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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(10 questões)

(20 questões)
2. Assinale a alternativa errada.
a. (

Texto 1
Para muitos consumidores, guardando-se as devidas
proporções, cerveja é quase uma religião. Cada um
tem a sua preferida e não se discute qual a melhor.
Mas não para a revista PRO TESTE.
Testamos 24 cervejas do tipo pilsen, sendo 14 em latinhas de 350 ml, para descobrir se há grandes diferenças entre as marcas ou entre as embalagens em que
são vendidas.
As cervejas em latinha foram ligeiramente mais bem
recebidas pelos degustadores. Mas não se iluda com
a sensação de segurança e higiene que os lacres de
alumínio tentam passar para as latinhas que os trazem.
Ela é falsa.
Nosso teste laboratorial constatou contaminação nas
latinhas com ou sem lacre. Por isso, nada de beber
cerveja diretamente na lata, sem lavá-la antes.
Adap. de O lacre não protege as latinhas. PRO TESTE, revista de uma
ONG em defesa do consumidor, dez. 2009, p. 9.

1. Assinale a alternativa errada, em relação ao que o
texto afirma.
a. ( ) No primeiro parágrafo há uma comparação.
b. ( ) A forma verbal constatou (3o parágrafo) equivale a comprovou.
c. ( X ) Os lacres das latinhas de cerveja garantem
segurança e higiene.
d. ( ) A expressão “Por isso” (3o parágrafo) equivale a
Por esse motivo.
e. ( ) A 1a pessoa do plural, em “Testamos” (2o parágrafo) e “Nosso teste” (3o parágrafo), refere-se às
pessoas responsáveis pela revista PRO TESTE.

b.
c.
d.

e.

) A expressão “Cada um” (1o parágrafo) refere-se
a consumidores.
( X ) O diminutivo, em latinha, dá ideia de afeto,
carinho.
( ) Em “sua preferida” (1o parágrafo) a palavra
sublinhada refere-se a cerveja.
( ) Em “Ela é falsa” (3o parágrafo) e “sem lavá-la
antes” (4o parágrafo) as palavras sublinhadas
referem-se, respectivamente, às expressões
“sensação de segurança e higiene” e a “lata”.
( ) Em “que os trazem” (3o parágrafo) a palavra
sublinhada refere-se a “lacres de alumínio”.

3. Assinale a alternativa errada, em relação a “para
descobrir se há grandes diferenças entre as marcas ou
entre as embalagens em que são vendidas”.
a. (
b. (
c. (

) A forma verbal há equivale a existem.
) Em “para descobrir” há ideia de finalidade.
) A palavra ou dá ideia de alternância, entre
marcas e embalagens.
d. ( X ) A palavra “vendidas” refere-se, no texto, a
marcas/embalagens.
e. ( ) Há ideia de possibilidade, em “se há grandes
diferenças”.

Texto 2
Ao levar seu telefone celular em uma viagem, não se
esqueça de que você não estará pagando apenas a
ligação de longa distância; existe também a taxa de
roaming. Na prática, cada ligação que você faz fora de
sua cidade acaba sendo cobrada quase duas vezes, no
preço do interurbano. E as ligações que você recebe
também é você quem paga: como a pessoa que está
ligando para você não tem como saber que está
fazendo um telefonema de longa distância, a operadora cobra de quem o recebe. Assim, seja breve em
suas ligações e só atenda se for importante.
Celular. PRO TESTE, id., p. 5.
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4. Assinale a alternativa errada.
a. ( ) “Ao levar” equivale a “Levando”.
b. ( X ) A expressão “Na prática” equivale a
Praticamente, Habitualmente.
c. ( ) Em “E as ligações que você recebe” o E dá ideia
de acréscimo.
d. ( ) As palavras “apenas” e “Assim” equivalem, respectivamente, a unicamente e Desse modo.
e. ( ) Sintaticamente, “não se esqueça de que você
estará” equivale a não esqueça que você estará.

5. Assinale a alternativa errada, quanto ao emprego
do acento gráfico.
a. ( X ) As palavras religião, não e são recebem acento
gráfico por serem oxítonas em ão.
b. ( ) As palavras você, estará e está são acentuadas
graficamente por serem oxítonas.
c. ( ) Como também se acentuam graficamente
recém, refém, amém.
d. ( ) São graficamente acentuadas por serem proparoxítonas: ínterim, lêvedo, pântano.
e. ( ) São graficamente acentuadas as palavras
monossílabas e oxítonas com os ditongos
abertos éi, éu, ói: réis, céu, sóis, anéis, herói,
chapéus.

