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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

CARGO: AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (F002)
TEXTO:
Os livros e suas vozes
Se há uma pessoa que possa, a qualquer momento, arrancar da sua infância uma recordação maravilhosa, essa pessoa sou
eu. [...]
Tudo quanto, naquele tempo, vi, ouvi, toquei, senti, perdura em mim com uma intensidade poética inextinguível. Não
saberia dizer quais foram as minhas impressões maiores. Seria a que recebi dos adultos tão variados em suas ocupações e em
seus aspectos? Das outras crianças? Dos objetos? Do ambiente? Da natureza? [...]
Recordo céus estrelados, chuva nas flores, frutas maduras, casas fechadas, estátuas, negros, aleijados, bichos, suínos,
realejos, cores de tapete bacia de anil, nervuras de tábuas, vidros de remédio, o limo dos tanques, a noite em cima das árvores,
o mundo visto através de um prisma de lustre, o encontro com o eco, essa música matinal dos sabiás, lagartixas pelos muros,
enterros, borboletas, o carnaval, retratos de álbum, o uivo dos cães, o cheiro do doce de goiaba, todos os tipos populares, a
pajem que me contava com a maior convicção histórias do Saci e da Mula-sem-cabeça (que ela conhecia pessoalmente); minha
avó que me cantava rimances e me ensinava parlendas... [...]
Mais tarde [...] os livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até
hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de um
pano. Foi ainda nessa área que apareceram um dia os meus próprios livros, que não são mais do que o desenrolar natural de
uma vida encantada com todas as coisas. [...]
Sempre gostei muito de livros e, além dos livros escolares, li os de histórias infantis, e os de adultos: mas estes não me
pareciam tão interessantes, a não ser, talvez, Os Três Mosqueteiros, numa edição monumental, muito ilustrada, que fora de meu
avô. Aquilo era uma história que não acabava nunca; e acho que esse era o seu principal encanto para mim. Descobri o
Dicionário, uma das invenções mais simples e mais formidáveis e também achei que era um livro maravilhoso, por muitas
razões.
[...] Quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros e imaginava-os cheios de vozes, contando o mundo.
(Cecília Meireles)

01) Em relação às idéias do texto, assinale a alternativa correta:
A) Recordações da infância.
D) A importância dos adultos na vida da autora.
B) O poder transformador dos livros.
E) Uma viagem pelo mundo da fantasia e da imaginação.
C) A descoberta dos livros e a leitura na infância.
02) Sobre o texto é correto afirmar que, EXCETO:
A) Os adultos desempenham um papel importante na vida da autora.
B) Os adultos iniciaram a autora no mundo da leitura e da literatura.
C) A autora achava interessante todos os tipos de livros.
D) A autora, já adulta, faz uma viagem através da memória, recordando a infância e a iniciação à leitura.
E) A autora sempre gostou de brincar com os livros.
03) Em “...perdura em mim com uma intensidade política inextinguível” a palavra grifada significa:
A) Não se apaga.
D) Não se compreende.
B) Não se cria.
E) Não se convence.
C) Não se imagina.
04) Assinale a alternativa que apresenta ERRO de ortografia:
A) Azedume.
B) Expontâneo.
C) Tórax.
D) Pretensão.
E) Exceção.
05) Em “Quando eu ainda não sabia ler, brincava com livros e imaginava-os cheios de vozes, contando o mundo.” a
vírgula foi utilizada pelo mesmo motivo em:
A) Todos vieram de carro; eu, de ônibus.
B) Logo pela manhã, os hóspedes deixaram o hotel.
C) Embora estivesse cansada, foi à festa.
D) Os Estados Unidos, uma potência mundial, preserva o meio ambiente.
E) Chegou em casa, tomou um banho, jantou e foi dormir.
