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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

ASSISTENTE TÉCNICO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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1
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o bom
exemplo é:
(A) uma fazenda de açaí a 240 quilômetros de Manaus.
(B) uma cidade onde existe uma cooperativa de produtores

de açaí.
(C) um empreendimento criado para servir de modelo de pro-

dução de açaí.
(D) a grande produção de polpa pasteurizada de açaí.
(E) a criação de uma cooperativa e uma fábrica que produz

toneladas de polpa de açaí.

2
Segundo o texto, o consumo de açaí no Brasil:
(A) cresce mais do que a sua produção.
(B) cresce mais do que o de outros produtos.
(C) é maior do que em outros países.
(D) só aumentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.
(E) está concentrado no Pará e no Amazonas.

3
No texto, a oração “caso o consumo continue nesse ritmo,”
(l. 12-13) indica uma:
(A) certeza. (B) conclusão.
(C) conseqüência. (D) oposição.
(E) hipótese.

4
Os produtores de açaí convenceram o Governo do Amazonas
e a SUFRAMA (3o parágrafo do texto) a apoiá-los, com o
objetivo de:
(A) obter financiamentos diretos.
(B) conseguir estudos econômicos.
(C) desenvolver infra-estrutura.
(D) pasteurizar o açaí em Codajás.
(E) garantir o aumento da produção.

5
De que forma a sentença “A agroindústria do açaí de Codajás
não servirá de modelo caso os pequenos produtores e traba-
lhadores da lavoura do açaí recebam pagamento injusto.”
pode ser reescrita adequadamente?
(A) A agroindústria do açaí de Codajás só servirá de modelo

se os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí não receberem pagamento injusto.

(B) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
no caso de os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí receberem pagamento justo.

(C) A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de modelo
ainda que os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto.

(D) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo
embora os pequenos produtores e trabalhadores da la-
voura do açaí recebam pagamento injusto.

(E) A agroindústria do açaí de Codajás servirá de modelo,
logo os pequenos produtores e trabalhadores da lavoura
do açaí receberão pagamento justo.

LÍNGUA PORTUGUESA III

O bom exemplo da agroindústria do açaí

O bom exemplo vem de Codajás, a 240 quilôme-
tros de Manaus: produtores de açaí uniram-se em uma
cooperativa e instalaram uma fábrica com capacidade para
produzir 100 toneladas por mês de polpa pasteurizada.
Trata-se de um empreendimento forjado em estudo eco-
nômico especializado, com ampla possibilidade de obter
sucesso, e de tornar-se modelo de desenvolvimento sus-
tentado para outros municípios com vocação
agroindustrial. Vejamos: o consumo do produto no Brasil
cresce 14,28% por ano, enquanto a produção aumenta
7,96% por ano.

Consultores do setor atestam que, caso o consu-
mo continue nesse ritmo, os produtores brasileiros não
serão capazes de atender à demanda do próximo ano.
Pode-se afirmar, então, que Codajás foca num mercado
mais que promissor, pois a tendência de ampliação do
número de consumidores de novos sabores é mundial.
No Brasil, os subprodutos do açaí (sorvetes, sucos, balas
e doces) caíram no gosto popular de cidades como o Rio
de Janeiro e São Paulo. O principal fornecedor do produto,
atualmente, é o Estado do Pará, que produz 132,6 mil
tonelas por ano, enquanto o Amazonas contribui com
apenas 5 mil toneladas por ano, das quais 1,5 mil tonelada
sai dos açaizais de Codajás.

As vantagens comerciais são muitas, por isso, os
produtores não demoraram a convencer o Governo do Ama-
zonas e a Suframa a apoiá-los com financiamentos
diretos, estudos econômicos e infra-estrutura para que a
pasteurização do produto ocorresse no próprio município.