7. Complete as lacunas com uma das formas entre
parênteses.
I. O réu parece que não       
do juiz. (absolveu – absorveu)

a decisão

II. Luísa é        em economia. (esperta
– experta)
III. Em poucos anos no escritório, Celso
       ao cargo de diretor geral.
(acendeu – ascendeu)
IV. O        com nosso maestro preferido foi total sucesso. (concerto – conserto)
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

absolveu ; experta ; acendeu ; conserto
absorveu ; esperta ; acendeu ; conserto
absolveu ; esperta ; ascendeu ; concerto
absorveu ; experta ; ascendeu ; concerto
abssorveu ; esperta ; acendeu ; conserto

8. Considere estas frases:
I. Para muitos consumidores,         
as devidas proporções, cerveja é uma religião.

6. Assinale a alternativa em que o exemplo apresentado não corresponde à justificativa apresentada.

II. Todos sabem que cerveja é     
saúde.

As vírgulas separam:

III. Esta cerveja é      para a saúde, porque
é menos amarga que as outras.

a. ( ) orações coordenadas assindéticas: Não bebo
cerveja, não tomo uísque, não gosto de vinho.
b. ( ) aposto: Nós, candidatos a uma vaga neste
concurso, estamos confiantes em nosso
esforço.
c. ( ) palavras de mesma classe gramatical: Um
ermitão não tem computador, celular, MP3,
iPod.
d. ( ) palavras e expressões explicativas: Em viagem
atendo algumas ligações do celular, isto é,
somente as que me interessam.
e. ( X ) vocativo: Não vivo sem este telefone celular,
meu amigo inseparável em todos os momentos, fiel e discreto.

IV. Prefiro vinho    

para a

uísque.

V. Carlos sempre preferiu os livros     novelas.
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

guardando ; boa ; bom ; a ; às
guardadas ; boa ; boa ; ao ; as
guardadas ; bom ; boa ; a ; às
guardados ; bom ; bom à ; as
guardados ; bom ; boa ; a ; às
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9. Assinale a alternativa errada.
a. ( ) Em “existe também a taxa” há ideia de inclusão.
b. ( ) Em “fora de sua cidade” a palavra sublinhada
se refere ao leitor do texto.
c. ( ) Em “de quem o recebe” a palavra sublinhada
se refere a telefonema.
d. ( ) No texto a palavra “roaming” está em itálico porque não pertence ao vocabulário
português.
e. ( X ) Em “não se esqueça”, a palavra sublinhada
pode ser posposta à forma verbal, por soar
melhor.

10. Assinale a alternativa com a frase inadequada em
relação ao padrão culto da língua.
a. ( X ) Você já pagou a operadora de telefonia que
lhe atendeu ontem?
b. ( ) É você quem paga as ligações que recebe no
celular, estando fora de seu domicílio.
c. ( ) Obedecendo à moda atual, ganhei um Kindle,
o novo leitor digital.
d. ( ) O filme a que assisti domingo é um clássico
do cinema mudo.
e. ( ) O escritor a cujo livro me referi é Júlio de
Queiroz.

Estudos Sociais

Com base no texto e nos seus conhecimentos históricos, é correto afirmar que o texto se refere ao
Presidente:
Jânio Quadros.
João Goulart.
Juscelino Kubitschek.
Washington Luís.
Getúlio Vargas.
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b.

c.

d.

e.

) Nas duas primeiras décadas de ocupação do
território brasileiro, através das Capitanias
Hereditárias, os portugueses conseguiram
implantar engenhos altamente lucrativos no
Nordeste.
( ) A partir do momento em que o ouro foi localizado na região de Minas Gerais, a produção
de açúcar foi abandonada.
( ) As revoltas dos povos indígenas com o trabalho nos engenhos de açúcar obrigou os lusitanos a retomar o processo de escravização
do povos africanos, extinto durante a Idade
Média.
( ) A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808,
fez com que o Brasil deixasse a sua condição
de Colônia e fosse elevado à condição de
Reino do Brasil e de Portugal.
( X ) Os relatos registrados na Carta de Pero Vaz de
Caminha revelam que os portugueses foram
bem recebidos pelos habitantes das terras
encontradas.