06) Assinale a alternativa em que a relação do antônimo entre parênteses com a palavra sublinhada encontra-se
correta:
A) “...sua infância uma recordação maravilhosa...” (lembrança)
B) “Seria a que recebi dos adultos tão variados em suas ocupações.” (sortidos)
C) “...com a maior convicção histórias.” (dúvida)
D) “...como se possa estabelecer uma separação...” (firmar)
E) “...em combinação tão harmoniosa...” (ordenada)
07) Assinale a alternativa cujo termo sublinhado tem a sílaba tônica incidindo na penúltima sílaba:
D) “...por muitas razões.”
A) “Descobri o dicionário, uma das invenções...”
E) “...com uma intensidade poética.”
B) “...era o seu principal encanto para mim.”
C) “...tão harmoniosa que até hoje...”
08) Sobre análise sintática, assinale a alternativa em que o termo sublinhado está de acordo com o termo entre
parênteses:
A) “Tudo quanto, naquele tempo, vi, ouvi...” (complemento nominal)
B) “Não saberia dizer quais foram as minhas impressões maiores.” (objeto direto)
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

C) “Sempre gostei muito de livros.” (predicado nominal)
D) “...que apareceram um dia os meus próprios livros.” (adjunto adnominal)
E) “...brincava com os livros e imaginava-os cheios de vozes.” (objeto direto)
09) “Alugam-se casas” / “Precisa-se de funcionários”. Observa-se nos exemplos anteriores um cuidado com o emprego
da norma culta. Assinale a alternativa em que o mesmo NÃO se verifica:
A) “Compra-se jóias.”
D) “Conserta-se carro.”
B) “Vende-se papelão.”
E) “Emprestam-se roupas para festa.”
C) “Necessita-se de pedreiro.”
10) Em “foi ainda nessa área que apareceram um dia os...” de acordo com o texto, a palavra grifada anteriormente
denota idéia de:
A) Aproximação. B) Exclusão.
C) Limitação.
D) Inclusão.
E) Realce.
MATEMÁTICA
11) Em um triângulo retângulo a medida do ângulo B̂ supera a medida de Ĉ em 10º. Qual é a medida do ângulo B̂ ?
A) 90º
B) 50º
C) 40º
D) 20º
E) 110º
12) Joaquim é um pintor que cobra R$8,00 por metro quadrado de parede que pinta. Ângela contratou Joaquim para
pintar as quatro paredes e o teto de um salão de 10m de comprimento, 6m de largura e 3m de altura. Quanto
Ângela vai pagar pelo serviço de Joaquim se ele lhe prometeu um desconto de 10%?
A) R$2.160,00
B) R$1.123,20
C) R$950,40
D) R$1.248,00
E) R$1.944,00
13) Após construir uma laje de 6m de espessura Rui, o responsável pela obra, verificou que se a laje tivesse 1cm a
menos de espessura teria economizado 200kg de cimento. Quantos sacos de cimento foram gastos nessa laje se
foram usados sacos com 40kg cada um?
A) 20
B) 60
C) 70
D) 40
E) 30
14) Os atletas de um clube foram divididos em grupos. Para os jogos de futebol, os grupos são de 11 atletas e para os
jogos de vôlei, os grupos são de 6 atletas. No total, foram formados 16 grupos. O clube tem 126 atletas participando
dos jogos. Quantos são os grupos que irão participar dos jogos de futebol?
A) 8
B) 4
C) 6
D) 10
E) 12
15) Sobre o preço final do produto de uma empresa sabe-se que gastam 1/5 com impostos, 1/4 com salários, 40% com
matéria-prima e o restante constitui-se em lucro. Qual é a porcentagem do lucro dessa empresa na composição geral
para a formação de preço deste produto?
A) 15%
B) 20%
C) 25%
D) 30%
E) 35%
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) São fases das técnicas de recebimento: entrada de materiais, conferência quantitativa, conferência qualitativa e
regularização.
( ) O controle deve fornecer a qualquer momento, as quantidades que se encontram à disposição em processo de
recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas.
( ) Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação de pleno conhecimento entre as partes
envolvidas.
A seqüência está correta em:
A) V, V, F
B) V, F, F
C) F, F, V
D) V, V, V
E) F, V, F
17) São atribuições básicas acerca das técnicas de recebimento de produtos e materiais, EXCETO:
A) Proceder a conferência visual, verificando as condições de embalagem quanto a possíveis avarias na carga transportada
e, se for o caso, apontando as ressalvas de praxe nos respectivos documentos.
B) Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais.
C) Analisar a documentação recebida, verificando se a compra está autorizada.
D) Permitir a duplicidade de codificação e facilitar a aquisição de materiais.
E) Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos.
18) Acerca do arquivo, analise as afirmativas abaixo:
I. Possibilita a fácil localização dos documentos, quando se fizer necessário sua utilização.
II. É fonte de pesquisa e racionaliza o trabalho.
III. O sistema de arquivamento deve atender às necessidades da instituição.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II e III
B) II
C) I e III
D) II
E) II e III
19) Sobre os direitos e garantias individuais, segundo a Constituição Federal de 1988, analise:
I. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional.
II. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
III. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) assertiva(s):
A) II
B) I e III
C) III
D) I, II e III
E) I e II
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20) Devem ser observados na recepção de produtos:
A) Não permitir a entrada de embalagens de fornecedores no estabelecimento.
B) Descartar unidades defeituosas dos produtos.
C) O produto deve apresentar carimbo de inspeção sanitária, caso necessário.
D) Rejeitar latas que estejam estufadas, enferrujadas ou vazando.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
21) Sobre a área de estocagem, marque o INCORRETO:
A) Não deve-se colocar mercadorias no chão.
B) Permitir fácil acesso ao produto de acordo com o peso e a freqüência do uso.
C) Rotular todos os produtos que forem transferidos de sua embalagem original.
D) Armazenar unidades defeituosas dos produtos.
E) Delimitar o espaço disponível, identificando o local de armazenamento de cada produto.
22) Acerca dos direitos e deveres individuais, segundo a Constituição Federal, marque V para os artigos verdadeiros e F
para os falsos:
( ) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelece.
( ) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação.
( ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos.
A seqüência está correta em:
A) F, V, V
B) V, V, F
C) F, V, F
D) V, V, V
E) V, F, V
23) O local destinado a guarda e conservação de materiais deverá:
I. Preservar a qualidade e as quantidades exatas.
II. Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição suficientes a um atendimento rápido e
eficiente.
III. Impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer natureza.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II
B) I, II e III
C) III
D) II e III
E) I
24) O Agente em Atividades Administrativas deverá manter o controle de estoque de mercadorias e produtos:
A) Registrando as quantidades dos produtos adquiridos.
B) Registrando o custo total das mercadorias.
C) Calculando o saldo dos produtos que ficaram em estoque.
D) Confirmando se o saldo do estoque é relativo ao estoque físico existente na empresa.
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
25) Sobre MS Word2003, analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) No MS Word2003 é possível inserir Número de Páginas e para isto, deve-se clicar no menu Inserir e na lista de opções
que aparecer, deve-se clicar em Número de Páginas.
( ) No MS Word2003 quando se inserir Número de Páginas não é possível escolher a posição e o alinhamento do número
da respectiva página: ele sempre ficará no final da página (rodapé) e alinhado à direita.
( ) No MS Word2003, para se colocar uma borda na página deve-se ir ao Menu Inserir e em seguida, Bordas e
sombreamento.
( ) No MS Word2003 para se inserir uma Borda em uma Folha inteira, ou seja, em toda a extensão do documento, no
Menu relativo que possui a opção Bordas e sombreamento deve-se ir na Guia Borda da Página.
