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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA (M003)
TEXTO:
Da utilidade dos animais
Terceiro dia de aula. A professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios. É preciso
querer bem a eles, diz a professora, com um sorriso que envolve toda a fauna, protegendo-a. Eles têm direito à vida, como nós,
e além disso são muito úteis. Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? Cachorro faz muita falta. Mas não é só
ele não. A galinha, o peixe, a vaca... Todos ajudam.
í Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda?
í Aquele? É o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do pêlo se fazem perucas
bacaninhas. E a carne, dizem que é gostosa.
í Mas serve de montaria, como é que a gente vai comer ele?
í Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra. Vamos adiante. Este é o texugo. Se vocês quiserem pintar a
parede do quarto, escolham pincel de texugo. Parece que é ótimo.
í Ele faz pincel, professora?
í Quem, o texugo? Não, só fornece o pêlo. Para pincel de barba também, que o Arturzinho vai usar quando crescer.
Arturzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o texugo, uma vez que
devemos gostar dele, mas a professora já explicava a utilidade do canguru:
í Bolsas, malas, maletas, tudo isso o couro do canguru dá pra gente. Não falando na carne. Canguru é utilíssimo.
í Vivo, fessora?
í A vicunha, que vocês estão vendo aí, produz... produz é maneira de dizer, ela fornece, ou por outra, com o pêlo dela nós
preparamos ponchos, mantas, cobertores, etc.
í Depois a gente come a vicunha, né, fessora?
í Daniel, não é preciso comer todos os animais. Basta retirar a lã da vicunha, que torna a crescer...
í E a gente torna a cortar? Ela não tem sossego, tadinha.
í Vejam agora como a zebra é camarada. Trabalha no circo, e seu couro listrado serve para forro de cadeira, de almofada e
para tapete. Também se aproveita a carne, sabem?
A carne também é listrada? – pergunta que desencadeia riso geral.
í Não riam da Betty, ela é uma garota que quer saber direito as coisas. Querida, eu nunca vi carne de zebra no açougue,
mas posso garantir que não é listrada. Se fosse, não deixaria de ser comestível por causa disto. Ah, o pingüim? Este vocês já
conhecem da praia do Leblon, onde costuma aparecer, trazido pela correnteza. Pensam que só serve para brincar? Estão
enganados. Vocês devem respeitar o bichinho. O excremento – não sabem o que é? O cocô do pingüim é um adubo
maravilhoso: guano, rico em nitrato. O óleo feito com a gordura do pingüim...
í A senhora disse que a gente deve respeitar.
í Claro. Mas o óleo é bom.
í Do javali, professora, duvido que a gente lucre alguma coisa.
í Pois lucra. O pêlo dá escovas de ótima qualidade.
í E o castor?
í Pois quando voltar a moda do chapéu para homens, o castor vai prestar muito serviço. Aliás, já presta, com a pele usada
para agasalhos. É o que se pode chamar um bom exemplo.
í Eu, hem?
í Dos chifres do rinoceronte, Belá, você pode encomendar um vaso raro para o living de sua casa. Do couro da girafa, Luís
Gabriel pode tirar um escudo de verdade, deixando os pêlos da cauda para Teresa fazer um bracelete genial. A tartarugamarinha, meu Deus, é de uma utilidade que vocês não calculam. Comem-se os ovos e toma-se a sopa: uma de-lí-cia. O casco
serve para fabricar pentes, cigarreiras, tanta coisa... O biguá é engraçado.
í Engraçado, como?
í Apanha peixe pra gente.
í Apanha e entrega, professora?
í Não é bem assim. Você bota um anel no pescoço dele, e o biguá pega o peixe mas não pode engolir. Então você tira o
peixe da goela do biguá.
í Bobo que ele é.
í Não. É útil. Ai de nós se não fossem os animais que nos ajudam de todas as maneiras. Por isso que eu digo: devemos
amar os animais, e não maltratá-los de jeito nenhum. Entendeu, Ricardo?
í Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais, e aproveitar bem o pêlo, o couro e os ossos.
(Carlos Drummond de Andrade)