13. Com relação à ocupação do território que hoje
constitui a Região Sul do Brasil, é correto afirmar que:
a. (

Entre 1956 e 1961 o Brasil foi governado por um presidente que se tornou conhecido, entre outras razões,
por ter lançado em sua campanha o slogan “50 anos
em 5” e por ter participado, de forma decisiva, na
construção de Brasília.

( )
( )
(X)
( )
( )

a. (

(10 questões)

11. Leia o texto com atenção:

a.
b.
c.
d.
e.

12. Sobre a presença dos portugueses no território
brasileiro a partir do ano de 1500, é correto afirmar
que:

b.

c.

d.

e.

) Os territórios portugueses do sul do Brasil,
nos limites estabelecidos pelo Tratado de
Tordesilhas, foram ocupados a partir do século
XVII com o envio de açorianos.
( ) A destruição dos Sete Povos das Missões pelos
Bandeirantes paulistas significou o fim de
uma experiência portuguesa bem sucedida
de ocupação do sul do Brasil.
( ) As experiências de ocupação sulina com imigrantes italianos e alemães foram bem sucedias em Santa Catarina e no Rio Grande do
Sul; porém, fracassaram com os poloneses.
( X ) A existência de manadas de bovinos e muares
sem proprietários, bem como de extensas
áreas de pastagens naturais, atraem para a
região um número considerável de pessoas.
( ) Imigrantes japoneses, árabes e gregos, por
razões culturais, não se adaptaram no sul do
Brasil e deslocaram-se para a Região Sudeste.
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14. Analise o texto abaixo.
A Bacia do Uruguai drena terras           ,
Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Seu principal
rio é o Uruguai, que resulta da confluência entre os
rios         

e Pelotas, e deságua no estuá-

rio do Rio da Prata.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

do Paraná ; Canoas
do Paraná ; Paraguai
de Santa Catarina ; Itajaí
de Santa Catarina ; Iguaçu
de Santa Catarina ; Canoas

16. Sobre os poderes que governam o Brasil, definidos pela Constituição Brasileira, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O Poder Legislativo Estadual é constituído de
Senadores e Deputados estaduais, eleitos a
cada quatro anos.
( X ) Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
devem funcionar em harmonia na administração da Federação e dos Estados.
( ) Os Estados da Federação, o Distrito Federal e
os Territórios contam apenas com os Poderes
Executivo e Legislativo.
( ) A Constituição Federal define o Brasil como
uma Confederação e permite aos Estados
autonomia na elaboração das leis que constituem as Constituições Estaduais.
( ) A Constituição Federal estabelece que os
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
devem fazer parte da administração de todos
os Municípios.

15. Leia o texto com atenção:
“Sagremos num hino de estrelas e flores
Num canto sublime de glória e luz,
As festas que os livres frementes de ardores,
Celebram nas terras gigantes da cruz.
Quebram-se férreas cadeias,
Rojam algemas no chão;
Do povo nas epopeias
Fulge a luz da redenção”.
Com base no texto, assinale o que for correto:
a. ( X ) É uma estrofe do Hino do Estado de Santa
Catarina.
b. ( ) É um fragmento do poema Broqueis, de Cruz e
Sousa.
c. ( ) É um verso do hino do corpo de soldados
Voluntários da Pátria.
d. ( ) É uma estrofe do hino dos Caboclos de
Contestado.
e. ( ) É um poema popular que celebra o fim da
escravidão.

17. Analise o texto abaixo.
A primeira Constituição Brasileira foi        
por D. Pedro I em 1824 e, entre outras normas, estabelecia o regime seria monárquico e constitucional e
a existência de quatro podres: Executivo, Legislativo,
Judiciário e         .
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

