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Caderno
de Prova

setembro

15

15 de setembro
das 13:10 às 17:10 h
4 h de duração*
50 questões

Analista Técnico em Gestão de Registro Mercantil • Classe IV

S2

Analista Técnico Administrativo II
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
Língua Portuguesa

10 questões

1. Leia o texto

(25 questões)
2. Nas duas orações de cada item, analise o valor
semântico da conjunção destacada, colocado entre
parênteses.
1. • Se precisar que eu te ajude, venha até aqui.
(condição)
• A não ser que me seja exigido, não participarei das comemorações. (condição)
2. • Organize as informações segundo a proposta
do departamento! (conformidade de um fato
em relação a outro)
• Quanto mais gritava menos era ouvido.
(proporção)
3. • O ambiente ficou gelado depois que o sol se
pôs. (tempo)
• A discussão teve início assim que o projeto
foi aprovado. (causa)
4. • Como a profissão não interessava, não participou do certame. (causa)
• Eu não abro mão dos meus sonhos mesmo
que os desafios aumentem. (causa)
5. • Esmerou-se tanto na tarefa que recebeu
honra ao mérito. (consequência)
• Faça um sinal para que os funcionários
entrem na sala no horário adequado. (tempo)

“Com cada vez mais acesso a informações, os consumidores não se deixam enganar facilmente por falsas
propagandas, não se fidelizam a uma marca, realizam
pesquisa sobre todos os aspectos, são exigentes em
relação à qualidade daquilo que consomem e querem
atenção das empresas para a satisfação de seus desejos.”
Karla Caldas Ehrenberg. Comunicação Empresarial. Desafios e
Perspectivas, 2012.

Relacione a primeira coluna com a segunda, tendo
como base o texto.
Coluna 1
1. Expressão com um exemplo de contração da
preposição “a” com o artigo “a”.
2. Os consumidores não são fiéis a uma marca.
3. Adjunto adverbial deslocado.
4. Oração com presença de substantivo abstrato.
5. Exemplo de predicado nominal, com verbo de
ligação.
Coluna 2
( ) … são exigentes…
( ) Com cada vez mais acesso a informações
( ) … em relação à qualidade daquilo que
consomem
( ) não se fidelizam…
( ) querem atenção das empresas…
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–3–4–2–5
1–3–5–2–4
2–1–4–5–3
5–1–2–3–4
5–3–1–2–4

Estão corretas as análises das duas orações apenas em:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

1 e 2.
2 e 3.
4 e 5.
1, 2 e 3.
3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa que apresenta a correta significação da palavra, levando-se em conta os elementos que a compõem.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Anagrama – sobreposição de letras
Hipocondria – pavor doentio da morte
Oligarquia – governo de pequeno grupo
Xenofobia – amizade ao estrangeiro
Aculturação – ausência de cultura
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4. Assinale a alternativa em que todas as palavras
são formadas pelo mesmo processo de derivação
parassintética.

6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente
a classificação morfológica das palavras sublinhadas
no texto, na ordem em que nele elas aparecem.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( ) adjetivo, adjetivo, artigo indefinido, substantivo, verbo, preposição.
b. ( X ) adjetivo, substantivo, artigo definido, substantivo, preposição.
c. ( ) substantivo, substantivo, artigo indefinido,
verbo, conjunção.
d. ( ) substantivo, adjetivo, adjunto adnominal,
substantivo, preposição.
e. ( ) substantivo, substantivo, pronome, substantivo, preposição.

