto autor”, diferentemente do que é
sugerido no texto.
3. No primeiro parágrafo, em “Suposto o uso vulgar […]”, a palavra “vulgar” significa “ordinário,
trivial, prosaico”.
4. No segundo parágrafo, a expressão “Dito isto”
estabelece uma relação coesiva com o parágrafo anterior, podendo ser substituída, sem
prejuízo de sentido e gramatical, por “Posto
isso”.
5. Em “Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e
prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos […]”, as formas verbais “tinha”
e “possuía” estão usadas com o significado de
“ter a posse de”.

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) de acordo com o texto 1.
( ) O texto apresenta como ideia principal uma
crítica às atitudes mesquinhas dos amigos,
comportamento que se revela no leito de
morte do narrador.
( ) Trata-se de um texto que narra ficcionalmente
as memórias de vida de um sujeito morto, iniciando o relato pelo momento de seu enterro.
( ) A narrativa se assemelha ao relato da morte
de Moisés, dando um mesmo prosseguimento cronológico e espacial aos eventos.
( ) Trata-se de um relato autobiográfico em que o
autor narra detalhadamente as peripécias de
sua vida, desde os primeiros anos.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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Texto 2
O Brasil como problema
Ao longo dos séculos, vimos atribuindo o atraso do
Brasil e a penúria dos brasileiros a falsas causas naturais e históricas, umas e outras imutáveis. Entre elas,
fala-se dos inconvenientes do clima tropical, ignorando-se suas evidentes vantagens. Acusa-se, também,
a mestiçagem, desconhecendo que somos um povo
feito do caldeamento de índios com negros e brancos,
e que nos mestiços constituíamos e cerne melhor de
nosso povo.
Há quem se refira à colonização lusitana, com nostalgia por uma mirífica colonização holandesa. É tolice
de gente que, visivelmente, nunca foi ao Suriname.
Existe até quem queira atribuir o nosso atraso a uma
suposta juvenilidade do povo brasileiro, que ainda
estaria na minoridade. Esses idiotas ignoram que
somos cento e tantos anos mais velhos que os Estados
Unidos. Dizem, também, que nosso território é pobre
– uma balela. Repetem, incansáveis, que nossa sociedade tradicional era muito atrasada – outra balela.
Produzimos, no período colonial, muito mais riqueza
de exportação que a América do Norte e edificamos
cidades majestosas como o Rio, a Bahia, Recife, Olinda,
Ouro Preto, que eles jamais conheceram.

5. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 2.
a. ( X ) O texto tem um caráter argumentativo: o autor
expõe criticamente uma situação para, então,
revelar seu ponto de vista de maneira explícita.
b. ( ) Trata-se de um texto informativo em que o
autor busca explicar a pobreza do Brasil pela
atuação de fatores geográficos e pela gestão
ineficiente do colonizador português.
c. ( ) O texto narra uma série de motivos que, na
mesma proporção, levaram o Brasil a sua situação atual de penúria e desolação.
d. ( ) Trata-se de um texto extemporâneo, que
se volta para as questões do Brasil colonial,
nada acrescentando para a compreensão da
atualidade.
e. ( ) O autor compara a colonização portuguesa
com a holandesa, sugerindo que a segunda
foi mais eficiente e generosa que a primeira.

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base no texto 2.
(

Trata-se, obviamente, do discurso ideológico de nossas elites. Muita gente boa, porém, em sua inocência,
o interioriza e repete. De fato, o único fator causal inegável de nosso atraso é o caráter das classes dominantes brasileiras, que se escondem atrás desse discurso.
Não há como negar que a culpa do atraso nos cabe é a
nós, os ricos, os brancos, os educados, que impusemos,
desde sempre, ao Brasil, a hegemonia de uma elite
retrógrada, que só atua em seu próprio benefício.

(

(

(

RIBEIRO, Darci. O Brasil como problema. Brasília: Editora da UnB, 2010.
p. 23-24. [Adaptado]