escrita ; Moderador
outorgada ; Mediador
outorgada ; Moderador
promulgada ; Mediador
promulgada ; Fiscalizador
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18. Leia o texto com atenção:
Durante 29 anos, os brasileiros foram impedidos
de escolher, através do voto direto, o presidente da
República. Porém, em 1989, as urnas confirmaram a
eleição de Fernando Collor de Mello, vitorioso na disputa, em eleição direta, com o candidato Luiz Inácio
Lula da Silva.
Sobre os acontecimentos ocorridos durante o período
em que Fernando Collor de Mello permaneceu no cargo
de presidente da República, é correto afirmar:
a. ( ) Lançou o plano econômico denominado
Plano Collor, com o objetivo de proteger da
inflação os valores depositados na poupança
e em conta corrente.
b. ( ) Com apoio da maior parte da impressa, resistiu à pressão do processo de impeachment
aberto no Congresso e só deixou o cargo após
a condenação.
c. ( ) Absolvido da acusação de corrupção evitou
o impeachment e, entre as realizações do seu
governo, destacou-se a modernização da
indústria do país.
d. ( X ) Vencedor nas eleições de 1989, Collor de
Mello assumiu a presidência da República.
Acusado de corrupção, sofreu um processo de
impeachment e renunciou ao cargo.
e. ( ) Colocou em prática os planos de moralização
administrativa, lançados durante a campanha
eleitoral, e demitiu os funcionários públicos
que recebiam altos salários.
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19. Analise o texto abaixo:
Por mais de três décadas o controle da reserva indígena Raposa Serra do Sol, localizada no norte do
Estado de Roraima, gerou conflitos. No ano de 2009, o
Supremo Tribunal Federal decidiu por        
pela demarcação        da área e pela retirada
dos ocupantes ilegais da reserva Raposa Serra do Sol.
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

aclamação ; contínua
maioria de votos ; contínua
maioria de votos ; descontínua
unanimidade ; descontínua
unanimidade ; contínua

20. Sobre a questão energética no Brasil, é correto
afirmar:
a. ( X ) No Brasil há um equilíbrio entre a utilização de
fontes de energia renovável e não-renovável.
b. ( ) Há no Brasil uma dependência da indústria
em relação aos combustíveis fósseis, pois
representam mais de 80% da matriz energética do país.
c. ( ) O governo brasileiro deixou de investir em
energia nuclear, pois considerada suja, em
virtude dos rejeitos radioativos.
d. ( ) Os altos custos financeiros e a baixa cotação
do dólar inviabilizam a produção de biocombustíveis no Brasil, nos últimos anos.
e. ( ) As autoridades governamentais brasileiras
priorizam investimentos na produção de energia elétrica, pois não causa danos ao meio
ambiente.
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Conhecimentos Específicos

(30 questões)

21. De acordo com o Regimento Interno da ALESC, é
incorreto afirmar acerca das “votações”:

24. Acerca do “Progresso Funcional” instituído pela
Lei no 6.745/85, assinale a alternativa correta:

a. ( ) O Deputado poderá escusar-se de tomar
parte na votação, registrando abstenção.
b. ( ) A votação por escrutínio secreto será praticada nos casos de perda de mandato.
c. ( X ) A votação poderá ser ostensiva, por meio de
cédulas ou de sistema eletrônico.
d. ( ) Regra geral, as deliberações da Assembleia
serão tomadas por maioria de votos, presente
a maioria absoluta de seus membros.
e. ( ) Os projetos de lei complementar somente
serão aprovados se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Assembleia,
em dois turnos.

a. ( X ) Para efeito de promoção, a antiguidade é
determinada pelo tempo de serviço no cargo.
b. ( ) O funcionário elevado indevidamente por
promoção é obrigado a restituir o que a mais
haja recebido.
c. ( ) À promoção por antiguidade somente poderá
concorrer o funcionário com 1.950 (mil e
novecentos e cinquenta) dias de serviço no
cargo.
d. ( ) As promoções às vagas oferecidas serão realizadas no mês de dezembro de cada ano.
e. ( ) Das vagas existentes, 75% (setenta e cinco por
cento) serão reservadas para acesso de funcionários estáveis.

22. Conforme disposto no Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
“presidir a Corregedoria” é competência do:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Presidente.
1o Secretário.
2o Secretário.
3o Secretário.
4o Secretário.

23. Nos termos da Lei no 6.745/85, constitui infração
disciplinar punível com “demissão qualificada ou
simples”:
a. ( ) inassiduidade permanente.
b. ( ) indisciplina ou insubordinação.
c. ( ) ofensa moral contra qualquer pessoa no
recinto da repartição.
d. ( ) aplicar irregularmente dinheiros públicos.
e. ( X ) dilapidação do patrimônio público.

25. São campos temáticos ou áreas de atividade da
“Comissão de Constituição e Justiça”, cabendo-lhe,
sobre eles, exercer a sua função legislativa e fiscalizadora, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

transferência temporária da sede do Governo.
intervenção municipal.
registros públicos.
matéria financeira e orçamentária.
licença para incorporação de Deputado às
Forças Armadas.

