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Concurso Público/2005 – SEPROD/EMATER-PARÁ – Nível Médio 
=========================================================== 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 06. 
 
                                               

 
                                                              (Ricardo Azevedo) 

 
Joaquim era solteiro                                             Pra quem anda com esperança 
Maria não era casada                                           Uma luz sempre aparece 
Joaquim era bem pobre                                       Uma estrela no céu desce 
Maria não tinha nada                                           Um sonho cresce e acontece 
 
Joaquim saiu de casa                                           Joaquim viu uma moça                                                                        
Maria foi passear                                                 Maria viu um rapaz 
Joaquim seguiu a pé                                            Os olhos dela brilharam 
Maria só quis andar                                             Os dele brilharam mais 
 
Maria ia pensando:                                              Joaquim chegou mais perto 
- Ser sozinha não me convém                              Maria se aproximou 
Joaquim achava:                                                  Joaquim puxou assunto 
- É duro não ter ninguém                                     E Maria conversou 
 
Chegando naquela praça                                     - Achei você tão bonita! 
Joaquim sentou-se na grama                               Joaquim principiou 
Maria veio depois                                               - Gostei muito de você 
Bonita feito uma dama                                        Maria assim replicou 
 
                                                                             Depois a noite caiu 
                                                                             O mundo se iluminou 
                                                                             Quem antes andava triste 
                                                                             Feliz da vida ficou 
           
                                                                             Joaquim tem namorada 
                                                                             Nome dela? Beatriz 
                                                                             Maria também namora 
                                                                             Nome dele? Zé Luís 
 

 
01. Considerando a apresentação e o conteúdo, o texto acima é um belo exemplo de: 

 
A) narração poética. 
B) uma dissertação descritiva. 
C) poema narrativo. 
D) prosa dissertativa. 

 

02. O texto Joaquim e Maria sugere a seguinte análise: 
 
A) A expectativa do leitor é totalmente desfeita quando os pares românticos são desvendados. 
B) Joaquim e Maria tiveram um breve encontro na praça, porém o relacionamento não deu 

certo. 
C) Os personagens pareciam ter vontades semelhantes, mas eram pessoas de personalidades 

bem diferentes. 
D) O amor “prega” armadilhas que a própria razão desconhece. 
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03. Observe os trechos abaixo: 
 

I- “Joaquim era solteiro...”. 
II- “Chegando naquela praça...” 
III- “Uma estrela no céu desce...” 
 

     Os termos em destaque indicam as seguintes funções sintáticas, respectivamente: 
 

A) sujeito, adjunto adverbial e predicado. 
B) adjunto adverbial, predicado e sujeito. 
C) predicativo do sujeito, adjunto adverbial e sujeito. 
D) sujeito, predicativo e sujeito. 

 

04. Observe: 
 

      “- Gostei muito de você!” 
 
 Como no trecho acima, a concordância verbal foi muito bem assinalada no seguinte caso: 
 
A) Maria namora com Zé Luís. 
B) Joaquim aproximou de Beatriz. 
C) Maria assistiu ao beijo de Joaquim e Beatriz. 
D) Uma luz sempre aparece para quem quer por um grande amor. 

 

05. Em -“Joaquim seguiu a pé”-, a ausência do acento indicativo de crase na vogal destacada 
corresponde à norma gramatical. Indique a alternativa que traz o uso adequado da crase: 
 
A) Maria seguiu à cavalo. 
B) Joaquim conquistou Maria à moda antiga. 
C) Maria estava à procurar um namorado. 
D) Joaquim sentia-se cansado com à condição de solteiro. 

 

06. Segundo a leitura dos versos em “Joaquim e Maria”, o elemento essencial para se alcançar um 
objetivo seria: 

 
A) a insistência. 
B) o amor. 
C) a esperança. 
D) o conformismo. 

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 07 A 15, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 

07. Documento pelo qual uma pessoa transfere a outra poderes para agir em seu nome: 
 
A) Ata 
B) Procuração 
C) Ofício 
D) Requerimento 
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08. O Word 2000 permite a criação e manutenção de tabelas com grandes facilidades para os 
usuários. Uma tabela é uma coleção de células dispostas em linhas e colunas. Para a inserção de 
uma coluna em uma determinada tabela, devem ser efetuados os seguintes procedimentos: 

 
A) coloque o ponto de inserção na coluna ao lado do lugar onde deseja efetuar a inserção da 

nova coluna. Escolha Selecionar no menu Tabela. Escolha uma opção para incluir a coluna 
no local desejado. 

