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

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

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

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto
Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca
familiar se correlaciona mais com bons resultados
na educação do que a própria escolaridade dos pais.
Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos
de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os
autores, “uma casa onde os livros são valorizados
fornece às crianças ferramentas que são diretamente
úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais
assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.
Claudio de Moura Castro, in Veja, 11 jan. 2012, p. 20.

(20 questões)
2. Observe este fragmento:
“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais
museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais
esportes.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas
por ser um aposto.
( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há
uma oração coordenada conclusiva.
( X ) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, sem prejuízo para o sentido
da frase.

No que diz respeito à educação:
a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no
desempenho escolar dos filhos.
b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está
associada a bons livros.
c. ( X ) mais que a escolaridade paterna, o que
influencia positivamente é a existência de
uma biblioteca familiar.
d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons
resultados escolares.
e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países,
uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo,
500 livros.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A regra de acentuação de própria se aplica a
assíduos.
b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada
implica ideia de condição.
d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar
físico.
e. ( ) Passando para o plural o substantivo pais,
(“escolaridade dos pais”) ele receberá acento
gráfico como países (“em 27 países”).
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4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.
1. Em “a própria escolaridade dos pais” o a não
recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa a acréscimos de escolaridade”
se acréscimos estivesse no singular haveria
acento.
3. Em “que vão de 3 a 7 anos” o a não recebeu
acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 às 7 horas visitaremos o museu” o
às recebeu acento porque ocorreu contração
da preposição a com o artigo definido a.
5. Em “fornece às crianças” o acento de crase
permaneceria, se fosse escrito “a crianças”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

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

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) V. Sa espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te
falei?
c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma
verbal indica ação remota no passado.
d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma
verbal indica ação continuada, no passado.
e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a
palavra sublinhada por um pronome, obtém-se
visitam-lhes mais.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Moro à rua central da cidade.
Aspiro à aprovação neste concurso.
Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
Assisti o filme na TV com meus amigos.
Não gostei do jogo que assisti na TV.
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7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante
emprega construções que não respeitam as normas da
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não
se preocupar com elas).
Assinale a alternativa com a frase que não apresenta
vício de linguagem.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa
leitura é importante veículo de educação.
( ) Precisamos encarar de frente o problema da
má educação no país.
( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos
com a educação brasileira.
( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a
causa do sucesso dos bons estudantes.

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia
e na grafia, mas com sentidos diferentes.
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
do(s) parônimo(s).
) Desejo retificar meu apoio à reciclagem de
lixo.
( ) O iminente juiz está eminente a ser
desembargador.
( ) O ladrão foi preso em fragrante, ao chegar a
sua casa.
( ) Comprimentarei meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
( X ) Porque a leitura dos contos fluiu, Ivo frui cada
página do livro.

a. (
b.
c.
d.
e.

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Há menos candidatas do que eu esperava.
b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do
novo guia de trânsito?
c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as
questões da prova.
d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo
sempre lhe agradam.
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10. Assinale a alternativa correta, em relação aos
requisitos de uma redação oficial.
a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o
emprego de pronomes de tratamento.
b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta
nos atos e expedientes oficiais, a fim de que
qualquer pessoa possa entendê-los.
c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o
documento, admitem-se expressões de afetividade (Querido amigo, por exemplo).
d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades
tratadas por Vossa Excelência é obrigatório o
tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a
dignidade do cargo que elas ocupam.
e. ( X ) Nas comunicações oficiais empregam-se
dois tipos de fechos: Respeitosamente, para
autoridades superiores e para o Presidente
da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior.

Estudos Sociais

5 questões

11. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas abaixo:
1. A independência não foi imediatamente
aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida
por parte de Portugal em 1825, mediante
pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência
foi o de monarquia constitucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. O Brasil historicamente vem se posicionando
como um dos líderes políticos no âmbito regional e
internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é
favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na
região centro-oeste, com os países:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Peru e Bolívia.
Equador e Peru.
Bolívia e Paraguai.
Chile e Argentina.
Colômbia e Venezuela.

13. Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a
libertação de acusados de crimes políticos durante o
período militar (1964-1985).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney
Itamar Franco
Tancredo Neves
João Baptista Figueredo
Fernando Henrique Cardoso

14. Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades
financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.
Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:
a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
c. ( X ) Elevado grau de endividamento do governo e
do setor privado.
d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre
produtos industrializados.
e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados e
Unidos e Rússia.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima,
em janeiro de 2010, de um terremoto que matou
milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto
Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:
1. Reorganiza dados fragmentados para que o
disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
3. Os passos parar abrir o Desfragmentador de
Disco é: clique no botão iniciar
, em Todos
os Programas, em Acessórios, em Ferramentas
do Sistema e, depois, em Desfragmentador de
Disco.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda
humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de
tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):
a. ( X ) liderança da força de paz organizada pelas
Nações Unidas, através do envio de militares
ao país.
b. ( ) acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de
imposto de importação.
c. ( ) envio de verbas para combater a fome através
da implementação do programa “Fome Zero
Haiti”.
d. ( ) criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
e. ( ) liberação anual de 200 mil vistos de trabalho
para famílias com baixa renda emigrarem para
o Brasil.

Noções de Informática

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

( )
( )
(X)
( )
( )

18. Analise a figura abaixo:

5 questões

16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que corresponde corretamente
todas as opções exibidas para Proteger Documento
no Windows Word 2010:
a. (
b. (

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada nas células B6:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=SOMA(B2;B4)
=PGTO(B4;B3;-B2;0)
=SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
=PRODUTO(B6;B3)
=PROB(B2;B3;B4)
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É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 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.

) Marcar como Final; Criptografar com Senha.
) Inspecionar Documento; Verificar
Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
c. ( ) Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar
com Senha.
d. ( ) Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura
Digital.
e. ( X ) Marcar como Final; Criptografar com Senha;
Restringir Edição; Restringir Permissão por
Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.
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19. Os atalhos de teclado são combinações de duas
ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser
usadas para executar uma tarefa que normalmente
exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.
Assinale a alternativa que indica a combinação de
teclas correta para abrir o Windows Mobility Center, no
Windows 7.
a. ( ) Teclas

+ L

b. ( X ) Teclas

+ X

c. ( ) Teclas

+ E

d. ( ) Teclas

+ R

e. ( ) Teclas

+ G

20. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Minigráfico de Coluna.
Minigráfico de Área.
Minigráfico de Barra.
Minigráfico de Linha.
Minigráfico de Ganhos / Perdas.
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Conhecimentos Específicos
21. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, o deslocamento
motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado
ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro
órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal, chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Distribuição.
Readaptação.
Recondução.
Redistribuição.
Reintegração.

22. Conforme o disposto na “Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 186, de 2008, os Estados Partes
tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas
com deficiência sua “mobilidade pessoal” com a
máxima independência possível.
Dentre as medidas asseguradas pela Convenção não
se inclui:
a. ( X ) Implementar políticas públicas voltadas à
criação e ao desenvolvimento de tecnologias
assistivas.
b. ( ) Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas
com deficiência, na forma e no momento em
que elas quiserem, e a custo acessível.
c. ( ) Facilitar às pessoas com deficiência o acesso
a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas
técnicas de qualidade, e formas de assistência
humana ou animal e de mediadores, inclusive
tornando-os disponíveis a custo acessível.
d. ( ) Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade.
e. ( ) Incentivar entidades que produzem ajudas
técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os
aspectos relativos à mobilidade de pessoas
com deficiência.
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(30 questões)

23. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, a demissão
qualificada incompatibiliza o ex-funcionário com o exercício de cargo ou emprego público pelo período de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

2 a 4 anos.
3 a 8 anos.
3 a 10 anos.
5 a 8 anos.
5 a 10 anos.

24. De acordo com a “Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência”, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 186/2008, será estabelecido um “Comitê”
para desempenhar as funções definidas.
O Comitê será constituído, quando da entrada em
vigor da presente Convenção, de       
peritos e, quando a Convenção alcançar sessenta ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido
em        membros.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

quinze ; cinco
doze ; seis
dez ; oito
oito ; dez
seis ; doze
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Fórmulas

27. O planejamento e o controle da qualidade podem
ser divididos em passos sequenciais.

Juros Compostos
1
n

n

S = C × (1 + i)n =i  S  − 1
C

i=
(1+ im ) m − 1

Perpetuidade
C=

R
i

C=

G
i2

Equação CAPM
kj = RF + (bj × (km – RF))

Qual das atividades a seguir é a que melhor se enquadra como o primeiro processo, ou passo, do planejamento e controle da qualidade?
a. ( X ) Definir as características de qualidade do
produto ou serviço.
b. ( ) Diagnosticar as causas de má qualidade do
produto ou serviço.
c. ( ) Estabelecer um fluxograma do processo de
qualidade adotado.
d. ( ) Desenvolver melhoramentos no projeto do
produto ou serviço.
e. ( ) Avaliar o histograma resultante dos testes
realizados.