26. O início de um processo de gestão documental
se dá quando há a recepção do documento. Ele passa,
então, pela fase de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

localização.
classificação.
arquivamento.
desmaterialização.
reencaminhamento.
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27. O conjunto de documentos estritamente vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos e recebidos no cumprimento de atividades
fim e meio e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com
que são por eles consultados é chamado de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Arquivo de primeira idade.
Arquivo de segunda idade.
Arquivo intermediário.
Arquivo permanente.
Arquivo de custódia.

28. O PCD e o TTD são dois importantes instrumentos
arquivísticos destinados, respectivamente, a:
a. ( ) criar unidades de classificação documental e
definir critérios de classificação.
b. ( ) encaminhar arquivos para eliminação ou recolhimento e definir prioridades arquivísticas.
c. ( ) definir o Processo de Coleta de Documentos e
apresentar a Teoria de Transição Documental.
d. ( ) determinar o prazo que os arquivos permanecerão no arquivo corrente e classificar a valoração dos documentos.
e. ( X ) auxiliar na organização das informações para
a recuperação futura e para o armazenamento
ordenado, e determinar a temporalidade
documental.

29. Com base no Microsoft PowerPoint versão 2007
em português, ao se escolher um elemento gráfico
SmartArt, as opções são:
a. ( ) Imagens de arquivos ou Álbuns de Fotografia
b. ( X ) Lista, Processo, Ciclo, Hierarquia, Relação,
Matriz e Pirâmide
c. ( ) Clip-arts das Minhas Coleções, das Coleções
do Office ou das Coleções da Web
d. ( ) Coluna, Linha, Pizza, Barra, Área, X Y, Ações,
Superfícies, Rosca, Bolha e Radar
e. ( ) Linhas, Retângulos, Formas básicas, Setas largas, Formas de Equação, Fluxograma, Estrelas
e faixas, Textos Explicativos e Botões de Ação
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30. A ata é um documento que traz o registro sucinto
das decisões e acontecimentos havidos em reunião,
congresso, mesa-redonda,convenção, encontros em
geral, etc. Deve ser fiel aos fatos relatados.
Dentre várias regras gerais relacionadas a atas, identifique a alternativa incorreta.
a. ( X ) Constitui um ato de correspondência.
b. ( ) A ata não deve apresentar rasuras, emendas
ou entrelinhas.
c. ( ) Os numerais devem ser escritos por extenso,
evitando-se abreviaturas, e podem ser repetidos, em algarismos, entre parênteses, para
facilitar a visualização e a compreensão.
d. ( ) As correções nas atas produzidas em máquina
de escrever ou manuscritas são sempre feitas
imediatamente, na seqüência do texto, após a
expressão digo.
e. ( ) Diante da ocorrência de qualquer omissão
ou erro depois de lavrada a ata, deve-se fazer
uma ressalva: Em tempo: na linha (…), onde se
lê (…), leia-se (…).

31. Geralmente quem utiliza as funções do PABX no
dia-a-dia são as secretárias, que para terem acesso a
todas as funções da central telefônica, precisam possuir um aparelho de telefone do tipo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Telefone sem fio.
Telefone celular.
Telefone analógico.
Telefone com agenda integrada.
TI (Terminal Inteligente).

32. No Microsoft Word versão 2007 em português,
quando desejamos localizar o próximo erro ortográfico ou gramatical durante a revisão de um documento, a combinação de teclas de atalho correta é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

[ALT]+[F4]
[ALT]+[F7]
[ALT]+[SHIFT]+[F1]
[SHIFT]+[F12]
[CTRL]+[8]
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33. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir,
identifique a alternativa incorreta:
No Microsoft Word, versão 2007 em português, o uso
do comando “Marcar como Final” irá:
a. ( ) Evitar que sejam feitas alterações à versão
final do documento.
b. ( ) Fazer com que o documento seja somente
leitura, o que também serve para comunicar a
outras pessoas que você está compartilhando
a versão final do documento.
c. ( X ) Ativar um recurso de segurança do Word.
d. ( ) Fazer com que a digitação, comandos de edição e marcas de revisão sejam desativados e
as pessoas que visualizarem o documento não
possam alterá-lo por conta.
e. ( ) Possibilitar que qualquer um posa editar um
documento marcado como final desativando
o comando Marcar como Final.