01) Pode-se classificar o texto quanto ao gênero em:
A) Crônica literária.
D) Notícia.
B) Dissertação-argumentativa.
E) Expositivo.
C) Reportagem.
02) Sobre o texto, é correto afirmar que:
A) Mostra a competência e habilidade da professora para expor o assunto.
B) Critica, através de situações ensino-aprendizagem, a má qualidade da aula, as contradições na fala da professora.
C) Destaca a excelência da aula.
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

D) Critica as interferências dos alunos durante a fala da professora.
E) Evidencia a indisciplina da turma.
03) Nas duas últimas falas do diálogo – professora e Ricardo – pode-se inferir que:
A) A professora realmente despertou nos alunos o respeito pela vida dos animais.
B) O autor, na fala do aluno, tem a intenção de criticar, ironizar a aula que é dada.
C) A professora atingiu o objetivo – sensibilizou os alunos para a responsabilidade com a preservação da natureza.
D) O aluno Ricardo não aprendeu o que a professora ensinou.
E) A aula foi excelente.
04) De acordo com o texto, pode-se afirmar, que:
A) A escola prepara o aluno para o exercício da cidadania.
B) As aulas são atrativas, motivadoras, ricas em conteúdos.
C) Os professores têm compromisso com o ensino-aprendizagem.
D) Os alunos não são preparados para atuarem no mundo, conscientes dos deveres.
E) Todos os alunos aceitaram a fala da professora passivamente, sem questionamentos.
05) Entre os termos grifados, o único que NÃO retoma a palavra entre parênteses é:
A) “Todos ajudam...” 1º§ (a galinha, o peixe, a vaca...)
B) “Eles têm direito à vida, como nós...” 1º§ (professora e alunos)
C) Ele faz pincel, professora? 6º§ (texugo)
D) A vicunha, que vocês estão vendo aí, produz... 11º§ (vicunha)
E) “...Trabalha no circo e seu couro listrado serve... 15º§ (couro)
06) Todas as frases estão de acordo com a norma culta, EXCETO:
A) “Arturzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico.”
B) “Comem-se os ovos e toma-se a sopa.”
C) “Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele?”
D) “Querida, eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada.”
E) “... devemos amar os animais e não maltratá-los...”
07) A alternativa em que o acento grave, indicador da crase, deve ser usado é:
A) Não me refiro a isso.
D) Ficamos cara a cara com a fera.
B) Os garotos mataram o animal a pedradas.
E) Faremos uma visita a terra de nossos pais.
C) Não tenho costume de ir a festas.
08) Dentre as afirmativas destacadas, a única que, no contexto, NÃO corresponde ao sentido indicado entre parênteses
é:
A) “Eles têm direito à vida como nós...” 1º§ (comparação)
B) “Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele?” 4º§ (condição)
C) “Além do mais, não gostaria de pelar o texugo...” 8º§ (concessão)
D) Querida eu nunca vi carne de zebra no açougue, mas posso garantir que não é listrada.” 17º§ (oposição)
E) “Pois quando voltar a moda de chapéu para homens.” 23º§
09) A alternativa em que o uso do acento gráfico obedece à mesma regra é:
A) pêlo, ótima, úteis
D) aliás, já, biguá
B) óleo, ótima, Ásia
E) chapéu, vocês, aí
C) óleo, Ásia, delícia
10) A concordância está correta em:
A) Devem haver profissionais competentes nas salas de aula.
B) Do pêlo faz-se tapetes.
C) Bateram oito horas o relógio da igreja.
D) Sopa é bom no inverno.
E) Quando chegar os livros, ficarei satisfeito.
MATEMÁTICA
11) Em um painel de publicidade está desenhado um triângulo retângulo isósceles cuja hipotenusa mede 2 2m . Se
42% da área desse triângulo já foi colorida, quantos metros quadrados do triângulo ainda faltam para serem
coloridos?
A) 12m2
B) 0,84m2
C) 1,2m2
D) 1,16m2
E) 8,4m2
12) Numa estrada existem dois telefones instalados no acostamento: um no quilômetro 3 e outro no quilômetro 88.
Entre eles, serão colocados mais 16 telefones, mantendo-se entre dois telefones consecutivos sempre a mesma
distância. Qual marco quilômetro dessa estrada não receberá um telefone?
A) 18
B) 58
C) 73
D) 25
E) 43
13) Luísa tem dez anos a mais do que Alice. A diferença entre os inversos dessas idades pode ser representada pela
x  52
. Qual é a idade da mais velha?
expressão
2
x  12x
A) 28
B) 52
C) 32
D) 40
E) 62
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