Análise de investimento
28. Com relação ao conceito de capabilidade do processo, é correto afirmar:

Valor presente líquido
VPL =−I +

∑

n
t =1

FC t

(1+ k )

t

a. (
b.

25. Qual das ferramentas de gestão da qualidade
listadas abaixo é utilizada para identificar e priorizar
elementos críticos do processo de qualidade?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Fluxograma
Matriz de análise
Diagrama de Pareto
Folha de checagem
Gráfico de causa-efeito

26. Qual a taxa anual composta de crescimento de
uma população que multiplicou por oito sua quantidade de habitantes em três anos?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

50%
100%
150%
200%
250%

c.
d.
e.

) Refere-se à quantidade de causas assinaláveis
observadas em um processo.
( ) É um indicador de melhoramento do desempenho da qualidade.
( X ) Trata-se da medida da aceitabilidade da variação do processo.
( ) Significa a conjugação de qualidade, velocidade, confiabilidade e flexibilidade.
( ) É uma medida da capacidade de recuperação
de falhas em processos.

29. Para conciliar o volume e o tempo, no contexto
do planejamento e controle da produção, quatro atividades justapostas são desempenhadas:
a. ( X ) carregamento, sequenciamento, programação
e controle.
b. ( ) diagnóstico, planejamento, desenvolvimento
e avaliação.
c. ( ) planejamento, execução, monitoramento e
controle.
d. ( ) customização, programação, disponibilização
e monitoramento.
e. ( ) priorização, carregamento, execução e
avaliação.
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30. As razões para o desequilíbrio entre a taxa de
fornecimento e a taxa de demanda levam a diferentes
tipos de estoque.
Com relação ao estoque isolador, é correto afirmar:
a. ( ) Seu objetivo é compensar as diferenças de
ritmo de fornecimento e demanda.
b. ( X ) Seu propósito é compensar as incertezas inerentes a fornecimento e demanda.
c. ( ) É utilizado quando as flutuações na demanda
são significativas, mas relativamente previsíveis.
d. ( ) Ocorre porque um ou mais estágios na operação não podem fornecer simultaneamente
todos os itens que produzem.
e. ( ) É aplicado porque o material não pode ser
transportado instantaneamente entre o ponto
de fornecimento e o ponto de demanda.

31. Os trade-offs fundamentais disponíveis para o planejamento agregado acontecem entre a capacidade, o
estoque e os pedidos em atraso/vendas perdidas. Para
lidar com esses três itens, são utilizadas algumas estratégias, como a estratégia de nível.
Com relação à estratégia de nível, é correto afirmar:
a. ( ) A mão de obra (capacidade) é mantida estável,
mas o número de horas trabalhadas varia com
o tempo na tentativa de sincronizar produção
com demanda.
b. ( ) A taxa de produção é sincronizada com a
taxa de demanda, alterando-se a capacidade
das máquinas ou contratando e demitindo
funcionários.
c. ( ) Essa estratégia exige mão de obra flexível e
deve ser utilizada quando os custos dos estoques forem relativamente altos.
d. ( ) A produção é sincronizada com a demanda e
os trabalhadores possuem condições instáveis
de trabalho.
e. ( X ) A capacidade estável das máquinas e da mão
de obra é mantida a uma taxa constante de
produção.
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32. Uma das grandes preocupações dos gestores
financeiros de organizações públicas e privadas tem
sido a relação entre risco e retorno. Nesse sentido, o
modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM)
foi elaborado para auxiliar na avaliação do impacto do
risco sobre o retorno de um ativo.
Com relação ao CAPM, é correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.
e.

) O modelo do CAPM considera a assimetria de
informações do mercado em sua formulação.
( ) O CAPM liga o risco diversificável ao retorno
para todos os ativos
( X ) O CAPM exprime o risco sistemático de um
ativo pelo seu coeficiente beta.
( ) O conhecimento da taxa livre de risco não
influencia no cálculo da CAPM.
( ) O coeficiente beta, utilizado no modelo CAPM,
é arbitrado pelo gestor da carteira de ativos.

