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Conhecimentos Gerais
Portugês

(5 questões)

(25 questões)
1. Indique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo relativas ao texto.

Texto

(

O Brasil é dono de um dos mais extensos e diversificados conjuntos de arte rupestre do mundo. Dele,
conhece-se apenas uma pequena parte. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) registra a existência de 2 000 sítios arqueológicos com pinturas e inscrições pré-históricas gravadas em rochas,
que datam de até 40 000 anos atrás e constituem
um patrimônio precioso e frágil por natureza. Aqui, o
grande inimigo da conservação é o vandalismo. Nos
precários levantamentos do Iphan, a depredação
atinge 3% do patrimônio.
O patrimônio rupestre conhecido até agora no Brasil
não tem a mesma beleza dos desenhos de locais
célebres como as grutas de Lascaux, na França, e de
Altamira, na Espanha. Mas os sítios brasileiros formam
uma das maiores concentrações do mundo de pinturas ainda não estudadas. Sua destruição é preocupante porque recai sobre material que ainda não foi
sequer cadastrado e examinado.
A pesquisadora Niède Guidon, diretora do Parque
Nacional Serra da Capivara, no Piauí, e sua equipe
trabalham para fazer desse parque uma referência
internacional. Quando decidiram abri-lo à visitação,
em 1993, sofreram um revés imediato: em menos
de um mês de visitas, começaram a aparecer nomes
escritos sobre as pinturas. Desde então, a diretora só
permite visitação com acompanhamento de um guia
devidamente treinado, o que acabou com o vandalismo. “Na França, há regiões que vivem do turismo
arqueológico. Aqui, ninguém atenta para o número
de empregos que pode ser criado em torno dessas
áreas”, diz a pesquisadora.

(

(

) No primeiro parágrafo é atribuído ao Brasil
um grande número de sítios arqueológicos
com pinturas pré-históricas em rochas e é
também revelado que esse patrimônio está
sendo ameaçado pelo vandalismo.
) O segundo parágrafo compara o patrimônio
rupestre brasileiro ao francês e ao espanhol
e o considera superior em beleza, porque
grande parte ainda não foi estudada, nem
sequer está cadastrada.
) O terceiro parágrafo relata uma experiência
ocorrida no Nordeste, para que sirva de exemplo para a França, onde o turismo arqueológico ainda poderá gerar grande número de
empregos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V
V–V–F
V–F–F
F–V–F
F–F–V

BORTOLOTI, Marcelo. Destruidores da história. Veja. São Paulo: Abril,
no 31, p. 72-74, 05 ago 2009. [Adaptado]
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2. Relacione os termos (sublinhados no primeiro
parágrafo do texto) da Coluna I com as funções sintáticas que exercem, listadas na Coluna II.

4. Relacione os termos (sublinhados no texto) da
Coluna I às ideias que expressam, listadas na Coluna II.
Coluna I

Coluna I
I.
II.
III.
IV.

Coluna II
(
(
(
(

)
)
)
)

I.
II.
III.
IV.
V.

da conservação
a depredação
uma pequena parte
Aqui

Coluna II

adjunto adverbial
objeto direto
complemento nominal
sujeito simples

(
(

) adversidade, oposição
) causa da ocorrência referida na oração
principal
( ) circunstância de tempo
( ) finalidade
( ) comparação

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

I – III – IV – II
II – III – IV – I
III – II – I – IV
IV – II – I – III
IV – III – I – II

3. Considere o emprego dos pronomes de tratamento quanto à concordância verbal, nominal e pronominal nas frases abaixo.
I. Vossa Excelência receberá a resposta em
breve.
II. Vossas Senhorias terão seus assistentes
amanhã.
III. Vossa Magnificência sois muito eficiente.
(se for dirigida a um homem)
IV. Vossa Senhoria é muito ocupada.
(se for dirigida a uma mulher)
V. Vossa Excelência conhece vossa equipe.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I , II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

.