14) O gráfico ao lado mostra como varia o volume de álcool em função de sua massa. Qual é a massa, em gramas, de
30cm3 de álcool?
A) 215
B) 115
C) 95
D) 87
E) 308

15) Um brasileiro fala ao celular aproximadamente 80 minutos por mês. Se livros fossem impressos com todas as
conversas ao celular de 100 milhões de usuários do sistema em um mês, seriam produzidos 4.900.000 livros com 475
páginas cada um. Se fossem produzidos 98.000 livros com as conversas de 2.000.000 usuários que falassem 16
minutos por mês ao telefone celular, esse livro teria quantas páginas?
A) 215
B) 115
C) 95
D) 87
E) 72
16) A tabela seguinte apresenta o tempo t, em minutos, que um automóvel leva para percorrer uma distância s, em
quilômetros, numa velocidade média constante. Observe:
T
0
10
S
0
8
Qual é a distância percorrida pelo carro em 37s?
A) 28,4
B) 29,6
C) 28

20
16

40
32

50
40
D) 27,8

E) 25,7

LEGISLAÇÃO BÁSICA
17) Dentre os objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos está a adoção dos Princípios do Desenvolvimento
Sustentável como premissa na proposição do modelo de Gestão de Resíduos Sólidos para o Estado de Santa
Catarina, baseada em agenda mínima para alcançar os objetivos gerais propostos, a curto, médio e longo prazo. A
Política de Gestão de Resíduos Sólidos será desenvolvida, também, através de programas que visem estimular
algumas ações, EXCETO:
A) As mudanças nos padrões de produção e de consumo.
B) A reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos.
C) O aumento da geração de resíduos recicláveis.
D) A universalização do acesso da população aos serviços de limpeza pública urbana.
E) A melhoria das condições sociais das comunidades que trabalham com o aproveitamento de resíduos.
18) As Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de Santa Catarina í ICTESC’s poderão celebrar acordos sob as
formas admitidas em direito, para desenvolver projetos de inovação tecnológica com instituições públicas e privadas
dos diversos segmentos do setor produtivo catarinense. Analise as afirmativas abaixo que dispõem sobre as
competências das ICTESC’s:
I. Apoiar as Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Fundações do Estado no planejamento e implantação de
sistemas de suporte à inovação, de proteção ao conhecimento inovador e de produção e comercialização de criações.
II. Resguardar os resultados de suas pesquisas e desenvolvimentos passíveis de proteção pela legislação da propriedade
intelectual.
III. Prestar serviços somente a instituições públicas, compatíveis com suas finalidades, mediante contrapartida.
IV. Implantar sistemas de suporte à inovação no setor produtivo e de produção e comercialização de criações.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II, III e IV
B) I, II e IV
C) I, II e III
D) II e III
E) III
19) São partícipes que compõem o Sistema Estadual de Saneamento, EXCETO:
A) Usuários dos serviços públicos de saneamento.
B) Os órgãos representativos das empresas fabricantes e fornecedoras de materiais, equipamentos e serviços de
saneamento.
C) Órgãos municipais e estaduais prestadores de serviços públicos de saneamento.
D) Conselho Estadual de Saneamento.
E) Associações profissionais, em geral.
20) Na forma da Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos pode ser composto
pelas seguintes atividades, EXCETO:
A) Serviços de coleta, transbordo e transporte de lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e
vias públicas.
B) Atividades de triagem para fins de reuso ou reciclagem de lixo originário da varrição e limpeza de vias públicas.
C) Atividades de tratamento e de disposição final de lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas.
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