A sequência está correta em:
A) V, F, F, F
B) V, F, F, V
C) F, F, F, V
D) V, V, V, F
E) V, V, V, V
26) O MS Excel2003 é um software de planilha eletrônica ou de cálculos. Com ele, pode-se fazer simples cálculos, ata de
cálculos mais avançados como financeiros, matemáticos, lógicos, estatísticos, etc. Acerca disso, correlacione a 1ª
coluna de acordo com a 2ª, sobre os sinais operacionais utilizados:
1. *
( ) Subtração.
2. /
( ) Potenciação.
3. +
( ) Porcentagem.
4. –
( ) Multiplicação.
5. ^
( ) Divisão.
6. %
( ) Adição.
A sequência está correta em:
A) 4, 5, 6, 1, 2, 3
B) 2, 1, 6, 3, 4, 5
C) 4, 1, 6, 5, 2, 3
D) 4, 5, 6, 2, 1, 3
E) 2, 5, 6, 4, 1, 3
27) No MS Excel2003, para que uma fórmula ou função seja reconhecida, sempre devem ser iniciadas com o seguinte
sinal:
A) *
B) #
C) &
D) $
E) =
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28) Os navegadores ou browsers são os programas usados para navegar pela Internet. É a partir deles que se pode
visitar sites, visualizar documentos e enviar e-mails. Atualmente, existem diferentes tipos de navegadores. Entre as
alternativas apresentadas abaixo, assinale a que apresenta um desses navegadores:
A) Outlook Express.
D) Yahoo.
B) Nero.
E) Adobe Acrobat.
C) Mozilla.
29) “O Windows é um Sistema Operacional. Um sistema operacional (S.O.) é um conjunto de ferramentas necessárias para
que um computador possa ser utilizado de forma adequada. Uma das responsabilidades do sistema operacional é o
sistema de arquivos. Para realizar o gerenciamento desses arquivos deve-se abrir o ___________________.” Assinale
entre as alternativas abaixo, a que completa corretamente a frase anterior:
A) MS Word2003
D) Windows Explorer
B) Internet Explorer
E) Windows Media Player
C) Outlook Express
30) O MS PowerPoint2003 é um poderoso editor de apresentações muito utilizado quando for preciso fazer a exibição
de trabalhos, projetos, aulas e afins em slides coloridos e interativos. Acerca disso, analise as afirmativas abaixo:
I. Slide é o conjunto de texto, desenho e cor em um só plano, em uma só página. O conjunto de slides chama-se
apresentação e pode conter quantos slides for preciso.
II. No MS PowerPoint2003 para se incluir uma imagem na animação, deve-se clicar no Menu Inserir e em seguida,
Imagem.
III. Para se aplicar um design(cor) no fundo dos Slides, basta clicar no Menu Inserir e logo em seguida, Design do Slide.
IV. No MS PowerPoint2003 não é possível inserir Som do Arquivo, somente do Media Gallery.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) III e IV
C) I e II
D) I, II e III
E) I, II, III e IV
CONHECIMENTOS GERAIS
31) O desequilíbrio ambiental pode ser registrado em diversos fatos e acontecimentos que se desenvolvem por todo o
planeta. Na região Nordeste do país, de forma intensiva, em um dos estados mais prósperos tem ocorrido constantes
ataques de tubarão(mais de 50 já registrados e cerca de 20 mortes) a banhistas próximos das praias. Trata-se do
estado de(o):
A) Bahia.
B) Pernambuco.
C) Ceará.
D) Maranhão.
E) Rio Grande do Norte.
32) O Papa Bento XVI autorizou a exposição pública em Turim (norte da Itália) em 2010, do “Santo Sudário” que
trata-se, segundo a tradição católica do(a):
A) Cálice onde Jesus Cristo tomou vinho na Santa Ceia com os profetas.
B) Mortalha que serviu para cobrir o corpo de Cristo quando foi retirado da cruz.
C) Arca onde ficaram depositadas as tábuas com os dez mandamentos.
D) Coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus quando de sua crucificação.
