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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, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE O ENUNCIADO. 
 

16. O arquivo de uma organização tem como finalidade principal: 
 

A) separar a documentação. 
B) guardar as correspondências. 
C) arrumar as duplicatas. 
D) organizar tecnicamente os documentos. 

 
17. Receber os documentos correntes, provenientes dos órgãos que integram a estrutura de uma 

organização, para que fiquem reunidos em um só lugar e assim, estabelecer a redução dos custos 
operacionais, é uma vantagem dos arquivos: 

 
A) setoriais. 
B) centrais. 
C) operacionais. 
D) integrados. 

 
18. A posição em que são dispostos os documentos distinguirá que tipo de arquivamento é o mais 

adequado. Os documentos dispostos uns atrás dos outros, permitindo a consulta rápida, 
pertencem ao tipo de arquivamento denominado: 

 
A) horizontal. 
B) corrente. 
C) vertical. 
D) alternado. 

 
19. No método numérico o número é o elemento principal de arquivamento. Para a busca aos 

documentos é necessário, também, consultar um índice auxiliar alfabético. Este método pertence 
ao sistema de busca. A alternativa que completa corretamente a lacuna é: 

 
A) direto. 
B) compartilhado. 
C) indireto. 
D) subordinado. 

 
20. De acordo com as técnicas de arquivamento, o uso das pastas suspensas é recomendado para a 

guarda dos seguintes documentos: 
 

A) tipo normas. 
B) em série. 
C) em andamento. 
D) de correspondentes. 

 
21. Os documentos de guarda definitiva não podem ser eliminados porque possuem valores 

probatórios. Estes documentos devem permanecer no arquivo chamado... 
 

A) permanente. 
B) corrente. 
C) retrospectivo. 
D) intermediário. 
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22. Em relação ao Contrato Individual de Trabalho é correto afirmar: 
 

A) É o acordo de caráter normativo, celebrado entre sindicatos representativos de categoria 
econômica e de categoria profissional. 

B) É um acordo formal, correspondente à relação de emprego. 
C) É o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 
D) É um ato de caráter normativo, firmado pelo empregador, por prazo determinado ou 

indeterminado. 
 

23. O diretor presidente da EMATER, no início de novembro, chamou o chefe do Departamento 
Financeiro para uma checagem no orçamento da empresa, a fim de verificar como encerrariam o 
exercício de 2005. Este comunicou que a organização tem previsão de receber um repasse 
financeiro do tesouro, de R$ 840.000,00, em novembro e R$ 1.255.000,00, em dezembro, para 
fazer frente a suas obrigações. Esclareceu, ainda, que tem, atualmente, um saldo em tesouraria 
de R$ 82.000,00; que sua folha de pagamento está orçada em R$ 420.000,00 em novembro, e 
R$740.000,00 em dezembro. Informou, também, que efetuou, em outubro, a compra de 
equipamentos no valor de R$ 1.500.000,00 contraindo, portanto, a obrigação de saldar a dívida 
em quatro parcelas iguais e mensais, com a primeira vencendo ainda em novembro; que tem 
obrigações com fornecedores diversos no total de R$ 127.000 00 por mês, pelos próximos seis 
meses. Mencionou, também, que o órgão possui dívida líquida e certa de precatórios para 
janeiro do próximo ano, no valor de R$ 120.000,00.    
Com base nos dados informados acima, elabore um orçamento de caixa e informe a situação da 
empresa ao final do exercício. 

 
A) Sobra de caixa de R$ 13.000,00. 
B) Falta de R$ 107.000,00 para cobrir as obrigações. 
C) Sobra de caixa de R$ 133.000,00. 
D) Sobra de caixa de R$ 140.000,00. 
 

24. A Fazenda Recanto do Arnesto é uma organização assistida pela EMATER. Recentemente, seu 
proprietário apresentou, para efeito de cadastro, um Balanço Patrimonial no qual constava      
R$ 8.500,00 em caixa, R$ 51.100,00 em aplicações financeiras de curto prazo, R$ 203.500,00 
em duplicatas a receber, R$ 50.000,00 de duplicatas descontadas, R$ 6.105,00 de provisão para 
devedores duvidosos, R$ 658.000,00 em estoque, R$ 179.400,00 de obrigações para com 
fornecedores, R$ 388.000,00 em obrigações de longo prazo, um ativo permanente bruto de R$ 
450.000,00 e uma depreciação acumulada de R$ 46.200,00. Analise os dados e assinale a 
alternativa que informa o valor do patrimônio líquido da fazenda.   