D) Atividade de comercialização dos recicláveis originados de lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas.
E) Atividade de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à
limpeza pública urbana.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Em que camada do modelo OSI é utilizado o protocolo HTTP?
A) Sistema.
B) Transporte.
C) Enlace.
D) Aplicação.
E) Rede.
22) “Esta camada detecta e, opcionalmente, corrige erros que possam acontecer no nível físico.” Esta definição se aplica
a qual camada do modelo OSI?
A) Aplicação.
B) Enlace.
C) Rede.
D) Sistema.
E) Física.
23) Utilizando o comando FTP do Windows XP, qual comando temos que executar para exibir o símbolo # a cada
buffer transferido?
A) prompt
B) hash
C) verbose
D) debug
E) literal
24) Qual comando devemos usar no FTP para emitir um aviso sonoro ao término de um comando?
A) ring
B) tone
C) bell
D) hash
E) sign
25) Utilizando o comando TRACERT do Windows XP, qual parâmetro temos que passar para que não sejam resolvidos
endereços para nomes de host?
A) -t
B) -a
C) -r
D) -h
E) -d
26) Que parâmetro usamos no comando TRACERT para limitar o número de saltos?
A) -s
B) -t
C) -i
D) -c
E) -h
27) Qual a função do parâmetro -n na execução do comando ping?
A) Especificar o número de requisições a serem enviadas pelo comando.
B) Especificar o tempo limite em milisegundos para cada resposta.
C) Especificar o disparo de requisições até ser interrompido.
D) Especificar o tamanho do pacote.
E) Especificar a resolução de endereço IP para nomes de host.
28) Qual a finalidade do parâmetro –k na utilização do comando PING?
A) Ativar o sinalizador de não-fragmentação no pacote.
D) Restringir a rota de origens.
E) Definir o número de requisições de eco a enviar.
B) Definir o tipo de serviço.
C) Enviar o tamanho do buffer.
29) Qual a sintaxe no Linux para que um segundo comando seja executado após o primeiro comando for executado?
A) comando1 ; comando2
D) comando1 && comando2
B) comando1 | comando2
E) comando1 >> comando2
C) comando1 || comando2
30) Que parâmetro devemos usar dentro de um Shell script para saber quantos parâmetros foram passados pela linha
de comando?
A) $$
B) $#
C) $0
D) $@
E) $!
31) Ao utilizar a ferramenta Telnet em um ambiente UNIX, qual parâmetro devemos utilizar para ativar a gravação
das informações de trace em um arquivo?
A) -r
B) -a
C) -f
D) -n
E) -T
32) Qual a sintaxe alternativa para o comando chmod 474 arquivo?
A) chmod u+x arquivo
D) chmod a-wx,a+r arquivo
B) chmod u=rx,g=rwx,o=r arquivo
E) chmod u=r,g=rwx,o=r arquivo
C) chmod =x arquivo
33) Considerando o arquivo no UNIX file.sh com os modos de acesso –r-xr-xr-x, como ficariam os modos de acesso após
o comando chmod 751 file.sh?
A) -r--r-xr-x
B) -r--r--r-C) –rwxrwxrwx
D) -rwxr-x--x
E) ----rw-r-34) Além do arquivo /etc/passwd, em que outro arquivo podemos encontrar os nomes dos grupos?
A) /etc/groups
B) /usr/groups
C) /etc/listgroups
D) /usr/users
E) /etc/users
35) Qual parâmetro devemos passar para o comando passwd no UNIX para definir o número máximo de dias que uma
senha será válida?
A) -p
B) -i
C) -d
D) -w
E) -x
36) Qual a função do parâmetro -C no comando ps?
A) Definir o número de colunas para exibir.
D) Filtrar através de um comando.
E) Especificar a ordem do sort.
B) Exibir as informações de scheduler.
C) Remover os headers.
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37) Qual o atalho utilizado no Lotus Notes 8 para exibir a lista dos atalhos disponíveis?
A) SHIFT + S
D) CTRL + SHIFT + S
B) CTRL + SHIFT + L
E) SHIFT + L
C) ALT + SHIFT + S
38) Qual o atalho utilizado no Internet Explorer para exibir a página em tela inteira?
A) CTRL + I
B) SHIFT + F
C) F10
D) CTRL + F
E) F11
39) Qual o atalho utilizado no Lotus Notes 8 para fechar a aplicação corrente?
A) SHIFT + C
D) CTRL + C
B) CTRL + SHIFT + W
E) CTRL + W
C) SHIFT + W
40) Qual o atalho utilizado no Internet Explorer para abrir a lista de histórico de endereços?
A) CTRL + H
B) F4
C) SHIFT + H
D) CTRL + F10
E) CTRL + F2
