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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.

Página 3

Procuradoria Geral de Justiça

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.
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) 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.

Ministério Público de Santa Catarina

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. Analise as afirmativas abaixo referentes à ordem
econômica e financeira:
1. O princípio a ser observado pela atividade
econômica é o pleno emprego, sendo este
baseado na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa.
2. Todos os cidadãos têm direito à manutenção de um meio ambiente sadio, cabendo
ao Estado preservá-lo, a fim de garantir seu
usufruto não apenas para a geração presente,
mas também para as gerações vindouras.
3. Visando priorizar o interesse social, as empresas públicas, assim como as sociedades de
economia mista, podem gozar de benefícios
fiscais que não se aplicam às empresas do
setor privado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

32. No que diz respeito ao comportamento das curvas de custos, é correto afirmar que, quando o custo
médio está declinando, então o custo marginal está:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

estável.
subindo.
acima do custo médio.
abaixo do custo médio.
declinando, porém encontra-se em um nível
ainda acima do custo médio.

33. Assinale a alternativa correta no que se refere aos
princípios constitucionais da ordem econômica.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Investimentos de capital estrangeiro não
devem ser estimulados.
( X ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios promoverão e incentivarão o
turismo como fator de desenvolvimento econômico e social.
( ) Ao dispor sobre a ordem econômica e financeira, a Constituição Federal estabelece que
a exploração direta da atividade econômica
pelo Estado deverá ser estimulada sempre
que houver a necessidade de se preservar o
interesse coletivo.
( ) Constitui monopólio da União o refino de
petróleo nacional ou estrangeiro, bem como
o transporte marítimo e terrestre do petróleo
refinado.
( ) A Constituição Federal estabelece como
princípio da ordem econômica o estímulo às
empresas de médio e grande porte, buscando
garantir o máximo nível de emprego possível.

34. Considerando os custos da firma que opera no
curto prazo, assinale a alternativa correta no que concerne à lei dos rendimentos decrescentes.
a. (
b.
c.

d.

e.
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(35 questões)

) Os custos totais médios sempre declinam à
medida que a produção se expande.
( ) À medida que a produção se expande, os
custos totais médios sempre crescem.
( ) Tanto os custos fixos médios quanto os custos
variáveis médios sempre aumentam com a
expansão da produção.
( ) Os custos variáveis médios diminuem com o
aumento da produção, ao passo que os custos
fixos médios permanecem constantes.
( X ) Os custos fixos médios declinam à medida que
a produção aumenta, ao passo que os custos
variáveis médios primeiro declinam e depois
aumentam com a expansão da produção.

Ministério Público de Santa Catarina

35. Analise as afirmativas abaixo referentes às Finanças
Públicas disciplinadas na Constituição de 1988:

37. Analise as afirmativas abaixo:
1. As Receitas de Capital, por fonte, classificam-se em: operações de crédito, alienação de
bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.
2. Como regra, o montante previsto para as
receitas de operações de crédito não poderá
ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
3. A classificação da Receita, por fontes de recursos, subdivide-a em cinco grupos, a saber:
Recursos do Tesouro (exercício corrente),
Recursos de outras fontes (exercício corrente),
Recursos do Tesouro (exercícios anteriores),
Recursos de outras fontes (exercícios anteriores) e Recursos provenientes de terceiros
(exercício corrente apenas).

1. A competência da União para emitir moeda
será exercida exclusivamente pelo Banco
Central.
2. É permitido ao Banco Central conceder, direta
ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro
Nacional.
3. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, a fim de
regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

36. Sobre o papel do Estado na Economia, segundo a
Constituição Federal:
1. Incumbe ao poder público, na forma de lei,
diretamente ou sob o regime de concessão ou
permissão, a prestação de serviços públicos,
desde que através de licitação.
2. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma
da lei, as funções de fiscalização, incentivo,
planejamento e coerção.
3. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando-se sempre em conta a proteção do meio
ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

