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CADERNO DE QUESTÕES AGENTE TEMPORÁRIO DE
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
Atenção!
 Verifique seus dados no cartão-resposta.
 Assine o cartão-resposta.

 CONFIRA

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE:

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 40
questões objetivas de múltipla escolha.
 Se faltam folhas e se a sequência de questões
está correta.
 Se há imperfeições gráficas que possam causar
dúvidas (informar nos 15 minutos iniciais)
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade.

 Usar este caderno de questões
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome,
número de inscrição e espaço para assinatura.
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta.
 Assinalar somente uma alternativa no cartãoresposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o
exemplo:

 NÃO É PERMITIDO
 Não deixe questões em branco.
 Não assinale mais que uma alternativa.
 Assine o cartão resposta

 Qualquer tipo de consulta durante a realização da
prova.
 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão
e/ou acompanhamento do fiscal.
 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃORESPOSTA. Ele não será substituído.
 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das
questões.






Só entregue a prova após transcorrido 1 (uma) hora do seu início.
Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido.
O caderno de questões não será disponibilizado no dia da prova (conforme item 5.9.4 do edital).
Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirarem-se
simultaneamente da sala de provas.



Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta:
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questões 01 a 15
Questão 01
No que se refere à concordância nominal dos adjetivos compostos de dois ou mais elementos referidos a
nacionalidades, a concordância em gênero e número com o determinado ocorrerá:
A)
B)
C)
D)

somente no primeiro adjetivo do composto (ex. acordos lusos-brasileiro)
somente no último adjetivo do composto (ex. acordo luso-brasileiro).
em ambos os adjetivos do composto ( ex. acordos lusos-brasileiros)
somente quando o determinado for feminino plural (ex. lideranças luso-brasileiras)

Questão 02
Leia as sentenças abaixo, observando sua concordância nominal:
1. Não compres filme somente pelo título: ainda que pareçam excelentes, são muitas vezes péssimos.
2. Mas não nos contou em que mês começou nem quantos esteve com ele.
3. Nem um nem outro poema merece ser lido.
4. Um ou outro combatente, indisciplinadamente, revidava, disparando à toa, a arma para os ares.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

A concordância nominal está incorreta apenas nas sentenças 1 e 4.
A concordância nominal está correta apenas nas sentenças 1 e 2.
Todas as sentenças apresentam concordância nominal incorreta.
A concordância nominal está correta em todas as sentenças.

Questão 03
As sentenças abaixo apresentam substantivos desacompanhados de determinantes (artigos, pronomes e numerais
adjetivos). Levando em consideração tal condição, assinale a alternativa que apresenta concordância nominal incorreta:
A)
B)
C)
D)

Não é permitido entrada. A placa é muito clara!
No inverno, sopa é bom. Além disso, segundo os antigos, é um ótimo remédio para resfriados.
Liberdade é necessária. É o caminho para o desenvolvimento de um país.
A paciência é necessária nessa situação. Sem ela, não é possível chegar a lugar algum.

Questão 04
Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal:
A)
B)
C)
D)

Vários de nós propusemos ideias inovadoras.
És tu que me faz cantar tão alegremente.
Os Estados Unidos ainda determina o fluxo da produção cinematográfica no mundo.
Mais de um deputado se ofendeu na tumultuada sessão de ontem.

Questão 05
O verbo haver, quando indica existência ou acontecimento:
A)
B)
C)
D)

É impessoal, devendo permanecer sempre na terceira pessoa do plural (ex. haviam grandes riscos).
Deve ser substituído pelo verbo existir em todos os casos (ex. existe um grande risco).
Não é impessoal, e, portanto, é conjugado (ex. havia um grave problema/ haviam graves problemas).
É impessoal, devendo permanecer sempre na terceira pessoa do singular (ex. há graves problemas).

Questão 06
Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância verbal, exceto:
A)
B)
C)
D)

Filmes, bons livros, boas piadas, nada o tirava da apatia.
Destruiu-se as bases de uma sociedade democrática.
Pontes, estradas, túneis, nada disso é prioritário em uma cidade como o Rio de Janeiro.
Não se devem poupar esforços para evitar o desmatamento.
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Questão 07
O emprego do infinitivo expressa um processo verbal sem indicação de tempo, podendo ser pessoal ou impessoal.
Assinale a alternativa em que se apresenta caso de impessoalidade.
A)
B)
C)
D)

Deixe os alunos assistir ao treino.
Mande os guris entrar agora!
Dormir é fundamental para repor as energias.
Ouvi os pássaros cantar logo cedo.