) O autor contesta certas causas atribuídas à
situação de atraso do Brasil, defendendo que
esse atraso se deve, de forma evidente, ao
caráter das elites no Brasil.
) O texto afirma que há discursos que tentam
explicar de forma errônea e distorcida o atraso
do Brasil, ocultando o motivo real desse atraso.
) Segundo o texto, o que há de melhor e de
mais forte na formação política e econômica
do Brasil é o povo mestiço, fato que justificaria
poucas discrepâncias sociais.
) O texto aproxima a realidade econômica do
Brasil à dos Estados Unidos e insinua que o
avanço americano se deve a uma boa relação
dos Estados Unidos com a Inglaterra.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V
V–V–F–F
V–F–V–F
F–V–V–F
F–F–F–V
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7. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto 2.
1. No primeiro parágrafo, em “[…] vimos atribuindo o atraso do Brasil e a penúria dos brasileiros a falsas causas naturais e históricas”, a
forma verbal “vimos” corresponde ao pretérito
perfeito do verbo “ver”, e os vocábulos “o”, “a” e
“a” estão empregados como artigo definido.
2. No segundo parágrafo, em “Há quem se refira
à colonização lusitana, com nostalgia por
uma mirífica colonização holandesa. É tolice
de gente que, visivelmente, nunca foi ao
Suriname”, os segmentos sublinhados especificam a atitude do autor com respeito ao
conteúdo expresso nos enunciados.
3. No segundo parágrafo, em “Dizem, também,
que nosso território é pobre […]. Repetem,
incansáveis, que nossa sociedade tradicional
era muito atrasada […], os dois termos sublinhados funcionam como predicativo do sujeito.
4. No terceiro parágrafo, em “Muita gente boa,
porém, em sua inocência, o interioriza e
repete” há uma elipse do objeto direto de
“repete”, e os vocábulos sublinhados são pronomes que se referem, respectivamente, a
“muita gente boa” e “discurso ideológico”.
5. No segundo parágrafo, em “Existe até quem
queira atribuir o nosso atraso a uma suposta
juvenilidade do povo brasileiro”, as palavras
sublinhadas são adjetivos que atribuem características ao povo brasileiro.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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8. Considere o trecho abaixo, extraído do texto 2.
“Dizem, também, que nosso território é pobre – uma
balela. Repetem, incansáveis, que nossa sociedade tradicional era muito atrasada – outra balela. Produzimos,
no período colonial, muito mais riqueza de exportação que a América do Norte e edificamos cidades
majestosas como o Rio, a Bahia, Recife, Olinda, Ouro
Preto, que eles jamais conheceram.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) O pronome “eles” faz referência anafórica aos
portugueses do período colonial.
( ) Os dois usos do travessão se justificam por
inserirem o discurso direto de uma segunda
voz, alheia e estranha ao texto.
( ) Há uma relação de conformidade estabelecida entre o Brasil e a América do Norte,
tendo como ponto de convergência a ideia de
“riqueza”.
( ) Para eliminar o traço de informalidade, o
termo “balela” pode ser substituído, em suas
duas ocorrências, por “traição”, sem prejuízo
para o sentido do enunciado.
( X ) Subentende-se que as formas verbais “dizem”
e “repetem”, na terceira pessoa do plural,
fazem referência ao “discurso ideológico de
nossas elites”.
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Texto 3
Fritz Müller – a prova do evolucionismo no Brasil
Imigrante alemão testou pela primeira vez, em Santa Catarina, a teoria de Darwin.
Para o naturalista inglês, seu colega era o “príncipe dos observadores da natureza”.
Charles Darwin sabia que não seria fácil a comunidade científica aceitar sua tese de
que uma espécie daria origem a outra distinta. Logo na primeira edição de A Origem
das Espécies, publicada em 1858, ele solicitou o envolvimento de naturalistas para
que estudassem, imparcialmente, os dois lados da questão. Estudos começaram
a ser feitos no mundo todo, em uma verdadeira “corrida do ouro”. Mas o resultado
que Darwin esperava só foi surgir em 1864, com o trabalho batizado de FürDarwin
(Para Darwin, em alemão), do naturalista alemão, radicado no Brasil, Fritz Müller.
Johann Friedrich Theodor Müller (1822-1897) era um jovem médico e naturalista
alemão que, em 1852, chegava ao Brasil com a esposa e uma filha. Eles tinham
sido atraídos ao país pela propaganda feita por Hermann Blumenau, que desejava
povoar uma colônia ao lado do rio Itajaí (hoje conhecida pelo sobrenome de seu
fundador) e atrair o maior número possível de cientistas – que trabalhariam como
professores.
Em Blumenau, Müller ganhou um grande terreno e passou a cuidar das terras
como colono, aguardando convite para lecionar – o que viria a acontecer em
1856, quando assumiu a vaga de professor de matemática no Liceu Provincial
de Desterro, atual Florianópolis. Para os habitantes da ilha, seu nome era quase
impronunciável e ele ganhou um carinhoso apelido: Fritz Müller.
Pouco tempo depois, em 1861, o Liceu seria fechado e daria lugar ao Colégio da
Santíssima Trindade, instituição religiosa que nada tinha a ver com o que Müller
acreditava. O naturalista agora teria tempo de percorrer as matas atrás dos espécimes que colecionava, em um ofício que lhe foi caro desde a juventude. Mas os
planos do alemão iam além. Nesse mesmo ano, ele recebeu a tradução alemã de
A Origem – sendo considerado o primeiro habitante do Brasil a ter contato com a
obra – e percebeu que o convite de Darwin para novas pesquisas era uma oportunidade de colocar seu intelecto em prática.
Por meses, Müller realizou pesquisas de campo e experiências com espécies
típicas do litoral catarinense. Em um desses trabalhos, encontrou a prova de que
parte de uma espécie poderia se diferenciar do restante e ganhar características
próprias, transformando-se em uma nova espécie que poderia competir com a
outra e se destacar, tornando-se mais apta a sobreviver. Fritz Müller foi o primeiro
cientista a apresentar modelos matemáticos para explicar a seleção natural e
fornecer provas contundentes da veracidade da teoria.
MOÇO, Anderson.
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/fritz-muller-prova-evolucionismobrasil-432259.shtml) [Adaptado]. Acesso em 10/03/2014.
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9. Considere os trechos extraídos do texto 3.
1. “Logo na primeira edição de A Origem das
Espécies, publicada em 1858, ele solicitou o
envolvimento de naturalistas para que estudassem, imparcialmente, os dois lados da
questão.” (primeiro parágrafo)

10. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) com base no texto 3.
(

(

2. “O naturalista agora teria tempo de percorrer
as matas atrás dos espécimes que colecionava,
em um ofício que lhe foi caro desde a juventude. Mas os planos do alemão iam além.”
(quarto parágrafo)

(

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) com base nos trechos em seu contexto.
( ) Em 1, o vocábulo “logo” tem o mesmo valor
sintático-semântico que em “estudou, logo
passou.”
( ) Em 1, o uso do modo subjuntivo no verbo da
oração subordinada é motivado pela locução
conjuntiva “para que”, estabelecendo-se a
correlação modo-temporal entre pretérito
perfeito do indicativo (“solicitou”) e pretérito
imperfeito do subjuntivo (“estudassem”).
( ) Em 2, o uso do advérbio “agora” faz referência
a um tempo que se segue imediatamente ao
período de trabalho de Fritz no Liceu, época
em que ele não podia realizar as pesquisas de
campo.
( ) Os pronomes “ele” e “lhe”, respectivamente em
1 e 2, fazem referência anafórica a Fritz Müller.
( ) Em 2, o enunciado “Mas os planos do alemão
iam além” cria no leitor uma expectativa de
que algo importante estaria por ocorrer na
vida de Fritz.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–F–V
V–F–V–F–V
F–V–V–F–V
F–V–F–V–F
F–F–V–V–F
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(