Página 4

I porque
II como
V para
III mas
IV desde então

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I, II, IV, V, III.
IV, I, V, III, II.
IV, III, I, II, V.
IV, V, II, I, III.
V, I, II, IV, III.
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5. Considere as afirmativas abaixo.
I. A frase “Inscrições rupestres: foram destruídas,
depois de uma disputa, entre guias que trabalhavam informalmente na região.” segue as
regras de pontuação gráfica.
II. No período “Aqui, ninguém atenta para
o número de empregos que pode ser criado
em torno dessas áreas.” há um erro de concordância verbal, porque a forma correta,
de acordo com a gramática normativa,
seria “o número de empregos que podem
ser criados”.
III. Se na oração “Quando decidiram abri-lo
à visitação” a expressão destacada fosse
substituída por ao povo, não ocorreria crase,
porque não haveria contração da preposição
com o artigo.
IV. Na frase “Encontraram depredadas as pinturas
e o parque.” o adjetivo está grafado de acordo
com as regras de concordância nominal.

Atualidades

6. O Oriente Médio é cenário de um conflito milenar.
Em Israel, judeus e palestinos trocam acusações e
protagonizam atos de grande violência desde a criação do país. Recentemente mostrou-se infrutífera a
reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e
o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP),
Mahmoud Abbas.
Para responder a esta questão, analise as afirmações
abaixo:
1. Israel é um país criado, após a Segunda
Guerra Mundial, por refugiados dos campos
de concentração que povoaram a região,
desabitada desde o início do domínio romano.
2. O território de Israel é conhecido como Terra
Santa em virtude de nele estarem situados
lugares santos do judaísmo, cristianismo e
islamismo.
3. Apesar de sua importância política e estratégica, Israel é um país pobre, com baixo nível
educacional e tecnológico e tem os piores
índices de desenvolvimento e renda da região.
4. Em Jerusalém, entre outros lugares sagrados, estão o Santo Sepulcro, a Esplanada das
Mesquitas (ou Monte do Templo) e o Muro
das Lamentações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

(5 questões)

Somente a afirmativa III está correta.
Somente a afirmativa IV está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

.
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7. Leia a notícia.
O balé do dólar

8. Os jornais e revistas noticiaram, no mês de agosto,
um acordo militar que teve grande repercussão na
América do Sul.

O que significa a queda da moeda americana

Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.

Depois de ser cotado a R$ 2,44 (a maior taxa do ano)
no início de março, o dólar iniciou uma trajetória de
queda e em breve pode começar a ser negociado
abaixo de R$ 2, voltando aos patamares do ano passado. Na quarta-feira, 20, a moeda americana atingiu
o menor patamar em sete meses, ao ser negociado a
R$ 2,02. No ano acumula desvalorização de 13%.

a. (

Revista da Semana. 26/5/2009. Disponível em: http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/89/economia/materia_
economia_472942.shtml

b.

c.

Analise as afirmações abaixo a respeito do tema:
1. O aumento da oferta da moeda norte americana, no país, teve influência na valorização
do real.
2. O retorno dos investimentos estrangeiros é
uma das causas da diminuição do fluxo de
dólares disponíveis no mercado, causando a
desvalorização da moeda brasileira.
3. A oscilação da moeda norte americana tem
reflexos na indústria do turismo.
Assinale a alternativa que registra todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas a afirmativa 1 está correta.
Apenas a afirmativa 2 está correta.
Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

.
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d.

e.