( )
( )
( )
(X)
( )

planalto, desalmado, luzeiro
saca-rolhas, riqueza, deslealdade
bibliografia, passional, enriquecer
entristecer, despedaçar, acorrentar
reacendeu, empalideceu, macieiras

Leia o texto para as questões 5 e 6.
Na língua oral, em que o fluxo do pensamento corre
mais rápido que a formulação e estruturação da oração, é muito comum enunciar primeiro o verbo – elemento fulcral da atividade comunicativa – para depois
se seguirem os outros termos oracionais. Nestas
circunstâncias, o falante costuma enunciar o verbo no
singular, porque ainda não pensou no sujeito a quem
atribuirá a função predicativa contida no verbo; se o
sujeito, neste momento, for pensado com pluralidade,
os casos de discordância serão aí frequentes.
Evanildo Bechara

5. Sobre o texto é correto afirmar.
1. Pensamos mais rápido do que falamos.
2. Estamos menos vulneráveis a impropriedades
de concordância na língua oral.
3. O verbo é o elemento fundamental em uma
estrutura comunicativa.
4. Na fala, se o verbo for enunciado primeiramente, há grandes possibilidades de uma
correta concordância com todos os elementos
da oração.
5. A função predicativa do verbo está no sujeito
pensado de forma plural.
6. O texto refere-se a uma das possibilidades de
desvio na concordância verbal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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7. Leia o texto.
Nada é completamente positivo ou negativo. Tudo
depende de como usamos o que temos. Em uma situação de batalha, certas condições são permanentes
– uma montanha à frente, um rio atrás; esses fatores
não podem ser mudados. O terreno onde se pisa sempre contém vantagens e desvantagens e, tal como um
general no campo de batalha, a sua tarefa é descobrir
como utilizar e aproveitar ao máximo o que você tem.
Chin-Ning-Chu. A arte da guerra para mulheres.

Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O texto afirma que se “certas condições são
permanentes”, é preciso agir com autoridade
para que permaneçam imutáveis.
b. ( ) A palavra sublinhada no texto é um elemento
de ligação e, morfologicamente, é classificado
como advérbio.
c. ( ) A frase “Tudo depende de como usamos o
que temos” é um período composto, com
relação de coordenação entre as orações que
o constituem.
d. ( ) A frase “Nada é completamente positivo ou
negativo” é um período composto em que se
estabelece uma relação de alternância.
e. ( X ) A frase “O terreno onde se pisa sempre contém vantagens e desvantagens” pode ser
substituída por “O terreno no qual se pisa
sempre contém vantagens e desvantagens”
sem perder o nexo semântico.
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8. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada
tem a classificação correta colocada nos parênteses.

10. Analise as frases quanto ao uso adequado do
verbo.

a. ( ) Nós é que somos os vitoriosos. (advérbio)
b. ( X ) Conferi todos os dados que me trouxeram.
(pronome relativo)
c. ( ) Que louco é o ritmo do tempo! (preposição)
d. ( ) Que aconteceu? (pronome indefinido)
e. ( ) Quê! Nunca será possível teu projeto.
(conjunção)

1. Espero que o projeto se adéque à expectativa
do solicitante.
2. O rapaz reouve a quantia investida e interveio
no processo adequadamente.
3. Quando todos se dispuseram a participar, ele
creu que a proposta teria sucesso.
4. Tu aboles a lei para que creiamos na transformação dela advinda.
5. É preciso que nós renascemos para que não
requeiram nossos direitos.

9. Leia o texto.
A ignorância não pode servir de álibi a ninguém para
violar a gramática, a Constituição de nossa língua.
Entretanto, as transgressões da norma culta são recursos às vezes indispensáveis a romancistas, contistas,
poetas.
Deonísio da Silva. A língua nossa de cada dia.

Identifique as afirmações verdadeiras ( V ) e as falsas ( F )
em relação aos argumentos feitos sobre o texto.
( ) A gramática é a Constituição da nossa língua.
( ) O álibi para as transgressões à norma culta é a
ignorância, segundo o autor.
( ) Romancistas, contistas e poetas transgridem a
norma culta por vezes necessariamente.
( ) A palavra sublinhada no texto é elemento
coesivo, tem sentido de contradição e pode
ser trocado por “porém” sem alterar o sentido
da frase.
( ) A palavra “indispensável” foi formada pelo
processo de composição com o acréscimo do
prefixo “in” à palavra “dispensável”, dando a
esta o mesmo sentido de imprescindível.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

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

Está correto o uso do verbo em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1 e 5.
3 e 5.
1, 2 e 3.
2, 3 e 4.
3, 4 e 5.