CONHECIMENTOS GERAIS
41) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE), a Amazônia Legal representa 59% do território
brasileiro ou cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos por 775 municípios onde vivem pouco mais
de 20 milhões de pessoas numa área que abrange totalmente ou parte dos estados de, EXCETO:
A) Goiás.
B) Tocantins.
C) Maranhão.
D) Mato Grosso do Sul. E) Roraima.
42) Num relatório sobre as perspectivas agrícolas mundiais no período 2008-2017, divulgado antes da cúpula de Roma
que objetivava tratar sobre este tema, a previsão e as conclusões da Organização para a Alimentação e a
Agricultura da ONU(FAO) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico(OCDE) é de que
os preços mundiais dos alimentos cairão um pouco em relação aos atuais níveis recordes, mas seguirão elevados
pelos próximos dez anos, prejudicando, principalmente, as populações dos países mais pobres, onde a inflação é
mais influenciada pelo aumento do custo da comida. Segundo o relatório, são responsáveis por esta alta de preços
dos alimentos, EXCETO:
A) Safras pequenas.
D) Exploração de petróleo.
B) Baixos estoques.
E) Produção de biocombustível.
C) Expansão por demanda de alimento na Ásia.
43) Para que o Brasil possa ter reserva financeira, foi criada uma poupança extra que, segundo o presidente Luís Inácio
Lula da Silva “é um sinal de que não brincaremos com a política fiscal porque nós não queremos retrocesso na
economia brasileira e muito menos queremos que a inflação volte porque nós já sabemos como é essa música porque já
vivemos muito tempo”. Já tendo recebido o primeiro depósito, através do decreto de programação financeira
publicado no Diário Oficial de 30 de maio, esta poupança recebe o nome de:
A) FUDEB í Fundo de Desenvolvimento do Brasil.
B) Poupança Brasil.
C) Fundo Soberano.
D) Poupança Popular.
E) FUCEB – Fundo para o Crescimento Econômico do Brasil.
44) O Instituto Butantã anunciou, em meados deste ano, que em 2010 o Brasil já deve possuir na rede pública de saúde,
a vacina contra quatro vírus diferentes da Dengue. Esta vacina, testada com sucesso em macacos Rhesus, foi
produzida e patenteada pelo NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde de uma importante nação localizada no
Hemisfério Norte, chamada:
A) Inglaterra.
B) França.
C) Japão.
D) E.U.A.
E) Canadá.
45) Reportagem divulgada no site jornalístico G1 (http://g1.globo.com) da Rede Globo informou que em 14 das 16
capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos (Dieese), o preço da
cesta básica teve alta no mês de maio. Recife foi a capital onde se registrou a maior alta, com 14,19% de aumento no
preço dos produtos da cesta seguida por Natal (8,91%) e Florianópolis (7,61%), enquanto Goiânia e Salvador foram
as duas únicas cidades que apresentaram redução nos preços da cesta básica, com queda de 1,19% e 0,35%,
respectivamente. São alimentos que fazem parte da cesta básica brasileira, de acordo com o Decreto Lei número
399, EXCETO:
A) Batata.
B) Pão francês.
C) Açúcar.
D) Manteiga.
E) Fubá.
CONHECIMENTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
46) Que cidade de Santa Catarina, localizada entre a Serra do Mar e a Baía da Babitonga, é o maior centro exportador
do estado, possuindo seu maior parque industrial e tornando-se a porta de entrada para o Caminho dos Príncipes?
A) Joinville.
B) São Bento do Sul.
C) Itajaí.
D) Palhoça.
E) Jaraguá do Sul.
47) Sobre o surgimento e o povoamento de Santa Catarina NÃO é correto afirmar que:
A) O atual nome apareceu pela primeira vez no mapa-mundi de Diego Ribeiro, em 1529.
B) Seu nome é motivo de divergência entre historiadores que defendem versões distintas, sendo que uma delas diz que o
nome do estado é uma homenagem a Santa Catarina de Alexandria.
C) Os primeiros povoadores foram náufragos, como por exemplo, os sobreviventes de uma embarcação da expedição de
João Dias Solis que se integraram à comunidade indígena.
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SANTA CATARINA