É preciso garantir, a partir de agora, o desenvolvi-
mento sustentado do projeto, que, além dos ganhos fi-
nanceiros, deve oferecer resultados ambientais e soci-
ais. A agroindústria do açaí de Codajás não servirá de
modelo caso os pequenos produtores e trabalhadores da
lavoura do açaí recebam pagamento injusto. Não só os
financiadores e apoiadores têm a responsabilidade de
fiscalizar o projeto, mas toda a sociedade, para que a
interiorização do capital no Amazonas distribua renda e
riqueza em vez de apenas explorar mão-de-obra barata e
danificar a natureza. O que todos esperam é que, com
planejamento adequado, o exemplo de Codajás se espa-
lhe pelos demais municípios do Amazonas, com a agre-
gação de valor à produção dos que cultivam cupuaçu,
banana, laranja, cacau, pupunha, camu-camu, buriti, man-
dioca, peixes e tantos outros produtos regionais.

A Crítica. 9 ago. 2004
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6
Assinale a opção cuja palavra apresentada é um substantivo.
(A) Agroindustrial.
(B) Fatal.
(C) Espacial.
(D) Açaizal.
(E) Ambiental.

7
Indique a opção cujas palavras são grafadas com “ss”, como
em “possibilidade”.
(A) Con__iência  e  exce__ão.
(B) Compreen__ão  e  audiên__ ia.
(C) Profi__ional  e  pa__ageiro.
(D) Injusti__a  e  espa__oso.
(E) Esta__ão  e  amazonen__e.

8
Indique a opção em que o uso do pronome relativo é
INACEITÁVEL, segundo a norma culta.
(A) Todas as pessoas que, em Codajás, plantam açaí, obtêm

sucesso.
(B) Os agricultores, cujos os produtos não são açaí, querem

mudar.
(C) São bons os consultores, os quais deram assessoria à

plantação de açaí.
(D) Não sei a que se refere quando cita o projeto de Codajás,

no Amazonas.
(E) Foram feitos estudos sérios para a agricultura

amazonense, a qual deu certo.

9
A frase em que o pronome oblíquo NÃO está em posição
correta é:
(A) Vê-se que o consumo de açaí aumentou.
(B) Muito se comenta sobre a indústria nacional.
(C) Não se fazem mais sucos como antigamente.
(D) O jornalista que se expressa bem já é veterano.
(E) Se o senhor quiser, venderei-lhe meu carro.

10
O Dr. Fontes ____ muitos anos se dedica ____ pesquisar
doenças tropicais. Todas as manhãs ele vai ____ clínica para
dar consultas ____ pessoas de todo o estado.

As lacunas devem ser corretamente preenchidas com as
formas:

(A) há – à – à – a
(B) há – a – à – a
(C) à – à – na – a
(D) à – a – na – à
(E) a – a – à – à

MATEMÁTICA III

11
João  pagou uma conta de  x  reais antecipadamente, para
obter um desconto de 16%. Sabendo-se que o valor pago foi
R$ 403,20, o valor de  x, em reais, é:
(A) 420,20
(B) 430,00
(C) 450,60
(D) 480,00
(E) 480,50

12
Suponha que o Ministério da Saúde vá distribuir 300
ambulâncias entre dois estados , numa divisão diretamente
proporcional  ao número de hospitais de cada um. Se um
dos estados tem 200 hospitais e o outro tem 300, quantas
ambulâncias receberá o estado que tem menos hospitais?
(A) 120
(B) 125
(C) 130
(D) 145
(E) 180

13
Entre as principais Bacias Hidrográficas brasileiras, a
Amazônica é a maior, com aproximadamente 7.000.000km2,
dos quais 3.920.000 km2 em território brasileiro. Que
porcentagem da Bacia Amazônica fica em terras brasileiras ?
(A) 52%
(B) 54%
(C) 56%
(D) 57%
(E) 58%

14

A figura acima representa uma pista de corrida . Os corredores
devem partir do ponto P e chegar ao ponto C, optando por
um dos dois percursos: o que passa por  A  ou o que passa
por B. Considerando que  o comprimento de  PA é  400 m,
o de PB é 500 m e o de AB é 400 m, qual deve ser,
em metros, a medida de  AC para que os dois percursos
tenham comprimentos iguais?
(A) 250 (B) 260 (C) 275 (D) 280     (E)285