B) coloque o ponto de inserção na coluna ao lado do lugar onde deseja inserir a nova coluna. 
Escolha Inserir no menu Tabela. Escolha uma opção para inserir a coluna à esquerda ou à 
direita do ponto de inserção. 

C) dê um clique em qualquer lugar da tabela. Escolha AutoFormatação da tabela no menu 
Tabela. Escolha a formatação desejada e dê um clique no botão OK, para aplicar a 
formatação.  

D) coloque o ponto de inserção na linha ao lado do lugar onde deseja inserir a nova linha. 
Escolha Inserir no menu Tabela. Escolha uma opção para inserir a linha acima ou abaixo do 
ponto de inserção. 

 

Para responder a questão nº 09, considere a figura abaixo, a qual apresenta uma planilha, elaborada 
no MS Excel (versão em português), com os números de alguns serviços prestados pela EMATER 
(dados fictícios). 
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09. Em relação à planilha e ao gráfico do exemplo apresentado na Figura, considere as seguintes 

alternativas: 
 

I- Para incluirmos a nota “*Dados fictícios”, na célula A8, é necessário posicionar o cursor no 
final do texto “Alguns Serviços oferecidos pela EMATER em Abril/2004*”, selecionar o 
menu Inserir (opção notas) e, em seguida, indicar a célula na qual será incluída esta nota 
(A8). 

II- A seqüência de passos empregada para a construção do gráfico mostrado na figura pode ser 

a seguinte: 1) selecionar a faixa de células A3..B6; 2) clicar sobre o botão , da barra de 
ferramentas padrão. Esta ação permitirá que seja apresentada, para o usuário, a janela de 
diálogo Assistente de Gráfico; 3) selecionar o gráfico do tipo pizza; e, finalmente, pressionar 
o botão Concluir, da janela de diálogo Assistente de Gráfico. 

III- Um modo de calcular a soma das quantidades, apresentada na planilha na célula B6, seria 

selecionar esta célula, clicar sobre o botão , da barra de ferramentas padrão e, em 
seguida, pressionar a tecla ENTER. 

IV- Uma das formas de se copiar o gráfico para outro local da planilha, ou até mesmo para um 
documento do MS-Word, é selecionar este gráfico, acionar simultaneamente as teclas CTRL 
e C, selecionar o local ao qual se deseja inserir uma cópia do gráfico (na planilha ou em um 
ponto qualquer de um documento MS-Word) e, em seguida, acionar simultaneamente as  
teclas CTRL e V. 

 
Assinale a opção que lista as afirmativas corretas: 
 
A) II, III 
B) III, IV 
C) I, II, III 
D) I, II, III, IV 

 
10. A rede mundial de computadores (Internet), permite que um usuário doméstico tenha acesso às 

mais variadas informações, sejam elas referentes a pesquisas, trabalho ou lazer. São elementos 
que compõem a Internet, e permitem este acesso: 

 
A) provedor de acesso; Navegador (Browser), Páginas ou Sites. 
B) provedor de acesso; Navegador (Browser); protocolo httpa. 
C) navegador (browser); Páginas ou Sites; protocolo www. 
D) páginas ou Sites; Servidor Web; protocolo IIS. 

 

11. O proprietário de uma indústria aplicou a juro simples, 75% do lucro obtido em 2004, a taxa de 
4% ao mês e o restante, a taxa de 5% ao mês, durante 6 meses, visando à ampliação da linha de 
produção em 2005. Sabendo-se que a soma dos montantes das aplicações resultou em R$ 
50.200,00, o lucro desta indústria em 2004 foi de: 

 
A) R$ 40.000,00 
B) R$ 42.000,00 
C) R$ 45.000,00 
D) R$ 48.000,00 
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12. Segundo a Revista ÉPOCA de 17/10/05, “O Ministério da Agricultura pediu R$ 169 milhões 
para gastar neste ano com a fiscalização de vacinas. O Ministério da Fazenda liberou R$ 91 
milhões até agora. O restante, cerca de R$ 78 milhões, foi economizado para reforçar o 
superávit primário. Esse valor representa 0,1% do superávit que o governo precisa produzir”.  
Segundo esse texto, o superávit que o governo precisa produzir é da ordem de: 