(

) O título confirma a tese defendida no texto de
que o evolucionismo é um fenômeno brasileiro, comprovado por Fritz Müller.
) No primeiro parágrafo, em “estudassem,
imparcialmente, os dois lados da questão”, o advérbio sublinhado poderia ser
substituído, sem prejuízo de sentido, por
“desinteressadamente”.
) No segundo parágrafo, em “Eles tinham sido
atraídos ao país […]” a forma verbal sublinhada poderia ser substituída por “foram”,
sem alteração do significado temporal
expresso pelo enunciado.
) No terceiro parágrafo, em “Em Blumenau,
Müller ganhou um grande terreno e passou
a cuidar das terras como colono, aguardando
convite para lecionar”, a forma verbal no gerúndio poderia ser substituída, sem prejuízo gramatical e de sentido, por “enquanto aguardava”.
) No quarto parágrafo, em “em 1861, o Liceu
seria fechado e daria lugar ao Colégio da
Santíssima Trindade”, a substituição das formas verbais sublinhas por “foi fechado” e “deu”,
respectivamente, alteraria o significado temporal expresso pelo enunciado.

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

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–F–V–F
V–F–V–F–V
F–V–V–F–V
F–V–F–V–F
F–F–V–V–F
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11. Considere a relação semântica estabelecida entre
as orações articuladas pelos vocábulos sublinhados
em cada segmento abaixo, do texto 3.
1. “[…] Mas o resultado que Darwin esperava só
foi surgir em 1864.” (primeiro parágrafo)
2. “[…] que desejava povoar uma colônia ao lado
do rio Itajaí (hoje conhecida pelo sobrenome
de seu fundador) e atrair o maior número
possível de cientistas.” (segundo parágrafo)
3. “[..] o que viria a acontecer em 1856, quando
assumiu a vaga de professor de matemática
4. “O naturalista agora teria tempo de percorrer
as matas atrás dos espécimes que colecionava
[…]” (quarto parágrafo)
5. “Fritz Müller foi o primeiro cientista a apresentar modelos matemáticos para explicar a seleção natural […]” (último parágrafo)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das relações semânticas, de cima para baixo.
a. ( ) concessão / alternância / temporalidade /
complementação / finalidade
b. ( ) temporalidade / adição / proporção /
comparação / complementação
c. ( ) adversidade / temporalidade / explicação /
restrição / causalidade
d. ( X ) adversidade / adição / temporalidade /
restrição / finalidade
e. ( ) adversidade / comparação / temporalidade /
explicação / causalidade

12. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 3.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O livro de Darwin se tornou polêmico porque
defendia que as espécies pudessem originar
outras diferentes delas, fato que até hoje não
foi comprovado.
( ) A “corrida do ouro” inspirada por Charles
Darwin faz referência ao prêmio econômico
que os cientistas receberiam caso conseguissem provar a tese do naturalista inglês.
( X ) A designação “príncipe dos observadores da
natureza”, atribuída por Darwin a Fritz Müller,
reconhece a habilidade do naturalista alemão
para a empiria, prática fundamental para a
pesquisa científica.
( ) Fritz Müller ficou conhecido por esse apelido
devido a sua popularidade como professor
das escolas em Desterro.
( ) As crenças positivistas de Fritz Müller foram ao
encontro do perfil do Colégio da Santíssima
Trindade, fato que justificou a sua postura em
relação à instituição.

Informática

4 questões

13. Ao utilizar o software de edição de planilhas Calc,
considere que existem valores nas células A1 e B1 e
que na célula C1 é realizada uma operação de divisão
entre A1 e B1 (=A1/B1).
Ao invés de um valor numérico observamos uma mensagem de erro do tipo #VALOR!.
Com relação a essa mensagem, é correto afirmar:
a. (
b. (

) Está ocorrendo uma divisão por zero.
) Significa que um valor não está disponível
para uma função ou fórmula.
c. ( ) Significa que o Excel não conseguiu identificar
algum texto na composição de sua fórmula.
d. ( ) Indica que o valor resultante é muito grande
para o espaço disponível na célula e esta precisa ser redimensionada.
e. ( X ) Foram encontrados tipos diferentes de dados
na fórmula. Uma possibilidade seria a mistura
de dados numéricos com valores textuais.
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14. Algumas vezes, ao acessarmos um site na Internet,
nos deparamos com uma mensagem informando
que o Certificado de Segurança do site apresenta
problemas.
Analise as afirmativas abaixo com relação a esse
problema:
1. Esse problema pode ocorrer se o relógio do
computador do cliente está definido de forma
que a data/hora esteja mais adiantada do que
a data de vencimento do certificado SSL do
servidor.
2. O navegador não reconhece a organização
que emitiu o certificado de destino do site.
Desta forma ele considera o certificado do
servidor como não sendo confiável.
3. Mesmo com a mensagem de erro o usuário
pode acessar o site, caso ele julgue o site
confiável.
4. Se o servidor estiver utilizando um certificado
digital autoassinado não é possível corrigir
esse problema e a mensagem será apresentada ao usuário.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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15. A quebra de seção é uma funcionalidade importante em um editor de texto.
Analise as afirmativas abaixo com relação a essa funcionalidade no software de edição de texto Writer em
português:
1. Um documento pode apresentar várias seções
e cada seção pode ser formatada de forma
diferente.
2. Para inserir uma nova seção o usuário deve
clicar na opção Inserir da Barra de Menu, clicar
na opção Seção e depois clicar no botão Inserir.
3. Para inserir uma nova seção o usuário deve clicar na opção Inserir da Barra de Menu, clicar na
opção Quebra e depois clicar na opção Seção.
4. No Writer o número de quebras de seção é
limitado a 15.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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16. Analise as afirmativas abaixo com relação aos
protocolos e serviços de Internet:
1. O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é utilizado pelos servidores de correio eletrônico
para transferência das mensagens de correio
eletrônico.
2. IMAP e POP3 são protocolos utilizados para
que os clientes de correio eletrônico enviem e
recebam mensagens de servidores de correio
eletrônico.
3. SMTP é um protocolo desenvolvido para
garantir a transferência de mensagens de correio eletrônico de forma eficiente e confiável.
4. Quando digitamos um endereço (URL de um
site) em um Navegador, ele irá fazer uso do
protocolo DNS para traduzir o nome do host
para um endereço IP.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