Legislação

10 questões

11. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina (Lei no 6.745/1985),
escolha a opção correta acerca do direito de petição:
a. ( ) Os pedidos de reconsideração e os recursos
possuem efeito suspensivo.
b. ( ) O pedido de reconsideração será cabível mesmo quando não contiver novos
argumentos.
c. ( X ) Os pedidos de reconsideração e os recursos
que forem providos darão lugar às retificações
necessárias, retroagindo os seus efeitos à data
do ato impugnado.
d. ( ) O requerimento ou representação será dirigido à autoridade competente para decidi-lo
e terá solução no prazo máximo de 120 dias.
e. ( ) O pedido de reconsideração será sempre
dirigido à autoridade imediatamente superior
àquela que tiver expedido o ato ou proferido
a decisão.
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12. De acordo com a Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras
providências, a Secretaria-Geral compõe a estrutura
básica das Juntas Comerciais, na qualidade de órgão:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Administrativo.
Deliberativo inferior.
Deliberativo superior.
Diretivo e representativo.
De fiscalização e de consulta jurídica.

13. Analise o texto abaixo:
Conforme disposto no Decreto no 1.800,
de 30 de janeiro de 1996, que regulamenta a
Lei no 8.934/1994, não compreende finalidade
do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins conferir         
aos atos jurídicos das empresas mercantis.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

garantia.
publicidade.
autenticidade.
veracidade.
segurança.

14. Com base na Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, “faltar à
verdade, com má fé, no exercício das funções”, caracteriza infração disciplinar punível com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Repreensão escrita.
Demissão simples.
Demissão qualificada.
Suspensão até dez dias.
Suspensão até 30 dias.
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15. Nos termos do Decreto no 64.567, de 22 de maio
de 1969, que regulamenta a escrituração e os livros
mercantis, considera-se pequeno comerciante, para
fins de escrituração, a pessoa natural inscrita no
registro do comércio que exercer em um só estabelecimento atividade artesanal ou outra atividade em
que predomine o seu próprio trabalho ou de pessoas
da família, cujo capital efetivamente empregado no
negócio não ultrapasse     vezes o maior salário
mínimo mensal vigente no país.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

10
20
30
50
100

16. De acordo com a Instrução Normativa DNRC
no 118, de 22 de novembro de 2011 (que dispõe sobre
o processo de transformação de registro de empresário individual em sociedade empresária, contratual, ou
em empresa individual de responsabilidade limitada e
vice-versa e dá outras providências), na transformação
de registro de empresário individual em sociedade, o
capital desta será o que for declarado pelos sócios no
contrato social. Nessa hipótese, todos os sócios respondem solidariamente pela exata estimação dos bens
conferidos ao capital social até o prazo de     anos
da data do registro da transformação.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

2
3
5
8
10
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17. De acordo com a Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil brasileiro, é correto afirmar sobre a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI):

20. Conforme disposto na Instrução Normativa DNRC
no 116, de 22 de novembro de 2011, que dispõe sobre
a formação do nome empresarial, sua proteção e dá
outras providências, assinale a alternativa incorreta.

a. ( ) A EIRELI será constituída por uma ou mais pessoas titulares da totalidade do capital social.
b. ( X ) A pessoa natural que constituir EIRELI somente
poderá figurar em uma única empresa dessa
modalidade.
c. ( ) A totalidade do capital social da EIRELI não
será inferior a 60 vezes o maior salário-mínimo
vigente no País.
d. ( ) O nome empresarial utilizado será obrigatoriamente a denominação social, acompanhado da expressão “EIRELI”.
e. ( ) Aplicam-se à EIRELI, no que couber, as regras
previstas para as sociedades simples.

a. ( X ) Firma é o nome utilizado pela sociedade
cooperativa.
b. ( ) Firma é o nome utilizado pelo empresário
individual.
c. ( ) Denominação é o nome utilizado pela sociedade anônima.
d. ( ) Denominação é o nome utilizado, em caráter
opcional, pela sociedade limitada.
e. ( ) Firma é o nome utilizado pela sociedade
em que houver sócio de responsabilidade
ilimitada.