 
A) R$ 859.805,00. 
B) R$ 803.700,00. 
C) R$ 707.500,00. 
D) R$ 701.395,00. 
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25. O gestor de recursos materiais da EMATER informou que a consumo de adubo orgânico, nos 

projetos e trabalhos da empresa, é da ordem de 450 sacos por mês, que leva em média 90 dias 
para concluir um processo de compra, e que é política da empresa manter um estoque de 
segurança suficiente para um período de 45 dias. Assim, assinale a alternativa que informa o 
nível de estoque correspondente ao ponto de ressuprimento: 

 
A) 675 sacos. 
B) 1.350 sacos. 
C) 2.025 sacos. 
D) 2.475 sacos. 
 

26. O quadro abaixo apresenta registros parciais referentes ao controle de estoque do item IAP-22 
Fenol. Utilize-o para calcular, pelo método do custo médio, qual o saldo de estoque, em unidade 
monetária e assinale a alternativa correspondente. 

 
 Entrada Saída 

Data Qto. Entrada Preço Unit.(R$) Total 
(R$) 

Qto. Saída Preço Unit.(R$) Total 
(R$) 

22/03 600 Kg 25,00     
12/04    400 Kg   
20/06 600 Kg 30,00     
15/08    500 Kg   
19/09 600 Kg 34,75     
09/11    700 Kg   

  
A) R$ 5.000,00. 
B) R$ 5.983,00. 
C) R$ 6.550,00. 
D) R$ 6.950,00.  

 
 
27. São poderes do Estado: 
 

A) apenas o poder Executivo. 
B) os poderes Executivo e Judiciário. 
C) os poderes Judiciário e Legislativo. 
D) os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 
 
28. Constituem-se em símbolos do Estado do Pará: 
 

A) a Bandeira e o Brasão d’Armas. 
B) o Hino e a Bandeira. 
C) o Brasão d’Armas, o Hino e a Bandeira. 
D) o Brasão d’Armas  e o Hino. 
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29. Uma das ciências mais antigas que se conhece é a Ciência Contábil, e, segundo os historiadores, 
Aristóteles, há mais de 2.000 anos, já refletia acerca de uma ciência que controlaria a riqueza 
(CREPALDI, 2002). As empresas são constituídas com objetivos definidos, a partir da vontade 
de uma ou mais pessoas, portanto, esse patrimônio representa o conjunto de riquezas. 

Com base no texto acima, podemos afirmar que a Contabilidade utiliza sistemas que 
possibilitam atender necessidades específicas dos diferentes usuários da informação. Portanto: 

A) O patrimônio é o objetivo da empresa e o estudo do patrimônio é o objeto da Contabilidade. 
B) A empresa é o objetivo da Contabilidade e o contador é a pessoa responsável por conduzir 

esse objetivo. 
C) O patrimônio é o objeto da Contabilidade e o estudo do patrimônio é o objetivo da 

Contabilidade. 
D) A Contabilidade é uma ciência para desenvolver apenas o estudo do patrimônio das pessoas 

físicas. 
 

30. Analise o Balancete de Verificação: 

Balancete de Verificação Em 19x1 

 

 

Com base na análise realizada nos saldos das contas do Balancete de Verificação da empresa 
Terra Boa Ltda., identifique, respectivamente, os valores de: 
 

 Bens Direitos Capital de Terceiros Situação Líquida 
A) $ 291.700,00 $ 126.200,00 $ 50.300,00 $ 367.600,00 

B) $ 126.200,00 $ 50.300,00 $ 367.600,00 $ 291.700,00 

C) $ 205.700,00 $ 212.200,00 $ 50.300,00 $ 367.600,00 

D) $ 367.600,00 $ 291.700,00 $ 126.200,00 $ 50.300,00 

 
 
 

SALDO CONTAS 
DEVEDOR CREDOR 

Terrenos 60.000,00  
Mercadorias em Estoque 83.200,00  
Capital Social  327.800,00 
Contas a Pagar  12.300,00 
Fornecedores  24.000,00 
Duplicatas a Pagar  14.000,00 
Títulos a Receber 22.000,00  
Clientes 42.200,00  
Duplicatas a Receber 18.000,00  
Caixa 6.500,00  
Aplicações Financeiras 44.000,00  
Lucros Acumulados  22.400,00 
Móveis e Utensílios 56.000,00  
Reserva de Lucro  17.400,00 
Marcas e Patentes 86.000,00  
Total 417.900,00 417.900,00 