Raciocínio Lógico

4 questões

17. Em um país eleições serão realizadas em breve.
Sabe-se que se a pessoa A somente será candidata se
a pessoa B for candidata. Ainda, se a pessoa C não se
candidatar então a pessoa A também não será candidata. Logo:
a. ( ) Se a pessoa B for candidata, então
a pessoa A não será candidata.
b. ( X ) Se a pessoa B for candidata, então
a pessoa C também será candidata.
c. ( ) Se a pessoa B for candidata, então
a pessoa C não será candidata.
d. ( ) Se a pessoa B não for candidata, então
a pessoa C também será candidata.
e. ( ) Se a pessoa B não for candidata, então
a pessoa C não será candidata.

18. Em uma cidade com 200.000 habitantes a razão
entre o número de advogados e o número de habitantes é 5:17500.
Se após 1 ano o número de habitantes na cidade
cresce 5,25% e a razão entre o número de advogados
e habitantes se mantém constante, então o número
de NOVOS advogados na cidade é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

3.
4.
5.
6.
7.

19. A afirmação logicamente equivalente à sentença:
“Se José e Maria trabalham, então João ou Lúcia descansam” é:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Se João ou Lúcia descansam,
então José e Maria não trabalham.
( ) Se João ou Lúcia descansam,
então José ou Maria não trabalham.
( ) Se José e Maria não trabalham,
então João e Lúcia não descansam.
( ) Se João e Lúcia não descansam,
então José e Maria não trabalham.
( X ) Se João e Lúcia não descansam,
então José ou Maria não trabalham.

20. Se em uma cidade 15 máquinas limpam 105 quilometros de ruas a cada 3 dias, então quantas máquinas são necessárias para limpar 182 quilometros de
rua a cada 6 dias?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

11.
12.
13.
14.
15.
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Conhecimentos Jurídicos

10 questões

24. As cominações da lei de improbidade
administrativa:

21. O ato administrativo:

a. (

a.
b.
c.
d.

b.

(
(
(
(

)
)
)
)

Deve ser sempre vinculado.
Inválido não comporta convalidação.
Discricionário não admite controle externo.
Tem a autoexecutoriedade como elemento
essencial.
e. ( X ) Pode ser revogado por ter se tornado inconveniente ou inoportuno.

c.
d.

e.

22. A Responsabilidade Civil do Estado quanto aos
atos comissivos:
a. ( ) Toma por base a culpa presumida.
b. ( ) Não admite excludentes de imputação e nem
de causalidade.
c. ( ) Faculta o direito de regresso por parte do
Estado.
d. ( X ) Toma por base a teoria da responsabilidade
objetiva.
e. ( ) Prescinde da comprovação do nexo causal já
que tem por base a teoria do risco integral.

25. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

23. Quanto às limitações ao direito de propriedade,
assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A servidão administrativa é direito real que
incide sobre bem imóvel visando a execução
de obra ou serviço público.
b. ( ) A limitação administrativa tem caráter individual e oneroso por comportar indenização.
c. ( ) O tombamento não recai sobre bens móveis.
d. ( ) A desapropriação é forma derivada da aquisição da propriedade.
e. ( ) A requisição administrativa é direito pessoal
que incide somente sobre bens imóveis
em caso de iminente perigo ou calamidade
pública.

Página 12

) Não se aplicam ao sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público.
( ) Dependem da comprovação de ilícito necessariamente doloso.
( ) Não podem ser aplicadas depois de transcorrido o prazo prescricional que é de 10 anos.
( X ) Se aplicam àquele que, mesmo não sendo
agente público, induza ou concorra para a
prática do ato de improbidade.
( ) Em caso de agente público temporário, para
serem aplicadas, exigem que o exercício da
atividade seja remunerado.

d.

e.

) O Colégio de Procuradores é órgão de
Administração do Ministério Público.
( ) O Procurador Geral de Justiça será nomeado
pelo Chefe do Poder Executivo, dentre os
Procuradores de Justiça integrantes de lista
tríplice, para mandato de dois anos, sendo
admitida a recondução.
( ) A Chefia do Ministério Público cabe ao
Procurador-Geral de Justiça, o qual conta com
prerrogativas de Chefe de Estado, posicionando-se após o Presidente da Assembleia
Legislativa.
( ) A fiscalização operacional do Ministério Público,
quanto à legitimidade, tendo por fundamento
sua autonomia administrativa, será exercida
exclusivamente mediante controle interno, a
ser realizado por auditores ocupantes de cargo
efetivo e integrantes do quadro de carreiras
dos servidores do Ministério Público.
( X ) O Ministério Público é instituição permanente,
sendo-lhe assegurado autonomia funcional,
administrativa e financeira, tendo suas decisões autoexecutoriedade e eficácia plena,
ressalvada a competência constitucional do
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.
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26. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
no 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública.