Noções de Informática
18. Considerando o disposto na Instrução Normativa
DNRC no 123, 20 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre a expedição de certidões, a sua utilização em
atos de transferência de sede, abertura, alteração e
inscrição de transferência de filiais, proteção ao nome
empresarial e dá outras providências, as modalidades de certidões a serem expedidas pelas Juntas
Comerciais são as seguintes:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Resumida; Explicativa; Completa.
Resumida; Explicativa; Inteiro Teor.
Simplificada; Específica; Completa.
Simplificada; Explicativa; Completa.
Simplificada; Específica; Inteiro Teor.

19. Com base na Instrução Normativa DNRC no 113,
de 28 de abril de 2010, que dispõe sobre o processo
de concessão de matrícula, seu cancelamento e a
fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e
dá outras providências, a concessão da matrícula de
leiloeiro dependerá da comprovação pelo interessado
da idade mínima de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

5 questões

21. A função default ou padrão da tecla F2, do MS
Excel 2010 professional em português, muito utilizada
na manipulação de planilhas, é:
a. ( ) Salvar a planilha.
b. ( X ) Editar o conteúdo da célula corrente.
c. ( ) Habilitar as teclas de atalho do menu do
MS Excel.
d. ( ) Mover o cursor para a primeira célula da
planilha.
e. ( ) Mover o cursor para a última célula da
planilha.

22. Os softwares de manipulação de planilhas do
MS Office e do BrOffice são, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Excel / Calc
Excel / Zoho
Excel / Sheetstr
Calc / Spreadsheets
Access / Excel

16 anos.
18 anos.
21 anos.
25 anos.
30 anos.
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23. Para realizar uma soma no excel versão 2010 em
português de um conjunto de células de uma mesma
coluna, somente dos valores superiores a 15, deve-se
utilizar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA
SOMAPRODUTO
CORRESP
SOMARPRODUTO
SOMASE

24. O MS Word na versão 2010 em português permite
o controle e a inserção de citações e bibliografia de
um dado documento de forma automatizada.
Assinale a alternativa que indica a guia do MS Word
que contém os recursos que permitem a realização
dessas tarefas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Inserir
Revisão
Arquivo
Referências
Correspondências

25. Assinale a alternativa que indica corretamente o
caminho (ou guia e recurso) que devem ser utilizados
para escrever um documento, utilizando o MS Word
2010 em português, com a disposição do texto no
formato duas colunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Guia página inicial  Dividir em colunas
Guia Inserir  Colunas
Guia Layout de página  Colunas
Formatar parágrafo  Colunas
Botão direito sobre o texto  Dividir em
colunas
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
26. Conforme dispõe a Lei Estadual no 6.745/1985,
que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, constitui acumulação proibida a percepção:
a. ( ) Conjunta, de pensões civis ou militares.
b. ( ) De pensões com remuneração ou salário.
c. ( ) De pensões com proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma.
d. ( X ) De proventos, quando resultante de cargos
não acumuláveis.
e. ( ) De proventos com remuneração ou salário,
nos cargos de acumulação legal..

27. Assinale a alternativa correta a respeito dos Atos
Administrativos:
a. ( ) São convalidáveis todos os atos administrativos.
b. ( ) Atos constitutivos são aqueles que se limitam
a declarar uma situação preexistente.
c. ( ) Toda pessoa tem competência para praticar
atos administrativos.
d. ( ) A imperatividade ou coercibilidade significa
que o ato administrativo, tão logo praticado,
pode ser imediatamente executado.
e. ( X ) A Administração pode revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou
oportunidade.