Questão 08
Assinale a série em que todos os vocábulos estão escritos de acordo com as normas vigentes de acentuação gráfica.
A)
B)
C)
D)

balaustre – baiúca – feiúra – juiz - veem
feiúra – balaústre – baiúca –juíz - vêem
balaústre – baiuca – feiura – juiz - enjoo
feiura – baiuca - balaustre – juíz - enjôo

Questão 09
Assinale a alternativa correspondente à série em que todas as palavras estão ortograficamente corretas. Lembre-se de
considerar as normas ortográficas vigentes para responder esta questão.
A)
B)
C)
D)

(1) anti-higiênico
(1) cohabitar
(1) contra-haste
(1) anarmônico

(2) Kuait
(2) jarda
(2) exausto
(2) coabitar

(3) desarmonia
(3) baiano
(3) Ah!
(3) inabilitar

(4) sobre-humano
(4) arritmia
(4) juxtaposição
(4) darwinismo

(5) Bahia
(5) hélice
(5) inesgotável
(5) pré-histórico

Questão 10
Leia as sentenças abaixo observando o uso do acento grave indicador da crase:
1. Não compro a prazo. Parcelas tiram meu sono.
2. Você está se referindo às funcionárias desta empresa?
3. Disponho-me à colaborar, porém tenho limitações.
4. Atrevia-se a escrever à Drummond. Não tinha um estilo literário autêntico.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Apenas as sentenças 1, 2 e 4 apresentam uso adequado de crase.
Apenas as sentenças 1, 3 e 4 apresentam uso adequado de crase.
Todas as sentenças estão corretas quanto ao uso adequado de crase.
Apenas as sentenças 1 e 4 estão incorretas quanto ao uso adequado de crase.

Questão 11
Assinale a alternativa em que a pontuação (falta ou o emprego da vírgula) está inadequada.
A)
B)
C)
D)

Não lhe posso afirmar com plena certeza, respondi eu.
A organização possui cento e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e dois membros.
Ela sairá amanhã, aliás, depois de amanhã.
“De todas as revoluções, para o homem, a morte é a maior e a derradeira (Marquês de Maricá)”.

Questão 12
Os pronomes relativos quem e onde podem aparecer com emprego absoluto, ou seja, sem referência a termos
antecedentes. Assinale a alternativa em que isso ocorre.
A)
B)
C)
D)

Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és.
As pessoas de quem tu falas não vieram.
O apartamento onde moro é espaçoso.
Não conheço a cidade onde a empresa está localizada.
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Questão 13
A metonímia é uma figura de linguagem na qual ocorre o emprego de um nome por outro em virtude de haver entre
eles algum relacionamento. Assinale a alternativa na qual ocorre uso dessa figura de linguagem:
A)
B)
C)
D)

O infeliz pôs termo à vida tragicamente.
“No Brasil, convencionou-se que o carioca e o baiano são carnavalizadores” (Afonso de Sant’Ana).
“Era incapaz de apropriar-se do alheio” (José Américo).
Um doce aperto de mão indicava que a mãe o desculpara.

Questão 14
As figuras de linguagem se subdividem em espécies distintas. Aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência
entre figura e sua respectiva espécie:
A)
B)
C)
D)

Metáfora e Prosopopéia (Ambas são figuras de construção ou de sintaxe)
Antítese e Pleonasmo (Ambas são figuras de pensamento)
Metáfora e Metonímia (Ambas são figuras de Palavras)
Pleonasmo e Prosopopéia (Ambas são figuras sonoras ou de harmonia)

Questão 15
A figura de linguagem utilizada para repetir uma ideia ou uma função sintática com a finalidade de enfatizar uma
mensagem, denomina-se:
A)
B)
C)
D)

Prosopopéia
Metáfora
Antítese
Pleonasmo
INFORMÁTICA
Questões 16 a 28

Questão 16
Qual componente de hardware que armazena os dados no computador, como por exemplo foto, vídeo ou música?
A)
B)
C)
D)

HD – Hard Disk
Memória
Memória Cache
Processador

Questão 17
Qual a função da combinação de teclas “CTRL + Sinal de adição (+)” no Excel 2007?
A)
B)
C)
D)

Para inserir somente uma célula em branco.
Para inserir células, linhas ou colunas no meio dos dados.
Para inserir somente uma nova coluna.
Não executa nenhuma função.