28. Assinale a alternativa correta.

a. ( X ) Nas licitações de valores mais elevados é obrigatória a realização de audiência pública.
b. ( ) A contratação do licitante vencedor é o ato
que finaliza o procedimento licitatório.
c. ( ) O procedimento licitatório caracteriza ato
administrativo discricionário pois seu objeto
é a contratação da melhor proposta para a
Administração.
d. ( ) A contratação de serviços de supervisão de
obras, desde que comprovado o interesse
público, é caso de licitação dispensável.
e. ( ) Em decorrência da expressa previsão legal,
não é obrigatória a motivação do ato no caso
de licitação inexigível.

b.

27. De acordo com a Lei no 6.745, de 1985, Estatuto
dos Servidores Civis do Estado de Santa Catarina, assinale a alternativa correta.
a. ( ) Deverá ser exonerado o servidor que, sem
justificativa legal, não tomar posse no prazo
estabelecido pelo Estatuto.
b. ( ) A remoção que implicar mudança de sede,
de servidor que esteja nos 2 últimos níveis
da carreira, dependerá de sua expressa
concordância.
c. ( X ) O servidor nomeado para cargo efetivo fica
sujeito a um período de estágio probatório de
3 anos de efetivo exercício para o qual prestou
concurso público, com o objetivo de apurar os
requisitos necessários à confirmação no cargo
para o qual foi nomeado.
d. ( ) À servidora lactante é assegurado, sem qualquer prejuízo, o direito de ausentar-se do serviço pelo espaço de até 2 horas por dia, dependendo da carga horária a que estiver sujeita,
até que o filho complete 6 meses de idade.
e. ( ) A jornada normal de trabalho deverá ser reduzida até a metade, sempre que essa medida
se mostrar necessária no caso de servidor
estudante.

a. (

c.

d.

e.

) Controle finalístico é aquele que a Adminis
tração exerce em relação a seus órgãos.
( X ) A ação civil pública, função do Ministério
Público, representa um controle judicial de
legalidade ou legitimidade, prévio ou posterior, conforme o caso concreto.
( ) A invalidação de um ato administrativo pelo
Poder Judiciário caracteriza um controle
externo, posterior, de mérito, podendo ocorrer por provocação ou de ofício.
( ) Em caso de desconcentração administrativa
não cabe controle hierárquico, mas apenas o
ministerial.
( ) É vedado ao Tribunal de Contas o controle
de legitimidade em caso de procedimento
licitatório.

29. Classificam-se como créditos adicionais especiais
aqueles destinados:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

às despesas urgentes e imprevistas.
às despesas de guerra e comoção intestina.
às despesas decorrentes de calamidade pública.
às despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica.
) ao reforço de dotação orçamentária existente
no orçamento.

30. É vedada a aplicação da receita do capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público:
a. (
b. (

) Para o pagamento de juros da dívida pública.
) Para financiamento de despesas de material
de consumo.
c. ( ) Para financiamento de despesas de pessoal
civil.
d. ( ) Para financiamento de despesas com subvenções sociais.
e. ( X ) Para financiamento de despesas correntes,
salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e própria dos servidores
públicos.
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Conhecimentos Específicos
31. Assinale a alternativa que apresenta o(s) órgão(s)
que regulamentam e fiscalizam auditoria independente no Brasil.
a. ( ) Bolsa de Valores de São Paulo;
Conselhos Regionais de Auditores e
Conselho Federal de Contabilidade.
b. ( X ) Comissão de Valores Mobiliários;
Conselhos Regionais de Contabilidades e
Conselho Federal de Contabilidade.
c. ( ) Conselho Federal de Contabilidade;
Instituto de Auditores Independentes do
Brasil e Conselho Federal de Auditoria.
d. ( ) Comissão de Valores Mobiliários; Instituto
de Auditores Independentes do Brasil e
Conselhos Regionais de Auditores.
e. ( ) Conselho Federal de Auditoria;
Comissão de Valores Mobiliários e
Conselhos Regionais de Auditores.

33. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo da
auditoria independente.
a. (
b. (

) Elaborar as demonstrações contábeis.
) Atestar a eficácia e eficiência da
Administração na gestão dos negócios.
c. ( X ) Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários.
d. ( ) Garantir que todos (100%) da escrituração
contábil foram efetuados corretamente.
e. ( ) Representar e garantir viabilidade futura da
Entidade.

34. Assinale a alternativa que apresenta o campo de
aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).
a. (

32. Assinale a alternativa que apresenta os procedimentos de auditoria.
a. ( X ) Inspeção; observação; investigação e confirmação; cálculo; indagação e revisão analítica.
b. ( ) Preparação de cálculos; visitas in loco; técnicas
de entrevistas e execução da auditoria.
c. ( ) Preparação de lançamentos; escrituração dos
lançamentos; preparação de demonstrações e
relatório de administração.
d. ( ) Planejamento de auditoria; papéis de trabalhos; programa de auditoria e rotinas internas
das empresas.
e. ( ) Parecer com ressalvas; parecer sem ressalvas;
parecer adverso emissão de negativa de
parecer.
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(35 questões)

b.

c.

d.

e.

) Uma sociedade de economia mista (com
75% do capital social pertencente ao Poder
Público) e que se utiliza somente de recursos
da própria sociedade para a manutenção das
suas atividades está obrigada a observar parcialmente as NBC TSP.
( ) As Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, como são entidades da
Administração Indireta, só precisam observar
parcialmente as NBC TSP.
( ) Uma pessoa jurídica de direito privado, em
nenhuma hipótese, deverá observar as disposições da NBC TSP, mesmo que seja responsável por algum tipo de recurso público.
( ) As ONGs que recebam recursos públicos para
a consecução de suas atividades são obrigadas a observar integralmente as disposições
das NBC TSP e da Lei nº 4.320/1964.
( X ) Uma empresa pública estatal que dependa de
recursos públicos deverá manter, simultaneamente, os seus registros contábeis de acordo
com as NBC TSP e com as leis e normas aplicáveis às entidades de direito privado.
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35. Assinale a alternativa que não apresenta uma das
finalidades dos papéis de trabalhos.