34. Com base no Microsoft Excel versão 2007 em
português, a função que retorna um número arredondado para cima, afastando-o de zero, até o múltiplo
mais próximo de significância, é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

TETO
ARRED
ARREDMULTB
ARREDONDAR.PARA.CIMA
TRUNCAR

36. Com base no Microsoft PowerPoint versão 2007
em português, a tecla de atalho de apresentação que
segue para o próximo slide, se ele estiver oculto, é
dada por:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

T
H
1+ENTER
[CTRL]+[O]
TAB

37. Com base no Microsoft Excel versão 2007 em português, faz parte do conjunto de funções de pesquisa
e referência a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

TIPO
ATAN
CORRESP
CARACT
COVAR

38. Com base no Microsoft Word versão 2007 em
português, e possível definir o estilo de citação da
bibliografia entre as opções abaixo, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

APA
ABNT
Chicago
ISO 690
MLA

35. Com base no Microsoft Excel versão 2007 em
português, das funções financeiras apresentadas, a
que possui uma descrição incorreta é:
a. ( ) NPER - Retorna o número de períodos de um
investimento
b. ( ) CUPDIAS - Retorna o número de dias no período de cupom que contém a data de quitação
c. ( ) EFETIVA - Retorna a taxa de juros anual efetiva
d. ( X ) VP - Retorna o valor de uma prestação de um
financiamento a juros simples
e. ( ) TAXA - Retorna a taxa de juros por período de
uma anuidade
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Texto

39. Releia o 2o parágrafo e assinale a alternativa
errada.

A 29 de novembro de 1926, a esquadra imperial brasileira chegou a Santa Catarina onde permaneceu
durante dois dias, seguindo depois para o sul.

a. (

Logo que chegou diante da fortaleza de Santa Cruz de
Anhatomirim, o Imperador ordenou que fosse preparada uma embarcação para ele ir a Desterro, tendo
desembarcado junto ao forte de Sant’Ana. Ninguém
o esperava e pelas oito horas da manhã os moradores
das redondezas viram descer a ladeira do morro da
Rita Maria um moço desconhecido, sozinho, trajando
calça e fardeta de pano azul, com o peito forrado
de um colete de casimira vermelha, transpassado e
guarnecido de botões de ouro, trazendo à cabeça um
chapéu alto de seda preta. Ao chegar à segunda travessa do bairro denominado Figueira, passou defronte
de uma olaria pertencente a João de Freitas e ali
adentrou. Dois escravos que estavam em suas rodas
interromperam o serviço, sendo-lhes ordenado pelo
visitante que continuassem a trabalhar. Entretanto,
um marítimo que chegara há pouco do Rio de Janeiro
e residia defronte da olaria, reconheceu o Imperador
e, quando este prosseguiu a pé o caminho em direção ao centro da cidade, deu um brado de “Viva Sua
Majestade, o Imperador!”. Imediatamente o povo, que
o esperava, mas não tão cedo, foi-se chegando e se
aglomerando em torno do Imperador, que se dirigia
para a Praça do Palácio. As ruas se cobriram de folhas,
flores e tapetes, as janelas se abriram, expondo vistosas colchas e o povo colocou vasos de incenso e de
outras ervas aromáticas ao longo das vias, enquanto
lhe atirava pétalas de rosas.
Adapt. de Carlos Humberto P. Corrêa. História de Florianópolis – ilustrada. Florianópolis, Insular, 2004.

b.

c.
d.

e.

40. Observe estes fragmentos do texto.
I. “Ninguém o esperava” / “que o esperava”
II. “foi-se chegando”
III. “quando este prosseguiu a pé o caminho”
IV. “Viva Sua Majestade, o Imperador!”
V. “As ruas se cobriram de folhas, flores e tapetes,
as janelas se abriram”
Assinale a alternativa errada.
a. (

b.
c.

d.

e.

Página 10

) O vocábulo Entretanto estabelece oposição
entre os fatos anteriormente e posteriormente citados.
( ) Os que de “que o esperava” e “que se dirigia
para a Praça do Palácio” referem-se, respectivamente, a povo e a Imperador.
( ) Em “que se dirigia para a Praça do Palácio” a
expressão sublinhada equivale a à.
( X ) Em “trajando calça e fardeta de pano azul” o
vocábulo sublinhado indica a modéstia do
Imperador, refletida em outras passagens do
texto.
( ) Para se evitar a repetição da forma verbal
chegou, em “Logo que chegou diante da
fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim”, ela
pode ser substituída por aportou, sem prejuízo para a compreensão do texto.