Questão 18
O programa de troca de e-mails que vem padrão no Windows XP é:
A)
B)
C)
D)

Microsoft Outlook
Mail Express
Outlook Express
Internet Mail

Questão 19
Um buscador na internet muito conhecido, é o Google. Porém, a Microsoft, criadora do Windows, também possui um,
qual o nome dele?
A)
B)
C)
D)

Bing
BondFaro
MicroSearch
IExplorer Search
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Questão 20
No Windows XP, pode-se acessar “Conexões de Rede” de duas formas, uma delas, pelo “Painel de Controle” e a outra?
A)
B)
C)
D)

Iniciar – Programas – Comunicações e Rede – Conexões de Rede
Iniciar – Configurações – Comunicações – Conexões de Rede
Iniciar – Configurações – Comunicações e Rede – Conexões de Rede
Iniciar – Programas – Acessórios – Comunicações – Conexões de Rede

Questão 21
No Windows XP, temos um programa nativo do sistema que compacta arquivos, fotos ou vídeos. Em qual extensão ele
compacta?
A)
B)
C)
D)

.rar
.tip
.zip
.doc

Questão 22
Observe a planilha do Excel:

Qual o resultado que aparecerá na coluna C1 se aplicarmos a seguinte fórmula? =(A1*4+B1*6)/10
A)
B)
C)
D)

7,1
6,1
3,8
1,7

Questão 23
No Outlook Express, qual a combinação de teclas para criar um novo e-mail?
A)
B)
C)
D)

Ctrl + N
Ctrl + M
Ctrl + O
Ctrl + P

Questão 24

Qual o nome desse botão (
A)
B)
C)
D)

) no Microsoft Word 2007 ?

Calendário
Bordas
Inserir Função do Excel
Tabela

Questão 25
No Excel 2007 para imprimir um documento, deve-se pressionar as teclas “Ctrl+P” e a janela de impressão será aberta,
podemos antes de imprimir, visualizar a página a ser impressa. Qual combinação de teclas utiliza-se para abrir a janela
de visualização?
A)
B)
C)
D)

Ctrl + F5
Ctrl + F2
Ctrl + V
Ctrl + S

6

CADERNO DE QUESTÕES AGENTE TEMPORÁRIO

-

Edital 166/CESIEP/PMSC/2015

–

PROVA 01

–

31/01/2016

Questão 26
No Microsoft PowerPoint 2007 há diversas formas para salvar um arquivo, uma delas, faz com que ao clicar no arquivo,
a apresentação já abra automaticamente. Qual extensão é utilizada neste caso?
A)
B)
C)
D)

.psx
.pptx
.ppsx
.ptx

Questão 27
De que forma podemos adicionar um atalho na Área de Trabalho no Windows XP?
A) Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo, selecione a opção “Enviar Para”, do menu flutuante, e
clique em “Área de Trabalho (criar atalho)” no segundo menu que aparece.
B) Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo, selecione a opção “Novo”, do menu flutuante, e clique em
“Área de Trabalho (criar atalho)” no segundo menu que aparece.
C) Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo, selecione a opção “Criar Novo”, do menu flutuante, e
clique em “Área de Trabalho (criar atalho)” no segundo menu que aparece.
D) Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo, selecione a opção “Enviar Para”, do menu flutuante, em
seguida selecione a opção “Novo Atalho” e clique em “Área de Trabalho (criar atalho)” no segundo menu que
aparece.
Questão 28
Como alterar o Estilo do Menu Iniciar no Windows XP?
A) Clique com o botão direito em “Iniciar”, “Propriedades”, Clique em “Personalização” e depois “Menu Iniciar Clássico”
e por último em “Ok”.
B) Clique com o botão direito em “Iniciar”, “Propriedades”, Clique em “Menu Iniciar” e depois “Menu Iniciar Clássico” e
por último em “Ok”.
C) Clique com o botão direito em “Iniciar”, e depois em “Configurações”, Clique em “Menu Iniciar Clássico” e por último
em “Ok”.
D) Clique com o botão direito em “Iniciar”, e depois em “Propriedades”, Clique em “Menu Iniciar Clássico” e por último
em “Ok”.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões 29 a 40
Questão 29
Conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo
transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita.
A)
B)
C)
D)

Busca e apreensão.
Cartolagem.
Lavagem de dinheiro.
Agiotagem.

Questão 30
Órgãos colegiados, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, responsáveis pelo julgamento dos recursos
interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito ou rodoviários.
A)
B)
C)
D)

JEC - Juizado Especial Cível.
JARI - Junta Administrativa de Recurso de Infração.
NUTRAN - Núcleo de Atendimento de Trânsito.
CEJUR - Circunscrição Especial Judiciária Rodoviária.

Questão 31
Segundo dados do Governo de Santa Catarina, o maior município em extensão territorial do estado é ___________,
que cobre uma área de 2.644,313 km², enquanto o menor em área é _______________ que possui somente 36,6 km².
Complete as lacunas e assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Lages – Bombinhas.
São Joaquim – Balneário Camboriú.
Lages – Florianópolis.
Mafra – Chapadão do Lageado.
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Questão 32
Quem é o atual presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina?
A)
B)
C)
D)

Joares Ponticelli.
Gelson Merisio.
Romildo Titon.
Eduardo Cunha.