 
A) 780 milhões 
B) 7,8 bilhões 
C) 78 bilhões 
D) 780 bilhões 

 

13. Sabendo-se que 15 funcionários analisam 36 projetos em 16 dias, trabalhando 6 horas por 
dias, o número de projetos que seriam analisados por esses 15 funcionários durante 30 dias, 
trabalhando 8 horas por dia, é: 

 
A) 136 
B) 125 
C) 120 
D)  90 

 

14. Para combater uma determinada praga, que freqüentemente ataca as lavouras, o fabricante de 
um pesticida recomenda que sejam pulverizados 2 litros da solução numa área de 250 m2.  
Seguindo as recomendações desse fabricante, a quantidade de solução gasta em uma área de 
120 hectares corresponde a: 

 
A) 10,5 m3 
B) 9,6 m3 
C) 8,5 m3 
D) 7,6 m3 

 

 
15. As transformações climáticas na Amazônia podem afetar o clima em todo o país. Estima-

se que cerca de 20 milhões de pessoas que moram nas matas serão os primeiros a sentirem o 
impacto das mudanças climatológicas e, destas, 500 mil estão sofrendo as conseqüências 
desta mudança.   

 
Texto adaptado Revista ÉPOCA, 17/10/05. 

 

Com base neste texto, o percentual de pessoas que estão sofrendo as conseqüências das 
mudanças climatológicas, em relação ao número estimado de pessoas que primeiro sentirão os 
impactos destas mudanças é: 

 
A) 2,50 % 
B) 2,75 % 
C) 5,00 % 
D) 7,25 % 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 30, MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA. 
 

16. Considerando a proteção aos direitos e garantias fundamentais, no aspecto referente à 
inviolabilidade da casa durante a noite, a Constituição Federal assegura que: 

 
A) a inviolabilidade no período noturno é absoluta. 
B) a inviolabilidade no período noturno sofre abrandamento somente nos casos de incêndio. 
C) a inviolabilidade da casa não prevalece durante a noite em casos de flagrante delito, desastre 

ou para prestar socorro. 
D) o asilo noturno torna-se inviolável por decisão judicial. 

 
 
17. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 

A) proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 
B) legislar sobre nacionalidade, cidadania e naturalização. 
C) autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 
D) legislar sobre criação, funcionamento e processo do Juizado Especial  de Pequenas Causas. 

 
 
18. De acordo com a Constituição do Estado do Pará, compete privativamente ao Governador: 
 

A) expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 
B) decretar situação de calamidade pública. 
C) Comparecer, obrigatoriamente, perante a Assembléia Legislativa, quando convocado. 
D) exigir ou aumentar tributos. 

 

19. Os integrantes da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros, conforme a Constituição Estadual 
do Pará, são militares do Estado e, como tal: 

 
A) não são impedidos de sindicalizar-se. 
B) no caso de tomar posse em cargo ou emprego civil permanente, somente será transferido para 

a reserva a partir de pedido pessoal. 
C) a transferência voluntária para a inatividade será concedida a partir dos 35 anos de serviço,  

para o homem, e dos trinta (30) anos de serviço, se for mulher. 
D) enquanto em efetivo serviço, é vedada a filiação a partidos políticos. 

 

20. Quando um Assistente de Administração realiza a tarefa de arquivamento de documentos, 
adotando regras de classificação de acordo com a natureza e o tipo do documento, a 
exigibilidade legal e a cronologia dos mesmos, providenciando cópias de segurança através da 
microfilmagem e/ou escaneamento de documentos (se for o caso), podemos dizer que esse 
procedimento está vinculado às seguintes etapas do processo administrativo: 

 
A) Planejamento e Coordenação. 
B) Organização e Direção. 
C) Organização e Controle. 
D) Organização, Direção e Controle. 
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21. Leia os seguintes conceitos: 
 

1- “Aderem ao princípio escalar do poder organizacional. Neles os indivíduos estão agrupados 
por especialidades, desenvolvendo atividades continuadas, recebem sua legitimidade da 
organização em si, sendo que neles, a comunicação flui de acordo com a estrutura.” 