28. De acordo com o Código Penal, “retardar ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, caracteriza
crime de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Prevaricação, punível com detenção.
Prevaricação, punível com reclusão.
Concussão, punível com reclusão.
Peculato, punível com detenção.
Peculato, punível com reclusão.

(25 questões)

29. De acordo com o Código Civil brasileiro, é correto
afirmar sobre as pessoas jurídicas:
a. ( ) O Ministério Público estadual velará pelas
fundações e pelas associações.
b. ( ) São pessoas jurídicas de direito privado as
associações, as sociedades e as autarquias.
c. ( ) São pessoas jurídicas de direito público
interno as organizações religiosas e os partidos políticos.
d. ( ) As associações somente poderão constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de
assistência.
e. ( X ) Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contados
da publicação de sua inscrição no registro.

30. Com fundamento na Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, que institui o Código Civil, assinale a
alternativa correta a respeito do registro de empresas:
a. ( ) Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de quinze dias,
contado da lavratura dos atos respectivos.
b. ( X ) As pessoas obrigadas a requerer o registro
responderão por perdas e danos, em caso de
omissão ou demora.
c. ( ) O empresário, a sociedade empresária e a
sociedade simples vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das
Juntas Comerciais.
d. ( ) As publicações das sociedades estrangeiras
serão feitas exclusivamente nos órgãos oficiais
do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou
agências.
e. ( ) O anúncio de convocação da assembleia de
sócios será publicado por duas vezes, observado o prazo mínimo de cinco dias entre a
data da primeira inserção e a da realização da
assembleia.
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31. Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa
(Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992), assinale a alternativa correta.

33. Com base na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Será punido com a pena de advertência, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente
público que se recusar a prestar declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio, dentro do prazo determinado, ou que
a prestar falsa.
b. ( ) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente
não está sujeito às cominações legais de
responsabilização.
c. ( X ) Ocorrendo lesão ao patrimônio público
por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
d. ( ) Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública frustrar a licitude de processo
licitatório.
e. ( ) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções pelos atos de improbidade devem ser
propostas no prazo de 10 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança.

a. ( ) O prazo de gestão do conselho de administração não poderá ser superior a 4 anos, permitida a reeleição.
b. ( ) O conselho fiscal será composto de, no mínimo,
2 e, no máximo, 5 membros, e suplentes em
igual número.
c. ( ) Compete ao conselho de administração examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.
d. ( ) Os membros do conselho de administração não poderão ser eleitos para cargos de
diretores.
e. ( X ) O administrador responde civilmente pelos
prejuízos que causar em nome da sociedade
quando proceder com violação da lei ou do
estatuto.

32. Considerando o disposto na Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades
por Ações, o capital social pode ser aumentado nas
hipóteses abaixo, exceto:
a. ( X ) Por determinação do conselho fiscal, nos
casos de transformação, incorporação, fusão
ou cisão.
b. ( ) Por deliberação da assembleia-geral ordinária,
para correção da expressão monetária do seu
valor.
c. ( ) Por deliberação da assembleia-geral ou do
conselho de administração, observado o que
dispuser o estatuto, nos casos de emissão de
ações dentro do limite autorizado no estatuto.
d. ( ) Por conversão, em ações, de debêntures ou
parte beneficiárias e pelo exercício de direitos
conferidos por bônus de subscrição, ou de
opção de compra de ações.
e. ( ) Por deliberação da assembleia-geral extraordinária convocada para decidir sobre reforma do
estatuto social, no caso de inexistir autorização
de aumento, ou de estar a mesma esgotada.
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34. A respeito das sociedades limitadas, assinale a
alternativa incorreta.
a. ( ) Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o
consenso unânime dos sócios.
b. ( ) O contrato social poderá prever a regência
supletiva da sociedade limitada pelas normas
da sociedade anônima.
c. ( ) O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os
necessários poderes.
d. ( X ) A sociedade limitada é administrada por duas
ou mais pessoas, necessariamente designadas
no contrato social.
e. ( ) Depende da deliberação dos sócios a destituição dos administradores.