33. Determinada empresa investiu R$ 5.000,00 em
uma aplicação que rende 3% a.t.
Considerando capitalização trimestral, qual o juro
acumulado após 9 meses?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

$ 405,00
$ 438,15
$ 450,00
$ 463,64
$ 494,26

34. A Jardineira Ltda. realizou um investimento inicial
de R$150.000,00 na aquisição de um ativo e espera-se
que ele gere um retorno anual, após os impostos, de
R$ 45.000,00 por tempo indeterminado.
Considerando uma taxa requerida de 15% a.a., qual o
valor presente líquido desse investimento?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 100.000,00
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00
R$ 250.000,00
R$ 300.000,00
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35. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), de acordo com o conceito de Orçamento
de Investimentos.
( ) O orçamento de investimento liga-se apenas
aos planos de curto prazo.
( ) Parte dos investimentos necessários para
o próximo exercício é decorrente dos planos operacionais que se originam do Plano
Estratégico.
( ) Os investimentos necessários para suportar os
projetos de investimentos em novos produtos,
em novas plantas ou em novos canais de distribuição serão gastos efetuados no próximo
período, mas que provavelmente serão para
produtos e atividades a serem produzidos em
exercícios futuros e que decorrem de decisões
do passado.
( ) O orçamento de investimentos está ligado aos
planos operacionais e estratégicos.
( ) Não fazem parte do orçamento de investimentos gastos relacionados ao imobilizado,
como por exemplo, reforma de equipamentos
operacionais, reformas de obras civis, troca
de máquinas e aquisição de equipamentos
menores.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

36. A administração de Recursos Humanos consiste
em um conjunto de atividades que tem como objetivo
atrair, desenvolver e manter as pessoas comprometidas dentro da organização.
Assinale a alternativa que corresponde a uma atividade de manutenção da força de trabalho:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

37. Analise as afirmativas abaixo:
1. A empresa Rosa Ltda. adquiriu ações da
empresa Verde S.A. A aquisição foi feita com o
intuito de fazer parte do capital da Verde S.A.,
ou seja, sem intenção de revenda das ações.
A Rosa Ltda. registrou as ações adquiridas no
Ativo, no grupo Investimentos.
2. A empresa Azul Ltda. adquiriu ações da
empresa Laranja S.A. A aquisição foi feita com
o intuito de revenda das ações nos próximos
10 meses. A Azul Ltda. registrou as ações
adquiridas no Ativo, no grupo Circulante.
3. A empresa Lima Ltda. adquiriu ações da
empresa Roxo S.A. A aquisição foi feita com o
intuito de revenda das ações após 3 anos. A
Lima Ltda. registrou as ações adquiridas no
Ativo, no grupo Realizável de Longo Prazo.
4. A empresa Amarelo Ltda. adquiriu ações da
empresa Cinza S.A. A aquisição foi feita com
o intuito de revenda das ações após 5 anos. A
Amarelo Ltda. registrou as ações adquiridas
no Ativo, no grupo Intangível.
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 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

38. Que teoria de motivação induz o administrador a
pensar que conhecer as necessidades do funcionário é
suficiente para escolher o tipo e as condições de trabalho que mais o motivará?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Teoria dos Dois Fatores
Teoria da Equidade
Teoria do Reforço
Teoria da Expectativa
Teoria do Estabelecimento de Objetivos

Planejamento de RH
Treinamento e orientação
Avaliação de desempenho
Recrutamento e seleção de pessoas
Compensação e benefícios
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39. Quando a liderança é identificada pelo que os
líderes fazem e pelo modo como agem, admitindo
que a liderança pode ser aprendida, está se falando de
que teoria?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Teoria dos Traços
Teoria Situacional
Teoria Contingencial
Teoria Transformacional
Teoria Comportamental

40. A Verde Ltda. é uma empresa prestadora de serviços de assessoria contábil e foi constituída em 1º. de
fevereiro de 2010. Sabe-se que, no ato constitutivo, os
acionistas se comprometeram a investir um capital
social no valor de R$ 500.000,00.
Durante o mês de fevereiro de 2010, a empresa Verde
Ltda. realizou as seguintes operações contábeis:
1. Integralização, pelos acionistas, de 50% do
capital social da seguinte forma: máquinas e
equipamentos, no valor de R$ 90.000,00, uma
sala comercial, para sede da empresa, avaliada
em $ 100.000,00, móveis de escritório avaliados em $ 15.000,000; o restante foi aplicado
no caixa da empresa.
2. A empresa adquiriu um veículo no valor de
R$ 30.000,00, totalmente financiado pela concessionária para pagamento em 48 meses.
3. A empresa realizou uma aplicação financeira,
de curto prazo, com 90% dos recursos que
estavam no caixa.
Nenhuma outra operação foi realizada pela empresa
no mês de fevereiro de 2010.
Após a contabilização de todos os eventos contábeis
e o levantamento do Balanço Patrimonial em 28 de
fevereiro, é correto afirmar:
a. ( ) O total das disponibilidades é de R$ 4.500,00.
b. ( ) O total de origens de recursos é R$ 30.000,00.
c. ( ) O total de aplicação de recursos é de
R$ 235.000,00.
d. ( X ) O capital social integralizado é de
R$ 250.000,00.
e. ( ) O total do patrimônio líquido é de
R$ 500.000,00.
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41. As equipes de trabalho podem ser classificadas de
acordo com seu objetivo.
Qual das classificações abaixo melhor conceitua uma
equipe em que os membros se reúnem para compartilhar ideias e oferecer sugestões sobre como melhorar
os processos e os métodos de trabalho?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Virtual
Funcional
Multifuncional
Autogerenciada
De solução de problemas