E) Primeira edição manuscrita da Bíblia.
33) O Supremo Tribunal Federal liberou a pesquisa no Brasil com células tronco, causando grande expectativa,
principalmente entre os cientistas, mantendo as determinações da Lei de Biossegurança. Por que existe tanto
interesse na pesquisa e utilização das células tronco?
A) São capazes de se dividir e se transformar em qualquer outro tipo de célula, sendo consideradas o “coringa” do
organismo.
B) Possuem enzimas capazes de curar diversas doenças, inclusive, vários tipos de câncer.
C) São compostas por vitaminas e nutrientes de grande poder curativo podendo ser a solução para diversos males.
D) São um organismo capaz de penetrar nas células humanas gerando mutações que podem ser positivas e negativas,
levando ao rejuvenescimento humano e a preocupantes anomalias.
E) São um líquido capaz de gerar a cura da Aids no ser humano.
34) Uma das ações do Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de conter o desmatamento da Amazônia será a
apreensão de gado em propriedades ilegais. Segundo o que foi divulgado na Agência Brasil, esses animais
apreendidos servirão para:
A) Leilões onde os recursos arrecadados serão revertidos às organizações não governamentais de combate ao
desmatamento.
B) Ser encaminhados a frigoríficos e destinados ao Programa Fome Zero.
C) Tornarem-se cobaias da Embrapa Gado de Leite na pesquisa genética.
D) Ser distribuídos às comunidades carentes da região que possuem licença para criação de gado.
E) Abastecer a merenda escolar das Escolas Públicas da região onde se efetuar a apreensão dos animais.
35) Um relatório sobre as perspectivas agrícolas mundiais para o período de 2008-2017, divulgado pela Organização
para a Alimentação e a Agricultura da ONU(FAO) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico(OCDE) apresenta uma lista com 22 países particularmente ameaçados pela crise global dos alimentos.
São países vulneráveis porque sofrem de fome crônica e são obrigados a importar alimentos e combustível. Nas
alternativas abaixo, marque a que representa um país que NÃO se enquadra nessas condições:
A) Haiti.
B) Libéria.
C) Niger.
D) Venezuela.
E) Ilhas Comores.
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CONHECIMENTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
36) O parque industrial de Santa Catarina é considerado:
A) O mais desenvolvido do Brasil.
D) O menos mecanizado do Sul.
B) O quarto maior do país.
E) O segundo mais informatizado do Brasil.
C) O mais rentável das regiões Sul/Sudeste.
37) A Fenarreco de Brusque, a Fenachopp de Joinville, a Schützenfest de Jaraguá do Sul, a Musikfest de São Bento e a
Kegelfest de Rio do Sino são eventos que revivem as tradições de que povo europeu?
A) Russo.
B) Francês.
C) Holandês.
D) Germânico.
E) Polonês.
38) A maior corrente migratória já recebida por Santa Catarina foi realizada próxima do litoral em cidades como
Criciúma, Urussanga e Nova Veneza onde o cultivo de uva e a produção do vinho são muito fortes. Trata-se de
imigrantes:
A) Alemães.
B) Austríacos.
C) Italianos.
D) Franceses.
E) Açorianos.
39) Como se chama a cidade histórica, terra de Anita Garibaldi, que foi capital da República Juliana no século XVIII
possuindo, hoje, mais de 600 prédios tombados e o Farol de Santa Maria, construído por franceses e considerado o
de maior alcance visual das Américas?
A) Laguna.
B) Camboriu.
C) Tubarão.
D) Florianópolis.
E) Joinville.
40) São importantes rios que cortam Santa Catarina:
A) Paraguai, Paraná, Prata e Negro.
D) Canoas, Iguaçu, Uruguai e Pelotas.
B) Uruguai, Canoas, Pelotas e Negro.
E) Paraíba do Sul, Paraná, Paraguai e Pelotas.
C) Grande, Paraná, Prata e Tiete.
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