35. É o meio de aquisição de bens públicos através de
alienação de bem penhorado, em processo de execução, em praça ou leilão judicial:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Acessão.
Adjudicação.
Arrematação.
Apropriação.
Usucapião.
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Informações para as questões 36 a 40
Balanço Patrimonial – Cooperativa da Junta Comercial de SC (em milhares de R$)
ATIVO
31/12/11 31/12/12 PASSIVO
Ativo circulante
Passivo circulante
Disponível
500
5.345 Contas a pagar
Contas a Receber
50
12.635 Empréstimos a pagar (CP)
Estoques
600
4.100 Adiantamento de clientes
Total do circulante
1.150
22.080 Impostos a pagar
Ativo não circulante
Dividendos a pagar
Veículos
5.000
12.500 Total do passivo circulante
Máquinas e equipamentos
60.000
74.000 Passivo não circulante
(–) Depreciação acumulada
(6.500)
(16.834) Empréstimos a pagar (LP)
Total do permanente
58.500
69.666 Total do exigível a longo prazo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Lucros retidos
Lucro do período
Total do PL
TOTAL DO ATIVO
59.650
91.746 TOTAL PASSIVO + PL

Cooperativa da Junta Comercial de SC
Demonstração do Resultado do Exercício - ano 12
Receita bruta de venda

31.500

(–) Impostos sobre vendas

–5.670

(=) Receita Líquida de vendas

25.830

(–) CMV
(=) Lucro Bruto

–10.500
15.330

(–) Despesas gerais

–800

(–) Despesas financeiras

–350

(–) Despesa de depreciação
(=) Resultado operacional
(–) Imposto de Renda
(=) Lucro líquido

–10.334
3.846
–577
3.269

Dividendos Distribuídos

–817

Lucro retido do período

2.452

31/12/11

31/12/12

200
100
300
5
150
755

7.700
6.600
–
577
123
15.000

1.400
1.400

11.800
11.800

43.000
14.495

48.000
14.495
2.452
64.947
91.747

57.495
59.650

36. Com base nos demonstrativos financeiros da
Cooperativa da Junta Comercial de SC (CJC/SC), pode-se afirmar, comparando-se com outras cooperativas,
que apresentam na média margem operacional
(M.Op.) de 20% ao ano e margem líquida (M.L.) de 5%
ao ano, que:
a. ( ) A M.Op. e a M.L. da CJC/SC são superiores às
margens de outras cooperativas.
b. ( ) A M.Op. e a M.L. da CJC/SC são inferiores às
margens de outras cooperativas.
c. ( ) A M.Op. e a M.L. da CJC/SC são iguais às margens de outras cooperativas.
d. ( X ) A M.Op. da CJC/SC é inferior e a M.L. da CJC/
SC é superior às margens médias de outras
cooperativas.
e. ( ) A M.Op. da CJC/SC é superior e a M.L. da
CJC/SC é inferior às margens de outras
cooperativas.
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37. Com base nos demonstrativos financeiros da
Cooperativa da Junta Comercial de SC (CJC/SC),
pode-se afirmar que a folga financeira (CCL – Capital
Circulante Líquido):
a. ( ) Passou de R$755 para R$ 14.999
entre 31/12/11 e 31/12/12.
b. ( X ) Aumentou em R$ 6.685
entre 31/12/11 e 31/12/12.
c. ( ) Aumentou em R$ 14.244
entre 31/12/11 e 31/12/12.
d. ( ) Manteve-se a mesma
entre 31/12/11 e 31/12/12.
e. ( ) Diminuiu em R$ 14.244
entre 31/12/11 e 31/12/12.