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

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

38. Acerca da classificação das Despesas Públicas,
assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) São Despesas Efetivas: despesas com investimentos, pessoal e encargos sociais.
( ) São exemplos de Despesas Extraordinárias
gastos com material de consumo e serviços
de terceiros que extrapolaram o orçamento.
( ) São Despesas Correntes: despesas com encargos sociais, juros, encargos e amortização da
dívida.
( ) Quanto ao aspecto legal, a Despesa
Orçamentária pode ser estudada de acordo
com os enfoques jurídico, econômico, administrativo-legal e contábil.
( X ) A Despesa Pública pode ser classificada
quanto à natureza, à competência político-institucional, à afetação patrimonial e à
regularidade.
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39. Analise as afirmativas abaixo acerca da Dívida
Ativa da União de natureza tributária e não-tributária:
1. A Dívida Ativa da União constitui-se em um
conjunto de direitos ou créditos de várias
naturezas, em favor da Fazenda Pública, com
prazos estabelecidos na legislação pertinente,
vencidos e não pagos pelos devedores, por
meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei.
2. A Dívida Ativa, compreendendo a tributária e
a não tributária, abrange atualização monetária, juros, multa de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato.
3. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de
relativa presunção de liquidez, admitindo por
isso prova em contrário.
4. São exemplos de Dívida Ativa não Tributária:
foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços
prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações, bem como créditos decorrentes
de obrigações em moeda estrangeira.
5. A inscrição em Dívida Ativa e seu acompanhamento possuem custos operacionais relativamente baixos. Por este motivo, não foi estabelecido valor mínimo para que uma dívida seja
inscrita como Dívida Ativa da União.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
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 apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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40. Sobre o Princípio da Legalidade e sua importância
como diretriz da atividade econômica do Estado, é
correto afirmar:
1. A Legalidade como princípio de administração significa que o administrador público está
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do interesse comum, deles não devendo
desviar-se, sob pena de praticar ato sujeito à
responsabilização disciplinar, civil ou criminal,
conforme o caso.
2. Em matéria de Despesa Pública, o Princípio
da Legalidade é fulcral, tendo em vista que,
enquanto na administração particular é lícito
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na
administração pública só é permitido fazer o
que a lei autoriza.
3. A ênfase excessiva no aspecto da legalidade,
por parte de alguns órgãos de controle, tem
sido responsável por um atraso na evolução
dos sistemas de informações contábeis como
instrumento de evidenciação do patrimônio
público.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3
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41. Quando em uma economia há crescimento na
renda, espera-se que haja aumento na demanda de
certos bens, chamados de “bens normais”.
Assinale a alternativa correta com relação ao Preço de
Equilíbrio desses bens segundo a teoria microeconômica padrão.
a. ( X ) O preço de equilíbrio será deslocado para um
nível mais elevado no curto prazo.
b. ( ) O preço de equilíbrio cairá, caso a oferta do
produto permaneça inalterada.
c. ( ) O preço de equilíbrio diminuirá, uma vez que
no curto prazo a oferta tende a se expandir
mais do que a demanda.
d. ( ) O preço de equilíbrio permanecerá inalterado,
pois em uma economia de livre mercado
aumentos de demanda são instantaneamente
equacionados por aumentos correspondentes
de oferta.
e. ( ) O preço de equilíbrio necessariamente será
deslocado para um nível mais elevado, tanto
no caso de haver a possibilidade de expansão
da oferta do produto em questão, quanto
no caso de a expansão da produção não ser
possível.

42. Considerando-se o fluxo de caixa da Empresa Alfa,
abaixo apresentado em reais, e uma taxa de juros de
10% ao ano, calcule o Valor Presente Líquido (VPL).
ANO
0
1
2
3
4
5

FLUXO DE CAIXA
–1.000.000
150.000
150.000
300.000
400.000
500.000

Assinale a alternativa que indica a resposta correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

60.761,06
69.391,06
79.751,06
79.861,06
96.391,06

43. A Taxa Interna de Retorno (TIR), ou simplesmente
Taxa de Retorno, é um indicador de larga aceitação e
um dos mais utilizados como parâmetro de decisão.
No entanto, a TIR não é critério para comparação entre
alternativas, devendo ser utilizada em casos que congregam um conjunto de fatores.
A TIR deverá ser utilizada:
1. quando os projetos possuírem dois ou mais
períodos e tiverem seus investimentos antecedendo os benefícios;
2. quando a comparação ocorrer entre projetos mutuamente exclusivos e com a mesma
escala de tempo;
3. como critério básico para ordenação de projetos com restrições orçamentárias;
4. como recurso para se conhecer a taxa de juros
envolvida num financiamento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