D) São os bandeirantes vicentistas(da Ordem dos Vicentinos) que percorrem todo o território de Santa Catarina
pioneiramente em busca de ouro e pedras preciosas.
E) O povoamento efetivo do litoral tem início com a fundação de São Francisco, sob a responsabilidade de Manoel
Lourenço de Andrade.
48) Relacione as características apresentadas com a região de Santa Catarina a qual se integram:
I. Litoral.
( ) Rica em florestas nativas provenientes de reflorestamento, concentrando o pólo florestal do
estado, um dos mais expressivos da América Latina, com indústrias madeireiras,
moveleiras, de papel e papelão.
II. Nordeste.
( ) Com forte tradição germânica, concilia uma economia dinâmica com o respeito à natureza
exuberante, onde se desenvolvem indústrias do ramo eletro-metal-mecânico e
se registram alto poder aquisitivo e excelente qualidade de vida.
III. Vale do Itajaí.
( ) É o “celeiro” de Santa Catarina, onde sai boa parte da produção de grãos, aves e suínos do
Brasil, possuindo frigoríficos de grande e médio portes, associados aos produtores rurais em
modelo bem sucedido de integração.
IV. Planalto Norte.
( ) Colonizada por açorianos no século XVIII, possui relevo recortado com baías, enseadas,
manguezais, lagunas com forte atividade econômica relacionada à pesca e ao turismo.
( ) Tem como característica marcante o jeito simples de viver dos descendentes de italianos
V. Planalto Serrano.
com produção de uvas, festas típicas, extrativismo mineral e indústria cerâmica, sem falar
nas estações hidrotermais e cânions ricos em biodiversidade.
( ) Com atividades econômicas concentradas no turismo, na pecuária e na indústria florestal,
VI. Sul.
esta região fria oferece paisagens bucólicas com chuvas de neves em algumas
cidades e pontos pitorescos como a estrada da Serra do Rio do Rastro que desce em curvas
sinuosas de uma altitude de 1.467 metros até o nível do mar.
VII. Meio-Oeste.
( ) “Pedacinho da Alemanha” encravado em Santa Catarina, possui forte indústria têxtil e
paisagem de morros, matas, rios e cachoeiras, tornando-se rota para o ecoturismo no estado.
( ) Com morros ondulados localizados no centro do estado, é formada por comunidades de
VIII. Oeste.
pequeno e médio porte, colonizadas por imigrantes italianos, alemães, austríacos e
japoneses, que trabalham na agroindústria, criação de bovinos e produção de maçã, além de
possuir indústrias expressivas do pólo metal-mecânico.
A seqüência está correta em:
A) IV, I, III, VIII, VI, V, II, VII
D) I, IV, VIII, III, VI, II, VII, V
B) III, II, I, VI, VIII, IV, VII, V
E) IV, II, VIII, I, VI, V, III, VII
C) VI, V, I, VII, III, VIII, II, IV
49) Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina(TRE í SC), a preparação da estrutura para as eleições
municipais de outubro envolve números tão significativos quanto a dimensão continental do País. Serão dois
milhões de mesários, mais de 15 mil técnicos da área de tecnologia da informação, 380 mil seções eleitorais,
investimentos estimados em cerca de 500 milhões de reais. Atrás destes números, existe um projeto de engenharia
logística que começa na fabricação das urnas e continua até depois da totalização dos votos. Enquanto, este ano,
serão eleitos os prefeitos e vereadores, na eleição de 2006, última realizada em todo o Estado, foram eleitos o
executivo e o legislativo do Brasil e dos estados, incluindo Santa Catarina, onde Luiz Henrique da Silveira foi eleito
governador, tendo como vice:
A) Braz Roncáglio.
D) Gui Pereira dos Santos.
B) Leonel Arcângelo Pavan.
E) Genésio Adolfo da Silva.
C) Clausmar Luiz Siegel.
50) Qual é a maior festa popular de Santa Catarina, realizada no mês de outubro com cerca de um milhão de
participantes que durante 17 dias consomem 400 mil litros de chope, ao som de bandinhas típicas da Alemanha?
A) Fenachopp de Joinville.
D) Musikfest de São Bento.
B) Oktoberfest de Itapiranga.
E) Fenarreco de Brusque.
C) Oktoberfest de Blumenau.
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