38. Assinale a alternativa que apresenta o método
para selecionar amostragem de seleção sistemática.

a. ( ) Facilitar a revisão do trabalho.
b. ( X ) Possibilitarem posterior consulta e contestação de terceiros.
c. ( ) Registrar informações que podem ser utilizadas em trabalhos futuros.
d. ( ) Auxiliar o pessoal de auditoria a adotar uma
abordagem ordenada, à medida que exigem
que eles os entendam bem e os preparem
corretamente.
e. ( ) Proporcionar evidências do trabalho feito
e das conclusões, suportes do parecer do
auditor.

a. (

36. Assinale a alternativa que apresenta a codificação
dos papéis de trabalhos correspondente aos grupos
de contas de empresas Industriais e Comerciais no
Grupo do Ativo.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
I.A, II.B, III.C, IV.D, V.E, VI.F, VII.G, VIII.H, IX.I, X.J,
XI.K, XII.L, XIII.M
e. ( ) 1.A, 2.B, 3.C, 4.D, 5.E, 6.F, 7.G, 8.H, 9.I, 10.J, 11.K,
12.L, 13.M

37. Assinale a alternativa que apresenta a determinação da amostra quanto ao tamanho.
a. ( ) É o maior amostra que pode ser considerada
como irrelevante.
b. ( ) É a quantidade de erro que o auditor espera
que a população contenha.
c. ( X ) Corresponde ao número de itens que serão
testados.
d. ( ) É o processo de se dividir a população objeto
da auditoria em subpopulações com características homogêneas.
e. ( ) É o erro máximo admitido pelo auditor para
poder emitir uma opinião favorável sobre a
população examinada.

b.
c.

d.

e.

) É aplicada por meio de geradores de números
aleatórios.
( ) Envolve a seleção de um ou mais blocos de
itens contínuos da população.
( ) É um tipo de seleção com base em valores, na
qual o tamanho, a seleção e a avaliação da
amostra resultam em uma conclusão em valores monetários.
( ) Trata-se de uma seleção na qual o auditor
seleciona a amostra sem seguir uma técnica
estruturada, evitando-se qualquer tendenciosidade ou previsibilidade consciente.
( X ) A quantidade de unidades de amostragem na
população é dividida pelo tamanho da amostra para se obter um intervalo de amostragem.

39. Assinale a alternativa que apresenta sequenciamento para realização do teste para subavaliação.
a. ( X ) Documento  registro inicial  registro intermediário  registro final  razão geral.
b. ( ) Razão geral  registro inicial  registro intermediário  registro final  documento.
c. ( ) Planilha de lançamento  escrituração contábil  crítica de lançamento  revisão do lançamento  anotação no papel de trabalho.
d. ( ) Contagem física  confirmação com terceiros
 conferência de cálculos  inspeção de documentos  anotação no papel de trabalho.
e. ( ) Visitas in loco  técnicas de entrevistas  preparação de cálculos  execução da auditoria.

40. Assinale a alternativa que apresenta a composição do patrimônio público.
a. (
b. (

) Ativo, passivo e execução orçamentária.
) Ativo e patrimônio líquido das entidades
públicas.
c. ( ) Bens e direitos das entidades públicas.
d. ( ) Bens, direitos e patrimônio líquido das entidades públicas.
e. ( X ) Bens, direitos e obrigações das entidades
públicas.
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41. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Parecer do auditor
1.
2.
3.
4.

parecer adverso.
parecer com abstenção de opinião.
parecer com ressalva.
parecer sem ressalva.

Coluna 2 Natureza da opinião
( ) Indica que o auditor está convencido de que
as demonstrações contábeis foram elaboradas
consoante as disposições.
( ) É emitido quando o auditor conclui que o
efeito de qualquer discordância ou restrição
na extensão de um trabalho não é de tal
magnitude que requeira parecer adverso ou
abstenção de opinião.
( ) O auditor emite opinião de que as demonstrações contábeis não estão adequadamente
representadas, nas datas e nos períodos
indicados.
( ) É aquele em que o auditor deixa de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, por
não ter obtido comprovação suficiente para
fundamentá-la.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
2–3–4–1
3–1–4–2
4–3–1–2
4–3–2–1

42. Assinale a alternativa que apresenta a hierarquia
dos controles externos na administração pública
federal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Auditorias independentes
Auditorias internas
Congresso Nacional
Tribunal de Contas da União (TCU)
Controladoria Geral da União (CGU)
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43. Assinale a alternativa que apresenta uma discriminação ou especificação da despesa por elementos
nas categorias econômicas classificadas das despesas
correntes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Investimentos
Despesas de Custeio
Serviços em Regime de Programação Especial
Transferências de Capital
Inversões Financeiras

44. Assinale a alternativa que contém uma das premissas a serem observadas no processo de elaboração
nas NBC TSP.
a. (
b. (

) Foco na importância do orçamento público.
) Imposição de normas contábeis para padronizar as informações dos entes federativos.
c. ( ) Integração apenas com os órgãos normativos
federais.
d. ( X ) Diferenciação entre ciência social aplicada e
legislação.
e. ( ) Aplicação apenas parcial dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade, observando-se as peculiaridades das entidades públicas.

45. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade
da Receita Corrente Líquida (RCL), no âmbito da gestão fiscal.
a. (
b.

c.
d.

e.