38. Partindo-se da premissa de que tudo passa pelas
disponibilidades, ou pelo caixa, pode-se afirmar, com
base nos demonstrativos financeiros da Cooperativa
da Junta Comercial de SC (CJC/SC), que o impacto da
mudança (positivo=entrada de caixa e negativo=saída
de caixa) dos saldos de estoques no caixa é de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

R$ 3.500 negativos.
R$ 4.100 negativos.
R$ 600 positivos.
R$ 3.500 positivos.
R$ 4.100 positivos.

40. Em relação à política de dividendos da
Cooperativa da Junta Comercial de SC (CJC/SC), é
correto afirmar:
a. ( ) Foram distribuídos 3,75% do lucro líquido do
ano 12 como dividendos.
b. ( X ) Foram distribuídos 25% do lucro líquido do
ano 12 como dividendos.
c. ( ) Foram pagos R$817 a títulos de dividendos no
ano 11.
d. ( ) Foram pagos R$ 123 a título de dividendos no
ano 12.
e. ( ) Não é possível identificar a política de dividendos da CJC/SC.

41. Relacione a coluna 1 com a coluna 2.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coluna 2
( ) Desvio do processo lógico, consistente e
sistemático.
( ) Definição de padrões e focalização de
esforços.
( ) Padrão de pressupostos básicos que são compartilhados e utilizados para atingir objetivos
e adquirir imortalidade.
( ) Processo pelo qual se produzem modificações
de comportamento, por efeito de respostas
ao próprio comportamento.
( ) Ordenamento das frequências das ocorrências,
da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas.

39. Na receita bruta da Cooperativa da Junta Comercial
de SC do ano 12, de R$ 31.500, foram considerados
R$1.500 de uma fatura emitida em 12/01 do ano 13.
O reconhecimento da receita de R$ 1.500 fere o
princípio:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

da entidade.
da tolerância.
da prudência.
do plano de contas.
do regime de competência.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.
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Cultura organizacional
Racionalidade Limitada
Feedback
Planejamento
Folhas de verificação
Diagrama de Pareto

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–4–5
1–6–2–3–5
2–4–1–3–5
2–4–1–3–6
3–5–1–2–4

Governo do Estado de Santa Catarina

42. Qual das teorias de motivação listadas a seguir é
considerada uma teoria de processo?

46. A elasticidade preço de demanda de um produto
é uma informação estratégica em análise de mercado.

a.
b.
c.
d.
e.

Desse modo, é correto afirmar:

( )
(X)
( )
( )
( )

Teoria ERC
Teoria da Expectativa
Teoria dos Dois Fatores
Teoria das Três Necessidades
Hierarquia das Necessidades de Maslow

43. No processo de liderança, o estilo laissez-faire é
caracterizado pela:
a. ( ) Baixa participação dos funcionários.
b. ( ) Possibilidade de ser consultivo ou participativo.
c. ( X ) Total liberdade dada aos funcionários para
decidir e executar o trabalho da forma como
acharem melhor.
d. ( ) Participação e envolvimento dos empregados
no processo de tomada de decisões.
e. ( ) Centralização da autoridade e do processo de
tomada de decisão.

44. Assinale a alternativa que corresponde a uma
característica do recrutamento interno.
a. ( ) Traz “sangue novo” à organização.
b. ( ) Proporciona resultados mais imprevisíveis.
c. ( ) Propicia a ampliação do conhecimento sobre
o mercado e a oferta de mão-de-obra.
d. ( X ) Propicia rapidez e economia no processo de
recrutamento.
e. ( ) Aumenta a visibilidade da organização, projetando uma imagem de renovação.