2- “São grupos informais, criados não pela organização, mas pelos indivíduos que se reúnem em 
torno de objetivos comuns no local de trabalho, como por exemplo, a criação de um 
restaurante para os funcionários.” 

3- “São grupos multifuncionais e interdepartamentais, institucionalizados  pela organização para 
propósitos específicos, tais como: resolver conflitos, recomendar decisões para a 
administração de topo, gerar idéias e soluções criativas para problemas.” 

4- “Consiste em grupo de indivíduos que se reúnem fora do local de trabalho, em razão de 
alguma característica em comum – atividades religiosas, esportivas, cívicas e hobbies.” 

 
Esses conceitos referem-se, respectivamente, a:  

 
A) Grupos de pressão, Grupos de interesse, Comitês, Grupos formais. 
B) Grupos funcionais, Grupos de pares, Comitês, Grupos de interesse. 
C) Comitês, Grupos informais, Grupo de pares, Grupos de tarefas. 
D) Grupos funcionais, Grupos de interesse, Comitês, Grupos de pares.  

 

22. Numa sociedade globalizada, a capacidade da organização de relacionar-se com seus diversos 
públicos passa a ser um fator crítico de sucesso. Diante disto, algumas organizações incluem em 
sua estrutura organizacional um setor, serviço ou assessoria de Relações Públicas, para assumir 
a coordenação da comunicação organizacional. Dentre as muitas funções desse setor em uma 
organização, podemos incluir: 

 
I-   Organizar a estrutura geral de eventos (culturais, empresariais, sociais, etc.). 
II-  Realizar reportagens em jorna is, revistas, rádio e televisão. 
III- Realizar a interface com o usuário e/ ou consumidor final. 
IV- Promover divulgação jornalística e elaborar veículos internos de comunicação tais como 

house organ, mala-direta, boletins, dentre outros. 
 

Estão corretas as opções: 
 

A) I, III e IV 
B) I e IV 
C) II e III 
D) III e IV 

 

23. Uma empresa de pesquisa e extensão do setor agro- industrial tem sofrido uma significativa 
evasão de técnicos de elevada competênc ia. Para identificar as causas dos desligamentos, a 
empresa realizou levantamentos e conclui-se que a maior incidência de respostas aponta para a 
impossibilidade de ascensão funcional, na carreira técnica. Só há possibilidade de ascensão 
quando o técnico é promovido a gerente. Uma das estratégias para resolver o problema está 
relacionada a/ao: 

 
A) fornecimento de um plano de desenvolvimento de habilidades e competências do empregado 

em seu cargo de origem. 
B) estimular o crescimento do empregado por meio do conhecimento prático em áreas distintas. 
C) adoção do tipo de  carreira em “Y”. 
D) utilização de um plano de carreira por linha hierárquica. 
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24. A Campo Belo S.A. é uma organização agroindustrial que trabalha com a engorda de boi, a 
partir do cultivo de tortas de pepinos. No seu último relatório gerencial consta que a empresa 
vem operando com a seguinte estrutura de preço e custo:  

 
Preço de venda: R$ 300,00 a arroba; 
Custos variáveis de produção: R$ 200,00 por arroba; 
Custos fixos – totais: R$ 150.000,00. 
 
Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que indica a quantidade de arrobas que 
a Campo Belo deverá produzir e comercializar, de modo a conseguir um lucro operacional que 
corresponda a 25% sobre a receita de vendas?  

 
A)  500 arrobas. 
B)  1.500 arrobas. 
C)  6.000 arrobas.  
D)  15.000 arrobas. 
 

 
25. O modelo de gestão de estoque denominado “Máximo-Mínimo”, adotado pela EMATER, 

ilustrado abaixo, é utilizado para o dimensionamento do lote de compra. Sua lógica consiste em 
especificar, para cada item de material, o menor estoque que se deseja manter, o ponto de 
ressuprimento e a quantidade a ser adquirida nas compras.  