A

C

BP
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15

Mara e Berta pintaram vários azulejos quadrados com 16 cm
de lado, para uma exposição de pintura. Eles deveriam ser
colocados em painel com 3,20m de comprimento. Mara
colocou todos os seus azulejos sem deixar espaço entre
eles, formando uma faixa que ocupou completamente a
extensão do painel.
Berta, que pintou 5 azulejos a menos que Mara, deixou um
espaço de x  cm entre cada um deles e o seguinte, assim
como o mesmo espaço  no início e no final da faixa. Então,
o valor de x  é:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

16
Um hospital tem 4 elevadores para os visitantes. De quantas
maneiras, sem repetição, uma pessoa pode entrar e sair de
uma visita a um paciente internado no 5o andar deste hospital,
se usar um elevador diferente daquele no qual subiu?
(A) 16
(B) 12
(C) 10
(D) 8
(E) 7

17
Com seus 8 enfermeiros plantonistas, entre os quais
5 mulheres e 3 homens, uma clínica formou equipes de
4 pessoas. Se for escolhida uma dessas equipes, ao acaso,
a probabilidade de ela ser formada por 2 homens e 2 mulheres é:

(A) 
1
7

(B) 
2
7

(C) 
3
7

(D) 
4
7

(E) 
5
7

…

…

3,20 m

18
Em uma urna há bolas brancas e bolas pretas. O triplo do
número de bolas pretas mais o dobro do número de bolas
brancas é 66. Sabendo-se que o número de bolas brancas é
um terço do de bolas pretas, pode-se afirmar que o número de
bolas da urna é:
(A) 25
(B) 24
(C) 22
(D) 21
(E) 20

19
Em 2001, uma indústria produziu 8 000 peças de um certo
equipamento. A partir de então, ela vem aumentando sua
produção, ano a ano, em 600 unidades. Mantido esse ritmo
de crescimento, qual deverá ser a produção da referida
indústria no ano 2008?
(A) 10 200
(B) 11 800
(C) 12 200
(D) 12 800
(E) 13 000

20
Um laboratório fabricou 25 litros de determinado medicamento.
Se essa produção foi distribuída em ampolas de 800 mm3,
quantas ampolas foram necessárias?
(A) 20 250
(B) 20 310
(C) 31 200
(D) 31 250
(E) 31 310
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21

O botão  da barra de Ferramentas Padrão do Word

2000 permite:
(A) criar um novo documento em branco.
(B) recortar um texto selecionado no documento.
(C) inserir um hiperlink no documento.
(D) salvar um documento que está sendo editado.
(E) abrir um documento gravado no disco rígido.

22
Para colar um texto da área de transferência em um
documento que está sendo editado no Word 2000 podemos
pressionar simultaneamente as teclas:
(A) Alt + v
(B) Ctrl + v
(C) Esc + v
(D) Shift + v
(E) PageUp + v

23
Considere os seguintes efeitos:

I - Tachado;
II - Caixa alta;
III - Subscrito;

O(s) efeito(s) acima relacionado(s) que pode(m) ser
utilizado(s) para formatar uma fonte aplicada a um texto do
Word 2000 é (são):
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) III, apenas. (D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

24
Para o Word 2000 são feitas as seguintes afirmativas:

I - a ferramenta Mala Direta pode utilizar como fonte de
dados um catálogo de endereços do Outlook;

II - o tipo de alinhamento justificado pode ser aplicado a um
parágrafo no Word 2000;

III - o recurso AutoTexto do Word 2000 é utilizado para ajustar
automaticamente as margens de uma página.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) III, apenas. (D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

25
Para inserir automaticamente o número total de páginas no

cabeçalho de um documento em edição no Word 2000

podemos pressionar na barra de ferramentas Cabeçalho e

Rodapé o botão:

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 

26
Na janela Painel de Controle do Windows 2000, NÃO
encontramos o ícone:
(A) Fontes. (B) Impressoras.
(C) Lixeira. (D) Sistema.
(E) Teclado.

27
Em uma instalação padrão do Windows 2000, a tecla F1 é
utilizada para:
(A) bloquear o teclado.
(B) chamar o recurso ajuda.
(C) desligar o computador.
(D) excluir um atalho.
(E) renomear um arquivo.