45. No exercício da liderança, um líder inspirador,
transformador, revolucionário e agente de mudança,
que leva os seguidores a transcenderem seus próprios
interesses e a trabalharem excepcionalmente para a
concretização de objetivos, designa a liderança:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Carismática.
Transacional.
Autocrática.
Laissez-faire.
Democrática consultiva.

a. ( ) Quanto maior a quantidade de bens substitutos, mais inelástica é a curva de demanda.
b. ( X ) Quando o valor da elasticidade preço da
demanda é zero, a demanda pelo bem é dita
como sendo perfeitamente inelástica.
c. ( ) Os chamados bens de Giffen são uma exceção, pois possuem uma elasticidade preço de
demanda negativa.
d. ( ) Quando o produto representa apenas uma
parcela muito pequena do orçamento, o
efeito renda é insignificante e a demanda é
elástica.
e. ( ) Se a elasticidade preço de demanda (Ed)
de um produto está entre –1 < Ed < 0, um
aumento de preço resulta em uma queda da
receita total da firma.

47. A estrutura de um mercado depende fundamentalmente de características que condicionam a natureza da competição e da formação do preço.
Neste contexto, é correto afirmar:
a. ( ) Dentre as características da concorrência
monopolista estão que o produto da firma
individual é homogêneo e que existem significativas barreiras de saída do mercado.
b. ( ) A curva de receita média do monopolista é a
curva de demanda do mercado, a qual é horizontal e paralela ao eixo da abcissa.
c. ( X ) Em um modelo de oligopólio com demanda
quebrada, a firma se defronta com uma
demanda mais elástica para aumento do que
para redução de seus preços.
d. ( ) Em um mercado competitivo, no longo prazo,
uma firma individual pode ter lucro acima do
lucro normal devido a barreiras de entrada de
novas firmas.
e. ( ) Em um mercado competitivo, no longo prazo,
a receita marginal, o custo marginal e a receita
média são iguais e situam-se acima do custo
médio – o que garante a situação de rentabilidade da firma individual.
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48. O equilíbrio macroeconômico nos mercados de
bens e de moeda pode ser expresso pelo esquema
IS-LM.

50. A venda de títulos pelo Banco Central com o
objetivo de influenciar a base monetária é identificada
com a seguinte alternativa de política monetária:

Neste sentido, um aumento do recolhimento compulsório dos bancos comerciais junto ao Banco Central
resulta em um(a):

a. ( ) operação de redesconto.
b. ( X ) operação de mercado aberto.
c. ( ) operação para estabelecer depósito
compulsório.
d. ( ) operação para estabelecer valor de taxa de
juros de empréstimos.
e. ( ) operação para facilitação de normas para
concessão de crédito.

a. ( X ) deslocamento para esquerda e para cima da
cura LM, aumentando a taxa de juros.
b. ( ) deslocamento para esquerda e para baixo da
curva IS, reduzindo assim o nível de renda.
c. ( ) política monetária expansionista, associada
portanto a uma queda da taxa de juros e um
aumento do nível de renda.
d. ( ) política fiscal contracionista, associada portanto à perda de arrecadação fiscal e redução
do nível de renda.
e. ( ) política monetária contracionista, associada
portanto à redução da oferta de moeda, redução da taxa de juros e redução do nível de
renda.

49. A respeito do Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar:
a. ( ) O Conselho Monetário Nacional é um órgão
normativo do Sistema Financeiro Nacional
cujas funções incluem receber recolhimentos
compulsórios e voluntários das instituições
financeiras e bancárias.
b. ( ) O Conselho Nacional de Seguros Privados é
um órgão colegiado cuja competência é regular o regime de previdência complementar
operado por fundos de pensão.
c. ( ) Dentre as responsabilidades do Banco Central
do Brasil está o controle e a fiscalização do
mercado de seguro, previdência privada
aberta e capitalização.
d. ( ) Resseguradoras são operadores do Sistema
Financeiro Nacional cuja função inclui realizar
operações de câmbio e operações de crédito
vinculadas às de câmbio, como financiamentos à exportação e importação.
e. ( X ) A Comissão de Valores Mobiliários é uma
entidade supervisora do Sistema Financeiro
Nacional que dentre suas funções está a de
promover a expansão e o funcionamento
eficiente e regular do mercado de ações.
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