 
 
Modelo Operacional 

Estoque Máximo 
 
 

Ponto de 
Ressuprimento 

 
 

Estoque Mínimo 

   
 
 
Lote de  
Compra 
 
 

   Tempo de 
Ressuprimento 

  

 
 
Use o modelo para resolver o problema de gerenciamento do estoque de acetilmetionina, que tem 
um consumo mensal de 50 kg, e que, no último trimestre, a diretoria de operações da EMATER 
fixou como parâmetros um Estoque Mínimo que suporte o consumo de 45 (quarenta e cinco) dias; o 
Ponto de Ressuprimento como função do tempo de ressuprimento, que, atualmente, é de 90 
(noventa) dias; o Lote de Compra equivalente a 6 (seis) meses de consumo. 
Nessas condições, quantos quilos do material haverá no estoque se o fornecedor antecipar em 30 
(trinta) dias a entrega do lote de compra? 
  
A)   75 kg. 
B) 125 kg. 
C) 225 kg. 
D) 275 kg. 
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26.  Observe o gráfico abaixo: 

Horas-extras trabalhadas na empresa 
AGROPAU,outubro de 2005. 
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Fonte: Setor pessoal
 

Com base nas informações contidas no gráfico, a média de horas-extras trabalhadas pelos 
funcionários da empresa é de: 
 

A) 3,6 horas 
B) 3,8 horas          
C) 5,0 horas 
D) 5,3 horas 

 
27. Para exportar polpa de açaí, a empresa AGROPAU analisou a resistência de três tipos de sacos 

plásticos, tomando uma amostra de 100 sacos e determinando a pressão necessária para que haja 
a ruptura de cada saco. São os seguintes os resultados dos testes:   

 
Tipos de sacos      ⇒  A B C 
Pressão média de ruptura (bária) 120 90 110 
Desvio-padrão das pressões (bária) 15 8 9 

 
Com base nos resultados apresentados, determine a dispersão relativa para os testes e identifique 
a melhor opção na escolha do saco para transportar o produto: 

 
A) O saco “A”, pois apresentou uma maior resistência e relativamente menor variabilidade na 

pressão de ruptura. 
B) O saco “B”, pois, apesar de ter menor resistência, apresentou relativamente uma menor 

variabilidade. 
C) O saco “C”, pois apesar de não ter a melhor resistência, verificou-se nos testes que o mesmo 

é o mais estável em relação a pressão de ruptura.      
D) Qualquer um dos três, pois os testes não determinam a resistência dos mesmos. 

 

28. Uma empresa agropecuária, no sul do Pará, possui no seu quadro de funcionários dois serventes, 
recebendo salários de R$ 315,00 cada; quatro funcionários de escritórios, recebendo R$ 450,00 
cada; um gerente administrativo, com salário de R$ 1.500,00 e dois técnicos recebendo R$ 
600,00 cada. A média salarial da empresa é de: 

 
A) R$  381,50 
B) R$  500,00 
C) R$  570,00                
D) R$  716,25 
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Nas questões de número 29 e 30 são- lhe dadas algumas informações e solicitado que responda às 
perguntas, utilizando os fatos conforme lhe foram apresentados. Assinale a única alternativa correta. 
 

29. Uma repartição pública realizou uma palestra para seus funcionários, enfocando o tema 
Relações Interpessoais no Trabalho. Durante a palestra, os assistentes administrativos Júlia, 
Marcos, Carlos, Ângela e Laura decidiram sentar por esta ordem numa fila da esquerda para a 
direita. Passado alguns minutos, Júlia troca de lugar com Carlos e depois Carlos troca de lugar 
com Marcos. Pergunta-se: Quem está à esquerda de Carlos? 

 
A) Júlia. 
B) Marcos. 
C) Ângela. 
D) Laura. 

 
 
30. Na empresa X houve uma gincana para comemorar o dia do Trabalho. Dessa gincana 

participaram cinco equipes. A EQUIPE AZUL venceu a EQUIPE PRETA, mas não conseguiu 
vencer a EQUIPE AMARELA. A EQUIPE BRANCA não conseguiu vencer a EQUIPE VERDE, 
mas venceu a EQUIPE AMARELA. Pergunta-se: Qual foi a equipe que chegou em último 
lugar? 

 
A) Equipe Preta. 
B) Equipe Amarela. 
C) Equipe Branca. 
D) Equipe Verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