) O tratado entre os Estados Unidos e a Venezuela
permite aos norte- americanos a construção
de quatro bases militares operadas pelas forças
armadas dos Estados Unidos naquele país.
( X ) O acordo entre os Estados Unidos e a
Colômbia aumenta a presença norte-americana naquele país e prevê a concessão de uso
de bases militares na Colômbia para as Forças
Armadas dos Estados Unidos.
( ) O presidente Hugo Chaves assinou com o presidente colombiano Álvaro Uribe um acordo
militar que garante à Colômbia o direito de atacar, em território venezuelano, guerrilheiros e
traficantes que busquem refúgio na Venezuela.
( ) O acordo entre os Estados Unidos e a
Colômbia, cedendo o uso de bases militares, foi muito bem recebido pelos demais
países da América do Sul. Brasil, Argentina
e Venezuela encaminharam ao governo dos
Estados Unidos cumprimentos pelo tratado
que garante melhores condições para o combate ao tráfico de drogas.
( ) Trata-se de um acordo entre os Estados
Unidos, Bolívia e Colômbia, referente à
concessão de bases militares nos territórios
daqueles países sul americanos. Em troca
receberão aviões, navios e mísseis de longo
alcance, o que preocupa sobremaneira ao
Brasil.
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9. O aquecimento global é um fenômeno climático
que não começou agora. Existe uma grande discussão
sobre as suas causas e possíveis efeitos.
Assinale a alternativa correta a respeito desse tema.
a. ( X ) Muitos cientistas estão convencidos que de
que uma proporção significativa do aquecimento global é consequência da emissão de
gases causadores do efeito estufa, produzidos
pela atividade humana.
b. ( ) Entre as consequências do aquecimento global está o aumento, desde os anos 60, da área
coberta por gelo. O efeito estufa, ampliando a
passagem dos raios solares, tem provocado o
crescimento de montanhas geladas em muitos lugares do planeta.
c. ( ) O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão – causado pela diminuição da temperatura média superficial global,
que vem acontecendo nos últimos 150 anos.
d. ( ) Uma das principais causas do efeito estufa é a
emissão de sulfatos que sobem até a estratosfera, provocando a destruição das moléculas
de gás carbônico e o aumento da camada de
ozônio
e. ( ) A maioria dos cientistas afirma que o aquecimento global não pode ser associado à atividade humana, mas é resultado da diminuição
da atividade solar e da queda da temperatura
interna dessa estrela, o que vem ocorrendo,
com grande intensidade, nos últimos anos.

10. No primeiro semestre de 2009, a agência americana de classificação de risco, Standard & Poor’s, conferiu ao Brasil o título de país seguro para se investir,
ao elevar a nota brasileira para o patamar de investment grade (ou grau de investimento). Até agora o
país carregava o título de “grau especulativo”.
Assinale a alternativa que analisa corretamente a
informação acima.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Essa avaliação indica os países que, embora
sejam economicamente instáveis, têm capacidade para honrar os seus compromissos.
( ) São fatores determinantes da concessão do
grau de investimento o sucesso da política
monetária, a adoção do câmbio fixo não flutuante e o controle da inflação.
( X ) O Brasil era, até então (primeiro semestre
de 2009), o único dos chamados Bric (Brasil,
Rússia, Índia e China) que ainda não recebera
o grau de investimento.
( ) A concessão do grau de investimento tem,
entre as suas consequências negativas, o afastamento do país dos fundos de pensão americanos, japoneses e europeus que preferem
investimentos mais arriscados, capazes de
propiciar rendimentos mais altos.
( ) A melhora na avaliação brasileira terá repercussão no câmbio, tornando o real mais forte
em relação ao dólar, o que vai provocar o
aumento das exportações e a diminuição das
importações.

.
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Inglês

(5 questões)

12. Read the following:

Rio to host the 2016 Olympics

“… The Olympic Games belong to all peoples, …”

The country’s president was blunt. “It is”, Luiz Inacio
Lula da Silva said, “Brazil’s time.” And the International
Olympic Committee agreed with him. Snubbing
Chicago on a chilly Danish evening of high drama,
the IOC sent the 2016 Olympics to Rio, Brazil’s bustling fun-loving but crime-ridden city of beaches and
mountains, romance and slums. (…)

The word in bold means:

(…) The state governor pledged that taxes would not be
raised to fund the games and played down the concerns
about safety. Computer-generated bird’s eye images of
how venues will spread across the city, with sailing in
the shadow of the Sugar Loaf mountain and volleyball
on Copacabana, provided the wow factor. And Silva
delivered the knockout. Among the top 10 economies
of the world, Brazil is the only country that has not
hosted the Olympic and Paralympic Games, he said.
For the Olympic movement, it will be an opportunity to
feel the warmth of our people, the exuberance of our
culture, the sun of our joy and it will also be a chance
to send a powerful message to the world: The Olympic
Games belong to all peoples, to all continents and to all
humanity. Silva, a bearded former union leader, disappeared into a huge group hug with the joyous Rio team
after it was announced that the city had won.
Football great Pele had tears in his eyes. Silva wept into
a white handkerchief at a post-victory news conference.
Brazil will now hold the world’s two biggest events
in the space of just two years: in 2014, it is organizing
the World Cup. There was absolutely no flaw in the
bid. Now, Africa and Antarctica are the only continents
never to have been awarded an Olympics. We have
sent out a message that we want the global, IOC member Gerhard Heiberg said. And Rio, well, let’s samba!