) Servir de parâmetro para o limite das despesas com pessoal.
( ) Classificar as receitas públicas conforme a
codificação prevista na Portaria STN/SOF
no 163/01.
( ) Definir o valor máximo das receitas disponíveis para a realização das despesas públicas.
( ) Estabelecer as receitas previstas, que serão
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas
bimestrais de arrecadação.
( X ) Servir de parâmetro para a definição de limites fiscais ligados a despesas, dívida e operações de crédito, entre outros aspectos.
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46. Assinale o poder que tem a iniciativa dos projetos de lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

49. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, no que se refere
às características das demonstrações contábeis do
setor público.

a.
b.
c.
d.
e.

Coluna 1 Demonstrações

(X)
( )
( )
( )
( )

Executivo
Judiciário
Legislativo
Senado Federal
Câmara dos Deputados

1.
2.
3.
4.

Balanço Orçamentário
Balanço Financeiro
Balanço Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais

Coluna 2 Características
(

47. Assinale a alternativa que não apresenta um dos
conteúdos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
a. ( ) Orienta a elaboração do orçamento.
b. ( ) Dispõe sobre alteração na legislação tributária.
c. ( X ) Estima a receita e fixa a despesa para o
exercício.
d. ( ) Estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente.
e. ( ) Estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento.

(

(

(
48. Assinale a alternativa que caracteriza os restos a
pagar.
a. ( X ) Impacto orçamentário no exercício corrente
e financeiro no exercício posterior. Impacto
orçamentário no exercício corrente e financeiro no exercício posterior
b. ( ) Fixação de limites de empenho (orçamentários) e de pagamento (financeiros) e definição
do cronograma de desembolso.
c. ( ) Garante o cumprimento da meta fiscal estabelecida para o exercício.
d. ( ) Política setorial define limites por UO´s.
e. ( ) Limites definidos por órgão.

) Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se
transferem para o início do exercício seguinte.
) Para sua elaboração são utilizadas as contas
do subsistema de informações orçamentárias
somente.
) Evidencia as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial e
as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.
) Pode-se dizer que é estático, pois apresenta
a posição patrimonial em determinado
momento.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4
1–4–2–3
2–1–3–4
2–1–4–3
4–3–1–2

50. A respeito do prazo e da periodicidade para
publicação, o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) deve ser publicado até:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

40 dias após o encerramento de cada ano.
30 dias após o encerramento de cada mês.
30 dias após o encerramento de cada bimestre.
20 dias após o encerramento de cada bimestre.
20 dias após o encerramento de cada quadrimestre ou semestre.
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51. Uma provisão deve ser reconhecida quando:
1. acontece um fato gerador de um evento econômico futuro.
2. a entidade tem uma obrigação presente
(legal ou não formalizada) como resultado de
evento passado.
3. seja provável que será necessária uma saída
de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação.
4. possa ser feita uma estimativa confiável do
valor da obrigação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

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

52. O momento em que os estoques são baixados
acontece quando:
1. as receitas a que se vinculam são
reconhecidas
2. são consumidos nas atividades a que estavam
destinados, sempre desvinculados de itens
para geração de receita futura
3. há a redução ao valor realizável líquido ou
quaisquer outras perdas
4. ocorre lançamento de produtos novos e mais
modernos.

53. Assinale a alternativa que contenha apenas ativos
biológicos.
a. ( X ) Carneiros; Árvores de uma plantação; Gado de
leite; Videiras; Árvores frutíferas.
b. ( ) Carneiros; Tapetes de Lã; Gado de leite;
Videiras; Árvores frutíferas.
c. ( ) Fio de algodão; Árvores de uma plantação;
Gado de leite; Vinho; Árvores frutíferas.
d. ( ) Madeira serrada; Árvores de uma plantação;
Queijo; Videiras; Árvores frutíferas.
e. ( ) Vinho; Árvores de uma plantação; Gado de
leite; Videiras; Frutas processadas.

54. De acordo com o CPC 00/R1/2011, são duas as
características qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira.
Assinale a alternativa que traz estas características
fundamentais.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

1. Os eventos são registrados no momento em
que acontece o fato gerador.
2. Os eventos são registrados no momento em
que acontece o recebimento ou desembolso
de recursos.
3. Gera informações aos usuários tanto sobre
transações passadas quanto futuras.
4. Pressupõe a confrontação das receitas com as
despesas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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Compreensibilidade e relevância.
Verificabilidade e tempestividade.
Comparabilidade e verificabilidade.
Relevância e representação fidedigna.
Representação fidedigna e tempestividade.

55. Analise as afirmativas abaixo sobre o Regime de
Competência:

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

( )
( )
( )
(X)
( )

( )
( )
( )
(X)
( )

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

Ministério Público de Santa Catarina

56. Para que um item possa ser reconhecido como
ativo intangível, a legislação exige que a organização
demonstre que ele é:
a. ( ) identificável, não controlável, gerador de
benefícios econômicos futuros e mensurável.
b. ( X ) identificável, controlável, gerador de benefícios econômicos futuros e mensurável.
c. ( ) identificável, controlável, não gerador de
benefícios econômicos futuros e mensurável.
d. ( ) identificável, controlável, gerador de benefícios econômicos futuros e não mensurável.
e. ( ) não identificável, controlável, gerador de
benefícios econômicos futuros e mensurável.

57. De acordo com a legislação, o conjunto completo
das Demonstrações Contábeis é composto por:
a. ( X ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado, Demonstração do Resultado
Abrangente, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo
de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado
e Notas Explicativas.
b. ( ) Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração do Resultado Abrangente,
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa,
Demonstração do Valor Adicionado e Notas
Explicativas.
c. ( ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado, Demonstração do Resultado
Abrangente, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo
de Caixa Indireto, Demonstração do Valor
Adicionado e Notas Explicativas
d. ( ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado, Demonstração do Resultado
Abrangente, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo
de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado,
Notas Explicativas, Parecer da Auditoria.
e. ( ) Balanço Patrimonial, Demonstração do
Resultado, Demonstração do Resultado
Abrangente, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo
de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado,
Notas Explicativas e Parecer do Conselho Fiscal.