44. Sobre os princípios que regem o orçamento
público, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) De acordo com o princípio da Totalidade,
todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária.
( ) O princípio segundo o qual deve haver
somente uma lei orçamentária para cada ente
da federação é o da Parcimônia.
( X ) O princípio que estabelece que o valor das
despesas não poderá ultrapassar o valor das
receitas é o do Equilíbrio.
( ) O princípio orçamentário que obriga que a
estimativa de receita e a fixação da despesa
limitem-se a um período definido no tempo
denomina-se Especificação.
( ) O princípio da Transparência estabelece que a
composição do orçamento deve ser divulgada
por meio de veículos oficiais de comunicação,
para conhecimento dos contribuintes.
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45. Analise as afirmativas abaixo referentes aos conceitos de Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente
Líquido (VPL) e Taxa Mínima de Atratividade (TMA):
1. Tanto no caso de fluxos de caixa convencionais, ou seja, quando existe apenas uma inversão de sinal, como no caso de fluxos de caixa
não convencionais, com mais de uma inversão
de sinal, poderá existir mais de uma TIR, ou
seja, TIR múltiplas.
2. No caso de fluxos de caixa que apresentarem
mais de uma TIR, não é correto utilizá-las
como critério, uma vez que pode haver divergência na indicação da viabilidade do projeto
quando da comparação das várias TIR com a
TMA. Neste caso, se recomenda a utilização do
método do VPL.
3. A decisão de aceitar ou rejeitar um projeto,
com base na TIR, tem como critério a sua comparação com uma mínima taxa de retorno
aceitável. Esta taxa mínima, na realidade, é a
taxa de desconto para o método do VPL.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

46. Analise as afirmativas abaixo:
1. O método de avaliação de investimentos
denominado “Payback Descontado” mensura
em quanto tempo o investimento será recuperado, avaliando-se o fluxo de caixa descontado.
2. O Valor Presente Líquido (VPL) é a quantia
máxima que se poderia elevar o custo do
investimento hoje, para que esse ainda continue viável.
3. A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de
desconto para o qual o Valor Presente Líquido
(VPL) de um projeto é igual a zero.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

47. Analise o esquema abaixo, que representa o fluxo
de caixa do Projeto Ômega, ao longo de um triênio.
R$ 12.798,00
R$ 10.450,00
R$ 0,00

0

1

2

3

D
Sabendo-se que a taxa interna de retorno (TIR) é de
10% ao ano, calcule o valor do desembolso inicial (D),
e assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.
e.
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(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 18.251,69
R$ 17.761,69
R$ 17.021,69
R$ 16.021,69
R$ 15.261,69
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48. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre a Receita Orçamentária.
( ) Quanto à natureza, a Receita Pública divide-se em Receita Orçamentária e Receita
Extraorçamentária.
( ) A Receita Extraorçamentária é representada
no balanço patrimonial como passivo financeiro, ou seja, recursos de terceiros que transitam pelos cofres públicos.
( ) Já a Receita Orçamentária é aquela que de
fato pertence à entidade e economicamente
classifica-se em Receitas Correntes e Receitas
de Capital.
( ) São Receitas Correntes as receitas tributárias,
de contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, de serviços e outras, incluindo o
superávit do orçamento corrente.
( ) São Receitas de Capital todas as formas de
recursos financeiros recebidos de pessoas de
direito público ou privado.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

49. Com relação à natureza jurídica do orçamento
público, é correto afirmar:
1. É uma lei temporária – a lei orçamentária tem
vigência limitada (um ano).
2. É uma lei ordinária – todas as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) são leis ordinárias. Os
créditos suplementares e especiais também
são aprovados como leis ordinárias.
3. É uma lei especial – possui processo legislativo diferenciado e trata de matéria específica.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