) O pronome está anteposto ao verbo, em I,
porque as negações e o que (seja qual for sua
função na frase) sempre o atraem.
( X ) O se, em II, é obrigatório para a clareza da
frase.
( ) Em III, o pronome este identifica o segundo
dos dois vocábulos de mesmo gênero e
número da frase em que se encontra.
( ) Em IV, se o cumprimento do marítimo fosse
dirigido diretamente ao Imperador, o brado
seria “Viva Vossa Majestade!”.
( ) O se, em V, é vocábulo de valor reflexivo, isto é,
volta-se para si mesmo.

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

41. Assinale a alternativa errada.
São grafadas com…
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

sc: ascender, ascensão, ascensor.
ç: infração, contenção, junção, intenção.
xc: excipiente, exceder, exceto, excetuar.
ss: acessório, acessível, excessivo,intromissão.
ch: encaiche, enchovalhar, enchugar,
enfeichar.

44. Assinale a alternativa com a frase correta quanto
à pontuação.
a. (
b.
c.

d.

) O iPod, que ganhei no Natal de meus filhos é
de última geração.
( ) Francisco Dias Velho, bandeirante paulista é o
fundador de Florianópolis.
( ) Estive muitas vezes, aqui na Assembleia visitando, importantes exposições de artistas
plásticos.
( X ) Eu me orgulho de ser manezinho, como o
campeão Guga.
( ) Anita Garibaldi é sem dúvida, uma grande
heroína, catarinense.

42. Em cada alternativa apresentada abaixo há
duas palavras, com os respectivos significados entre
parênteses.

e.

Assinale a alternativa que apresenta as duas palavras
escritas de forma errada.

45. Considere os itens abaixo, tendo em vista a norma
culta da língua.

a. ( ) prazeroso (cheio de prazer / alegre) ;
dispêndio (gasto ou prejuízo/dano)
b. ( ) empecilho (estorvo/obstáculo) ;
quesito (questão sobre que se pede resposta/
opinião/esclarecimento)
c. ( X ) meretíssimo (muito digno/digníssimo) ;
beneficiente (que beneficia)
d. ( ) dignitário (= quem exerce cargo elevado) ;
reivindicar (= reaver, recuperar)
e. ( ) incandescente (que está em brasa, ardente/
exaltado) ; viger (vigorar)

I. Comunicamos, através deste aviso, que amanhã não haverá expediente nesta seção.
II. Conforme comunicado a Vossa Excelência, há
três meses atrás, a Assembleia Geral será realizada no dia 27 do corrente mês.
III. Sua Excelência, o Governador, chegará à
cidade às 16:08 h.
IV. Estávamos ansiosos, enquanto que aguardávamos o resultado deste concurso.
Assinale a alternativa errada.
a. (

43. Assinale a alternativa em que a significação dos
parônimos foi trocada.
a. ( X ) infligir (transgredir, desrespeitar) ; infringir
(causar ou aplicar castigo/repreensão)
b. ( ) descriminar (inocentar, tirar a culpa de) ;
discriminar (distinguir/separar)
c. ( ) ratificar (confirmar/comprovar) ;
retificar (alinhar/corrigir)
d. ( ) deferir (atender/conceder) ;
diferir (adiar/discordar/distinguir-se)
e. ( ) ao encontro de (em direção a, em favor de) ;
de encontro a (choque, oposição)

b.
c.

d.

e.

) Há erro em III porque, apesar de a forma apresentada ser muito comum, em correspondência oficial ela deve ser grafada 16h08min, sem
espaço entre os elementos.
( ) Há erro em II pela redundância em há…atrás.
( ) Como através, em I, equivale a de lado a lado
/ por entre, o correto é empregar mediante ou
por meio de.
( ) Por ser típica da oralidade, a expressão sublinhada em IV deve ser evitada; deve-se grafar
enquanto ou à medida que.
( X ) A linguagem oficial admite redundância,
quando houver necessidade de se reforçar
uma ideia, como em II.