58. As Demonstrações Contábeis devem ser divulgadas com as seguintes informações destacadas:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Nome da entidade; atividade econômica da
entidade; a data-base de elaboração e período
abrangido; moeda de apresentação; e nível de
arredondamento.
( ) Nome da entidade; se são individuais ou de
um grupo de entidades; a data-base de elaboração e período abrangido; moeda de apresentação; nível de arredondamento; e local de
publicação.
( X ) Nome da entidade; se são individuais ou de
um grupo de entidades; a data-base de elaboração e período abrangido; moeda de apresentação; e nível de arredondamento.
( ) Nome da entidade; a data-base de elaboração
e período abrangido; moeda de apresentação; cidade sede da entidade; e nível de
arredondamento.
( ) Nome da entidade; a data-base de elaboração;
moeda de apresentação; nível de arredondamento; e valor da marca.

59. Com relação à Demonstração do Resultado
do Exercício (DRE) e à Demonstração do Resultado
Abrangente (DRA), é correto afirmar:
1. A adesão às normas internacionais de contabilidade trouxe, para todas as empresas, a obrigatoriedade de elaborar e publicar a DRE e a DRA.
2. Apesar de as normas internacionais facultarem a elaboração e apresentação dessas
demonstrações numa única demonstração,
a legislação brasileira, exige que elas sejam
apresentadas separadamente.
3. A DRA deve, obrigatoriamente, trazer o resultado líquido apurado na DRE.
4. As empresas de grande porte de capital
fechado estão dispensadas de elaborar a DRA.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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60. De acordo com o CPC 03/R2/2010, a Demonstração
dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada destacando três
tipos de atividades: Operacionais, de Investimentos e
Financiamentos.
Analise os itens abaixo e classifique-os de acordo com
o tipo de atividade, conforme previsto na legislação.
1. recebimento de vendas a prazo
2. captação de empréstimos junto a instituições
financeiras
3. venda de veículo de uso da empresa
4. aquisição de novos equipamentos para
ampliação das atividades operacionais da
empresa
5. pagamento de dividendos
6. compra de mercadorias para revenda
Assinale a alternativa que indica a sequência correta
das afirmativas acima, segundo o tipo de atividade.
a. ( ) Operacional; Investimento; Investimento;
Investimento; Financiamento; Operacional.
b. ( ) Operacional; Financiamento; Investimento;
Investimento; Operacional; Operacional.
c. ( ) Operacional; Investimento; Investimento;
Financiamento; Financiamento; Operacional.
d. ( X ) Operacional; Financiamento; Investimento;
Investimento; Financiamento; Operacional.
e. ( ) Investimento; Operacional; Investimento;
Investimento; Financiamento; Operacional.

61. A Companhia Tudo Certo, sediada no Estado de
Santa Catarina, atua na compra de produtos acabados e sua revenda para consumidores finais. No mês
de março de 2014, o custo total de suas compras, já
deduzidos os créditos de ICMS de 17,0%, Cofins de
7,6% e PIS de 1,65%, foi de $30.000,00. Sua margem de
lucro pretendida é de 30% da Receita Bruta.
Assinale a alternativa que corresponde ao montante
de Receitas Brutas dessa empresa, se os tributos incidentes sobre as Receitas Brutas somam 26,25%.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

$46.875,00
$49.237,50
$52.881,36
$64,350,50
$68.571,43
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62. Nos Balanços Patrimoniais da Cia Joia, de 2012 e
2013, obtiveram-se as seguintes informações:
Elementos
Capital Circulante Líquido Positivo
Passivo Circulante

31.12.2012
5.250,00
3.515,00

31.12.2013
10.312,00
3.270,00

Assim, é correto afirmar que o aumento do ativo
circulante da empresa (em $), de 31.12.2012 para
31.12.2013, foi de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

$ 1.735,00.
$ 4.817,00.
$ 5.062,00.
$ 5.307,00.
$ 7.042,00.

63. A Companhia Só Vende Ltda, sediada no Estado
de Santa Catarina, atua na compra de produtos acabados e sua revenda para consumidores finais. Em final
de fevereiro de 2014, tinha em seus estoques 100 calças com custo total de $4.500,00. Em março, comprou
mais 1.000 calças por um valor total de $65.000,00,
com destaque de ICMS de 17,0%, Cofins de 7,6% e PIS
de 1,65%.
Considerando que ela utiliza o método de controle
de estoque Preço Médio Ponderado, é correto afirmar que o novo custo unitário de cada calça que a
empresa tem em estoque é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

$45,00.
$46,47.
$47,67.
$47,93.
$63,18.
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64. O Ativo deve ser classificado como circulante
quando:
1. espera-se que seja realizado, ou pretende-se
que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
2. está mantido essencialmente com o propósito
de ser negociado.
3. espera-se que seja realizado até doze meses
após a data do balanço.
4. é caixa ou equivalente de caixa (conforme
definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 –
Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos
que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos
doze meses após a data do balanço.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

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

65. O Passivo deve ser classificado como circulante
quando:
1. espera-se que seja liquidado durante o ciclo
operacional normal da entidade.
2. está mantido essencialmente com o propósito
de ser pago no longo prazo.
3. deve ser liquidado no período de até doze
meses após a data do balanço.
4. a entidade não tem direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos doze meses após a data do balanço.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

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

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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Página
em Branco.
(rascunho)
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