50. A política de compra e queima de estoques
de café, realizada no primeiro governo Provisório
de Getúlio Vargas (1930-1934), pode ter apoiado a
demanda agregada interna e com ela o desenvolvimento industrial do período.
Sobre a forma de financiamento dessa política, é correto afirmar:
a. ( X ) Foi financiada principalmente por créditos do
Banco do Brasil e por taxação das exportações.
b. ( ) Foi financiada principalmente por capitais
externos e por taxação das importações.
c. ( ) Foi financiada principalmente por créditos do
Banco do Brasil e por taxação das importações.
d. ( ) Foi financiada principalmente por créditos do
Banco Central do Brasil (BACEN) e por taxação
das importações.
e. ( ) Foi financiada principalmente por capitais
externos e por créditos junto à Caixa de
Crédito Nacional.
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51. Entre os eventos econômicos do período da
Segunda Guerra Mundial que apoiaram as tentativas de
acelerar o processo de industrialização brasileiro está:
a. ( ) A criação do BNDE, atual BNDES, por direcionar fundos públicos para investimentos privados de longo prazo de maturação.
b. ( ) A ampliação de inversões alemãs, italianas e
japonesas nos setores de bens intermediários
e de capital.
c. ( X ) O apoio dos Estados Unidos para a construção
da primeira grande companhia siderúrgica
nacional.
d. ( ) A suspensão das negociações para o pagamento da dívida externa brasileira, por permitir o crescimento da demanda agregada
interna.
e. ( ) A redução do total de capitais estrangeiros
investidos no Brasil, sobretudo o de origem
norte-americana, por abrir espaço para o
capital industrial nacional.

53. São eventos associados à política econômica no
segundo governo Getúlio Vargas:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A execução da política do encilhamento e a
criação do BNDE (Banco Nacional de desenvolvimento econômico), atual BNDES.
( X ) O início do funcionamento da comissão mista
Brasil-Estados Unidos e a instituição das taxas
múltiplas de câmbio.
( ) A formulação e execução do Plano SALTE
(Saúde, Alimentação, Transporte e Energia)
e criação do BNDE (Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico), atual BNDES.
( ) A renúncia de empréstimos junto ao Eximbank
(Banco de Importações e Exportações dos
Estados Unidos), numa estratégia deliberada
de utilizar a poupança interna como fonte de
financiamento dos Investimentos.
( ) O restabelecimento do monopólio cambial no
Banco Central do Brasil (BACEN) e a criação da
primeira grande siderúrgica nacional, a CSN.

52. Sobre a política econômica do Governo Eurico
Gaspar Dutra, 1945 a 1951, é correto afirmar:

54. Sobre o governo Juscelino Kubitschek, de 1956 e
1961, e o Plano de Metas, é correto afirmar:

a. ( X ) Foi instituído o controle cambial.
b. ( ) No que se refere à inflação, o governo procurou atuar exclusivamente sobre o choque
externo de preços.
c. ( ) As restrições às importações de bens de consumo foram ampliadas apenas no primeiro
triênio, como forma de compensar a valorização monetária desse período.
d. ( ) As políticas fiscal e monetária de combate à
inflação foram intensificadas especialmente
no final do período (1949 e 1950), quando da
substituição do ministro Corrêa e Castro.
e. ( ) A principal tentativa de ordenação do gasto
público no período foi instituída no Convênio
de Taubaté.

a. (
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b.

c.

d.

e.

) A política de financiamento dos investimentos
relegou a segundo plano os setores de energia e alimentação.
( ) A extinção da Lei dos Similares garantiu a
pressão concorrencial necessária para que
novos investimentos privados efetivamente
se realizassem.
( ) Nesse período foi criado o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE, atual
BNDES), com o objetivo de gerir fundos públicos e privados para as áreas prioritárias do
Plano.
( X ) Houve um estímulo ao investimento privado via concessão de avais pelo BNDE para
empréstimos contratados no exterior.
( ) A reforma cambial de 1957 tornou mais complexo o sistema cambial, resultando em cinco
categorias de câmbio.

Ministério Público de Santa Catarina

55. Com relação às previsões e aos resultados do
Plano de Metas (1957-1961), assinale a alternativa
correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

A meta de produção de aço foi atingida.
A meta de produção de cimento foi atingida.
A meta de construção de rodovias foi atingida.
A meta de produção de energia elétrica foi
atingida.
e. ( ) A meta de produção de carros e caminhões foi
atingida.

56. A Reforma Institucional do Sistema Financeiro,
realizada entre 1964 e 1967, não incluiu:
a. ( ) A criação do Banco Central do Brasil.
b. ( ) A criação do Sistema Financeiro de Habitação.
c. ( ) A delimitação das funções dos bancos
comerciais.
d. ( X ) A criação da SUMOC (Superintendência de
Moeda e Crédito)
e. ( ) A delimitação das funções dos bancos de
investimentos.