28
Considere o sistema operacional Windows 2000. Relacione
os aplicativos com suas respectivas características.
Aplicativo
I - Desfragmentador;
II -  Freecell;
III -  WordPad.

Característica
(P) Editor de texto.
(Q) Ferramenta para ajustar o desempenho do disco rígido.

A relação correta é:
(A) I - P, II - Q (B) I - P, III - Q
(C) I - Q, II - P (D) I - Q, III - P
(E) II - P, III - Q
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29
No Windows 2000 por padrão, quando se inicia um programa
ou se abre uma janela, um botão representando o programa
ou janela aparece na barra:
(A) área de trabalho.
(B) de tarefas.
(C) iniciar rapidamente.
(D) endereços.
(E) links.

30
Um utilitário que pode ser instalado no Windows 2000 e que
permite compactar e descompactar arquivos é o:
(A) WinZip.
(B) Paint.
(C) Mapa de Caracteres.
(D) Verificador de Disco.
(E) Bloco de Notas.

31

No Excel 2000 a figura acima apresenta um gráfico do tipo:
(A) ações.
(B) barra.
(C) dispersão.
(D) radar.
(E) superfície.

A figura abaixo apresenta uma visão parcial de uma
planilha do Excel 2000 e deve ser utilizada para
responder às questões 32, 33 e 34.

32
Se a célula C1 dessa planilha contiver a fórmula
=soma(A2:B1;B3), então o valor da célula C1 será:
(A) 13 (B) 18 (C) 19 (D) 24 (E) 26

33
Se a célula C1 dessa plani lha contiver a fórmula
=B2-B1^B3+B3, então o valor da célula C1 será:
(A) –6
(B) –2
(C) 0
(D) 6
(E) 16

34
A célula B1 dessa planilha contém a fórmula mostrada na
barra de fórmulas. Com a planilha nestas condições, foi
realizada a seguinte seqüência de ações:

1 - Clique sobre a célula B1;
2 - Clique na opção Copiar do menu Editar;
3 - Clique sobre a célula C3;
4 - Clique na opção Colar do menu Editar.

Após a execução das ações acima, o valor apresentado na
célula C3 é:
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

35

Os ícones  e X   da barra de ferramentas do Internet

Explorer 6.0 permitem, respectivamente:
(A) atualizar a página exibida e carregar a página definida

como inicial.
(B) atualizar a página exibida e cancelar uma ação em

execução.
(C) pesquisar na Internet e carregar a página definida como

inicial.
(D) pesquisar na Internet e cancelar uma ação em execução.
(E) pesquisar na Internet e atualizar a página exibida.

36
Sobre o Internet Explorer 6.0 assinale a afirmativa
INCORRETA.
(A) O supervisor de conteúdo do Intenet Explorer 6.0 permite

bloquear o acesso a sites baseado no seu tipo de
conteúdo.

(B) O Internet Explorer 6.0 pode ser instalado no Windows
2000.

(C) A versão em português do Internet Explorer 6.0 somente
permite navegar em páginas escritas em Inglês, português
e espanhol.

(D) O histórico do Internet Explorer 6.0 armazena a lista de
sites visitados anteriormente.

(E) As páginas da Web podem ser salvas localmente no
computador através do Internet Explorer 6.0.
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A figura abaixo apresenta uma visão parcial do Outlook
2000 e deve ser utilizada para responder às questões
37 e 38.

37
Quantas mensagens apresentam marcação de sinalização
e NÃO foram lidas?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

38
Quantas mensagens apresentam anexos e foram
encaminhadas?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

39
A respeito do Outlook 2000 assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Permite a criação de pastas para organizar os e-mails.
(B) Apresenta os recursos Calendário e Tarefas.
(C) O recurso Contatos permite o cadastramento dos e-mails

dos contatos.
(D) Os e-mails recebidos e/ou enviados podem ser

impressos.
(E) Ao enviar uma mensagem, o campo Cc: é obrigatório e

deve ser preenchido.

40
Quais os tipos de prioridade podem ser associadas às
mensagens no Outlook 2000?
(A) normal, apenas.
(B) alta e normal, apenas.
(C) normal e baixa, apenas.
(D) alta e baixa, apenas.
(E) alta, baixa e normal.