Questão 33
A ______________________ que aconteceu em 1839 tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em
uma República independente. Os _________________ tomaram a cidade de Laguna nomeando-a cidade
___________________, onde foi instalado o Governo da República Farroupilha, que durou até 1845.
Complete as lacunas e relacione com a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

Revolução Farroupilha – Barrigas Verdes – de Desterro.
Guerra do Contestado – jagunços – de Curitibanos.
Guerra do Contestado – Barrigas Verdes - Juliana de Laguna.
Revolução Farroupilha – farrapos – Juliana de Laguna.

Questão 34
Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2014, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e estatísticas (IBGE), o Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente de Santa
Catarina é de:
A)
B)
C)
D)

3.245 reais.
2.345 reais
1.245 reais.
880 reais.

Questão 35
Em agosto de 2015, a Secretaria de Estado da Segurança Pública do estado de Santa Catarina (SSP-SC) divulgou
nota sobre a proporção de quantidade de policiais por habitantes. Sobre o conteúdo dessa Nota Oficial, assinale a
alternativa correta.
A) A nota esclarece que a Organização das Nações Unidas (ONU) nunca fez recomendações e também nunca divulgou
estudo técnico referente a modelos de proporção de quantidade de policiais por habitantes.
B) Segundo César Augusto Grubba, Secretário de Segurança Pública, a base técnica ou científica para estabelecer o
número ideal de policial, é um para cada 450 habitantes.
C) A nota fala que a meta da Secretaria de Estado da Segurança Pública é estabelecer um policial para cada grupo de
250 habitantes.
D) A Secretaria de Estado da Segurança Pública esclareceu que o Estado está muito perto de estabelecer o número
ideal de efetivo de policias por habitantes.
Questão 36
Em 16 de janeiro de 2016, a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) confirmou que o Irã cumpriu as exigências
para implementar o acordo nuclear alcançado em julho de 2015. O acordo prevê limitar vários aspectos do programa
atômico iraniano em troca do levantamento de sanções. Com isso, o país pode retomar investimentos nos setores do
petróleo e gás. Sobre esse contexto assinale a alterativa incorreta:
A) Durante anos, o Irã vinha lutando contra o impacto dessas sanções, impostas numa tentativa de impedir que o país
desenvolva uma bomba atômica.
B) A Arábia Saudita elevou a produção de petróleo para baixar os preços, a estratégia prejudica a própria Arábia
Saudita e dificulta planos do Irã de voltar a ser uma potência exportadora.
C) Com as principais retaliações agora suspensas, há entusiasmo entre potenciais investidores e empresas iranianas
sobre uma nova abertura do mercado.
D) O maior problema que o Irã deverá enfrentar é a retomada de algumas regiões produtoras de petróleo que ainda
estão em domínio do Estado Islâmico.
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Questão 37
Não é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti:
A)
B)
C)
D)

Dengue.
Zika vírus.
Malária.
Febre amarela.

Questão 38
“O MEC (Ministério da Educação) abriu nesta terça-feira (26) as inscrições para o Fies. Os interessados devem se
cadastrar na página do Fies (http://fiesselecao.mec.gov.br). O prazo encerrou às 23h59 do dia 29 de janeiro.”
Fonte: http://educacao.uol.com.br/noticias. Acesso em 26/01/2016 (com adaptações).
Assinale a alternativa VERDADEIRA sobre o FIES:
A) Os estudantes que concluíram o ensino médio após 2010 devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), de 2010 ou posterior, para participar do programa FIES.
B) O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado à concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados em cursos técnicos gratuitos com avaliação negativa nos processos conduzidos pelo
MEC.
C) Quem já tenha concluído curso superior também pode ser beneficiado pelo programa FIES.
D) A taxa efetiva de juros do FIES é de 15% ao ano para todos os cursos.
Questão 39
Em termos políticos, é INCORRETO afirmar sobre “lobista”:
A) São pessoas responsáveis por fornecer "subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo" a entidades
do Legislativo ou do Executivo.
B) O lobista é sempre um corrupto.
C) Podem representar tanto órgãos públicos ou empresas privadas.
D) Não podem atuar como lobistas pessoas que tenham atuado, nos 12 meses anteriores, em órgãos públicos cuja atividade
é a mesma de interesse do grupo representado.

Questão 40
O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida do valor dos bens e serviços que o país produz num período, na
agropecuária, indústria e serviços. NÃO entra na conta do PIB:
A)
B)
C)
D)

Serviços prestados e remunerados.
Investimentos.
Gastos do governo.
Bens intermediários.

BOA SORTE!
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