Página 11



46. Assinale a alternativa correta, a respeito dos textos oficiais.

48. Analise os fragmentos abaixo, cada um sendo
parte do corpo de um ofício.

a. ( ) As comunicações oficiais não precisam ser
uniformes, uma vez que se destinam a diferentes receptores.
b. ( ) Em sua redação, impressões pessoais do emissor garantem comunicação mais efetiva com
o receptor/destinatário, desde que seja observada a correção gramatical.
c. ( X ) Eles devem ser redigidos com observância
das normas gramaticais e com emprego de
um vocabulário preciso, comum ao emissor e
ao(s) destinatário(s).
d. ( ) A redação de um texto deve conter o maior
número possível de palavras, para que a informação seja transmitida com eficiência, clareza
e precisão.
e. ( ) Na elaboração de avisos e ofícios, o mais
importante é que a diagramação atenda às
recomendações do Manual de Redação da
Presidência da República.

Assinale a alternativa que não contiver erros gramaticais.
a. (

b.

c.

d.

47. É correto o que se afirma, sobre correspondência
oficial, segundo o Manual de Redação da Presidência
da República:
a. ( X ) No envio de documento não solicitado, o
item encaminhar informa o motivo da
comunicação.
b. ( ) Em ofícios, Doutor é uma forma de tratamento que reflete especial deferência para
com o destinatário.
c. ( ) Para autoridades do Poder Legislativo, é indiferente empregar como fecho de um ofício
Respeitosamente ou Atenciosamente.
d. ( ) Tanto um aviso quanto um ofício somente
podem ser encaminhados como resposta a
uma solicitação.
e. ( ) O nome e o cargo da autoridade que expede
as comunicações oficiais são necessários para
que o envio delas fique mais ágil.

e.

49. Assinale a alternativa errada, em relação a aviso
e ofício.
a. (
b.
c.
d.

e.
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) O evento se destina à oferecer aos jovens uma
nova oportunidade de emprego em sua área
de atuação. Esperamos aproximadamente uns
92 jovens que mostraram interesse em nosso
projeto.
( ) A Associação dos Técnicos Legislativos vem
respeitosamente requerer à Vossa Senhoria
autorização para levar a efeito a programação
anexo, a ser realizada no dia 10 de janeiro
deste ano de 2010, às 19 horas, em nossa sede
social.
( ) Comunicamos a V.Sa que devido à razões de
última hora, a assembléia geral que se realizaria no dia 26 próximo futuro foi adiada e
tão logo tenhamos nova data entraremos em
contato com essa diretoria.
( ) Cumpre-me informar a V.Sa que daremos
prosseguimento às atividades programadas,
apesar de o departamento por elas responsável ter encerrado o setor diretamente ligado
a eventos, dado o perigo eventual do desabamento de uma parede, depois das grandes
chuvas que acometeram contra o bairro em
que se localiza nossa empresa.
( X ) Em atenção a seu pedido de informações,
comunicamos que os resultados deste
concurso serão divulgados pelo site desta
Fundação e pela imprensa local.

) O ofício é expedido por e para autoridades de
mesma hierarquia.
( ) O ofício pode tratar de assuntos oficiais também com particulares.
( ) Ambos seguem a diagramação e as normas e
técnicas do padrão ofício.
( X ) Nas repartições públicas o aviso é mais comumente empregado que o ofício, porque utiliza
linguagem mais dinâmica.
( ) Nesse tipo de comunicação é imprescindível o emprego correto dos pronomes de
tratamento.

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

50. Leia abaixo o fragmento de um ofício.
“Viemos agora à sua presença requerer autorização para participarmos do Congresso Brasileiro de
Técnicos Legislativos, a ser realizado em Brasília, de
segunda à sexta-feira da próxima semana, onde estaremos representando esta Assembleia.”
Assinale a alternativa que apresenta uma informação
errada.
a. ( ) A forma verbal Viemos está incorreta, pois a
primeira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo vir é vimos (Vimos agora…).
b. ( ) O acento indicativo de crase está correto, em
à sua presença, mas é facultativo.
c. ( X ) Modernamente, em ofícios já é admitido o
emprego de requerer.
d. ( ) O acento indicativo de crase está errado, em
de segunda à sexta-feira; estaria correto, em
da segunda à sexta-feira.
e. ( ) Em “onde estaremos representando” há ideia
de tempo; por isso, a palavra onde deve ser
substituída por quando.
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