57. Sobre as ações de políticas econômicas levadas a
cabo de 1964 ao início de 1967, durante a implementação do Plano de Ação do Governo (PAEG), assim
como suas consequências, é correto afirmar:
a. ( ) Não houve intervenção no preço do trabalho,
o que resultou na ampliação dos salários reais.
b. ( X ) A redefinição da regra de ajuste salarial gerou
queda do salário real.
c. ( ) A contenção do nível inflacionário pode ser
explicada pelo nível realizado de expansão
monetária, sempre inferior ao nível previsto.
d. ( ) O principal meio de financiamento do déficit público passou a ser a emissão de papel
moeda em detrimento dos empréstimos junto
ao público, o que impulsionou o processo
inflacionário.
e. ( ) A política fiscal, principal responsável pela
redução do déficit do setor público, não preconizou o aumento de impostos.

58. Contribuiu para as altas taxas de crescimento do
PIB, entre 1968-1973, o seguinte fator:
a. (
b.

c.

d.

e.

) O crescimento do setor primário a taxas
médias superiores a 12% ao ano.
( ) A inexistência de capacidade ociosa no início
do período, o que estimulou os vultuosos
investimentos em capacidade instalada.
( X ) O crescimento da demanda das famílias,
influenciado pelo crescimento do crédito ao
consumidor.
( ) A abolição de política de subsídios de financiamento dos investimentos de setores específicos, o que permitiu um menor nível de taxa
de juros praticada no mercado interbancário.
( ) A política de valorização nominal da moeda
brasileira, pois contribuiu para o aumento
da produtividade industrial via importações
de bens de capital, tecnologicamente mais
avançados.

59. A elevação dos preços internacionais do barril
de petróleo no ano de 1973 teve grande impacto na
economia brasileira. Sobre as medidas econômicas
tomadas pelo governo, já no ano de 1974, frente a
nova conjuntura, é correto afirmar:
a. ( X ) Os empréstimos ao setor privado concedidos
pelo Banco do Brasil e os repasses realizados
pelo Banco Central sugerem que esses dois
agentes estavam pouco alinhados a uma
estratégia de contração monetária.
b. ( ) A opção pela maxidesvalorização da moeda
brasileira, em torno de 30%, foi a forma
encontrada para enfrentar o déficit potencial
da conta corrente, dada a dependência de
petróleo no período.
c. ( ) A ampliação de controles artificiais de preços
teve como objetivo conter o impacto inflacionário potencial do choque do petróleo.
d. ( ) A opção pela retração da oferta monetária,
combinada à eliminação da correção monetária, sinalizaram aos agentes econômicos uma
forte intenção do governo de frear o processo
inflacionário.
e. ( ) Definiu-se uma nova lei salarial, a qual, apesar
de imprimir perdas de salário médio reais
superiores às instituídas pela lei anterior,
atuava em sentido contrário ao processo
inflacionário.
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60. Com relação às fontes de financiamento dos
investimentos do II PND, é incorreto afirmar:

62. De 1986 a 1994 diversos Planos Econômicos
foram lançados no Brasil, tendo a inflação como foco.

a. ( ) O uso de fontes externas por empresas estatais liberaria recursos da poupança interna a
tomadores de créditos privados.
b. ( X ) Os recursos do BNDE foram direcionados
exclusivamente ao financiamento de investimentos das empresas estatais, especialmente
em infraestrutura.
c. ( ) O uso de fontes externas representava uma
opção melhor ao uso exclusivo de fontes
internas, no que se refere aos prazos para
pagamento.
d. ( ) Considerou-se que as filiais brasileiras de multinacionais poderiam aproveitar-se das taxas
de juros à disposição das matrizes.
e. ( ) Do ponto de vista macroeconômico, o uso de
fontes externas poderia ajudar a reequilibrar
eventuais déficits externos originados na
balança comercial.