42. Carlos Alberto é gestor de um grande departamento e decidiu motivar seus empregados a partir de
um programa cujo objetivo era melhorar os relacionamentos interpessoais entre empregados e entre esses
e seus supervisores.
Qual dos fatores abaixo se relaciona à decisão de
Carlos Alberto sobre motivação?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Autorrealização
Fisiológicos
Higiênicos
Motivacionais
Segurança e Estabilidade

43. O processo educacional de curto prazo que objetiva melhorar a competência do empregado para o
desempenho do cargo atual, mediante procedimentos organizados, chama-se:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Treinamento.
Desenvolvimento pessoal.
Desenvolvimento de carreira.
Desenvolvimento corporativo.
Desenvolvimento organizacional.
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44. Que método de treinamento caracteriza um funcionário treinado no cargo por um trabalhador com
mais experiência ou por seu supervisor, recebendo
os conhecimentos necessários para o seu melhor
desempenho?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Simulação
Coaching
Dramatização
Rotação de cargos
Modelagem de comportamento

45. No mês de dezembro de 2011 José Maria recebeu
da empresa onde trabalha um total de 5.200,00 reais,
dos quais:





R$ 3.000,00 (Salário base)
R$ 1.000,00 (Participação nos lucros)
R$ 700,00 (Bônus)
R$ 500,00 (Comissões)

Assinale a alternativa que corresponde à Remuneração
de José Maria no mês de dezembro/2011.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 4.700,00
R$ 4.500,00
R$ 5.200,00

46. A tecnologia empregada por uma empresa,
observada por meio das máquinas, dos equipamentos
e de softwares, pode traduzir uma cultura organizacional voltada para a inovação.
Qual dos níveis da cultura organizacional definidos por Edgar Schein representa essa tecnologia
organizacional?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Mitos
Valores
Crenças
Artefatos visíveis
Pressupostos básicos

47. Os manuais de qualidade que permitem a resolução de problemas relacionados com o controle de
qualidade dos processos produtivos é um exemplo de
decisão classificada como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Inovadora.
Programada.
Não-programada.
Específica.
Singular.

48. Assinale a alternativa correta em relação ao
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa
Catarina.
a. ( X ) O funcionário licenciado para tratamento de
saúde é impedido de exercer atividades remuneradas sob pena de cassação da licença.
b. ( ) Ao funcionário estável que, por motivo de
mudança compulsória de domicílio do cônjuge ou companheiro(a), esteja impossibilitado de exercer seu cargo, será concedida
licença sem remuneração, mediante pedido
devidamente justificado, por um ano, renovável por mais um ano.
c. ( ) Após cada quinquênio de serviço público estadual, o funcionário estável fará jus a uma licença
com remuneração, como prêmio, pelo período
de três meses, sendo facultada a conversão em
dinheiro de até um terço da licença prêmio.
d. ( ) O tempo de serviço público prestado à União,
Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios
e seus órgãos de Administração Indireta e
Fundações, bem como o tempo de exercício de
mandato eletivo, é computado parcialmente
para efeito de aposentadoria, disponibilidade e
adicional por tempo de serviço.
e. ( ) O regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa a especificação
de cargo, é de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, cumpridas em dias e horários próprios, observada a regulamentação específica.
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49. Em uma análise SWOT, uma estrutura organizacional de custos baixos pode ser classificada como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Diferenciação.
Ameaça potencial.
Ponto forte potencial.
Ponto fraco potencial.
Oportunidade potencial.

50. A “modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação”, classifica-se como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leilão.
Convite.
Concurso.
Concorrência.
Tomada de preços.

Página 14

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