Considerando as concepções, conjunturas de execução e consequências destes Planos, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

61. O triênio 1981-1983 marca um período de profunda recessão na economia brasileira.
Sobre as políticas econômicas e seus resultados obtidos no período, é correto afirmar:
a. ( ) A recessão provocada pelas políticas monetária e fiscal restritivas foram insuficientes
para reverter a situação deficitária da balança
comercial, no primeiro biênio.
b. ( ) A maxidesvalorização da moeda brasileira,
realizada no início de 1983, foi rapidamente
corroída pela inflação, o que resultou em
pequeno decrescimento do déficit comercial
externo naquele ano.
c. ( ) As políticas restritivas fiscal e monetária contribuíram para a obtenção da menor taxa
média de crescimento econômico registrada
para um triênio na história da economia brasileira, ainda que ela tenha sido positiva.
d. ( X ) O impacto restritivo da política monetária foi
intensificado pela redução dos investimento
das empresas estatais.
e. ( ) Como esperado, as políticas restritivas lograram a estabilidade de preços no triênio.
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d.

e.

) O saldo negativo da balança comercial de
1985 foi decisivo para o fracasso do Plano
Cruzado, pois o aumento das importações,
decorrente do congelamento, ampliou o déficit nas contas externas e tornou imprescindível a desvalorização do Cruzado, frente ao
Dolar.
( ) As melhores condições de financiamento do
setor público, assim como do nível de reservas
internacionais no momento de execução do
Plano Bresser em relação ao Plano Cruzado,
apontam às expectativas dos agentes sobre
um novo congelamento, como a causa do
fracasso do plano de 1987.
( ) A Unidade de Referência de Preços (URP),
utilizada como indexador no Plano Cruzado,
contribuiu para as baixas taxas de inflação
registradas nos três primeiros meses deste
plano.
( ) Além da medida do “sequestro dos ativos
financeiros”, o Plano Collor I, de 1991, procurou indexar os preços à expectativa futura
sobre a inflação ao substituir a TR pela BTN,
como indexador oficial.
( X ) Além do congelamento de preços e salários
(choque heterodoxo), utilizado por quase
todos os planos, figurava como opção já
em 1986, a proposta que envolvia o uso da
“moeda indexada”, idealizada por Pérsio Arida
e André Lara-Resende.

63. Os mecanismos formais e informais de indexação
de preços e salários verificados na economia brasileira na década de 1980 representam elementos da
inflação:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Inercial.
de Oferta.
Estrutural.
Conjuntural.
de Demanda.

64. Com relação à formulação, às fases de implementação e às consequências do Plano Real, é correto
afirmar:

65. A política macroeconômica de 1994 a 1999 gerou
importantes impactos à estrutura produtiva e ao
balanço de pagamentos.

a. ( ) O congelamento de preços e salários no
momento da introdução da Unidade de Real
de Valor (URV) garantiu a estabilidade necessária para a introdução do Real (R$).
b. ( X ) O programa de Ação Imediata (PAI) e o Fundo
Social de Emergência (FSE) são partes dos
esforços de contenção fiscal, anteriores à
implementação da Unidade Real de Valor
(URV).
c. ( ) O crescimento dos preços dos bens industriais,
superior aos preços registrados no setor de
serviços no primeiro triênio de implementação de real, sugere que houve aumento do
poder de mercado dos oligopólios industriais.
d. ( ) Caso o gatilho salarial de 20%, previsto na Lei
que deu origem à nova moeda, tivesse disparado, dificilmente o plano teria sucesso, como
ficou demonstrado pela experiência do Plano
Cruzado.
e. ( ) O cumprimento da meta nominal de expansão da base monetária, fixada para o triênio
posterior à implementação da nova moeda,
representa elemento complementar ao
esforço de contenção inflacionária.

Sobre o tema, é incorreto afirmar:

.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A capacidade instalada da indústria cresceu
a uma taxa inferior à taxa de Investimento
Direto Externo.
( ) O aumento do número de Fusões e Aquisições
no período envolveu a entrada de capitais
externos.
( X ) A atualização tecnológica do parque industrial, estimulada pela política cambial, está
diretamente associada aos superávits comerciais de 1997 e 1998.
( ) A perda de participação de setores intensivos em capital no Valor da Transformação
Industrial (VTI) total foi acompanhada por
aumento das importações na maior parte
desses setores.
( ) No que se refere à estrutura de propriedade
das grandes empresas, notou-se queda da
participação do Estado e aumento da participação de empresas estrangeiras.
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