11. Select the question that can be answered according to the text:
a.
b.
c.
d.
e.
.

(X)
( )
( )
( )
( )

How is Rio described?
When was this article written?
Who will take part in the Olympics?
What will happen to the Brazilian people?
How long does the Olympic Games will last?
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

a place, an area.
ordinary persons.
a person’s relatives.
nation, tribe or race.
those who live in a particular place.

13. Read the following:
“We have sent out a message…”
The verb tense in bold is being used to express:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a future plan.
a past action with no time reference.
an action that were in progress at a past time.
a thing that happens usually.
a finished action in the past.

14. “To back up” is a MS-DOS function that means:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

to create a new directory.
to display a text file on the screen.
to erase files and programs from the disks.
to copy files from one pen drive to another.
to save the contents of disks for security
purposes.

15. Word processors were originally designed to:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

publish flyers.
print documents.
edit text documents.
procedure only visual presentations.
collect records and software resources.
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Espanhol

(5 questões)

Texto

16. Según lo que dice el texto, señale ( V ) para
la(s) alternativa(s) verdadera(s) y ( F ) para la(s)
alternativa(s) falsa(s):
(

El fenómeno turístico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A lo largo de la historia, pocas actividades humanas
han afectado a tan considerable número de personas como actualmente sucede con el turismo. Fue
al principio de los años sesenta del siglo XX cuando
se inició su desarrollo imparable, creciendo de
forma tan vertiginosa que, hoy por hoy, más de mil
quinientos millones de personas, aunque sólo sea
por unos días, migran de sus residencias habituales
en busca de otros paisajes, climas o culturas con el
propósito de satisfacer todo un amplio abanico de
necesidades: de ruptura con lo cotidiano, de diversión, de descanso, de conocimientos, de salud, de
contacto con la naturaleza, de recuperación física y
psíquica, de prestigio social, de aventura, de práctica deportiva o por hedonismo propiamente dicho.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pero el viajar no es un privilegio de nuestra época.
Los grandes movimientos de población ya se
vienen realizando desde la prehistoria por causas que guardan estrecha relación con la propia
supervivencia del género humano, como es la
caza, el hambre, los cambios climáticos o las catástrofes naturales. El hombre ha viajado desde siempre, aunque por circunstancias muy diferentes
a las de hoy día. Desde los sinántropos de Pekín
hasta los hombres del neolítico, los asirios o los
intrépidos navegantes mediterráneos; pasando
por las grandes migraciones o desplazamientos a
lo largo de varias generaciones; por las colonizaciones, las guerras o por toda suerte de aventuras
ante un mundo desconocido; por motivaciones
religiosas, comerciales, culturales o militares, en
fin, que el viaje forma parte de la historia de las
gentes y de los pueblos. […]

Mazón, Tomás. Sociología del turismo. Madrid: Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, S.A. 2001, p. 17.

(

(

(

(

) Viajar es un privilegio propio de nuestra
época, de la actualidad.
) El hombre ha viajado desde siempre, aunque
por circunstancias muy diferentes a las de hoy
día.
) Muchas personas buscan otros paisajes, climas o culturas, con la inapetencia de satisfacer una limitada dispersión de necesidades.
) Entre el amplio abanico de necesidades que
las personas tienen de satisfacer están: la
salud, el trabajo, la fatiga y la permanencia del
cotidiano.
) Desde los principios ya se vienen realizando
los grandes movimientos de población por
causas que guardan estrecha relación con
la propia supervivencia del género humano,
como es la caza, el hambre y otros.

Señale la alternativa correcta:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–F–F
V– F – V – V – V
F–V–F–V–V
F–V–F–F–V
F–F–V–F–V

17. Las expresiones “A lo largo de” (línea 1) y “hoy por
hoy” (línea 6) equivalen, respectivamente, a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Durante – en el momento presente
En esa extensa – desde este día
Abundantemente – rápidamente
La dadivosa – en el ayer
Lentamente – desde anteayer

.
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18. Lea el siguiente pasaje del texto con atención:
“…pasando por las grandes migraciones o desplazamientos a lo largo de varias generaciones” (líneas 26-28)
La expresión destacada puede traducirse al portugués
como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

acercamentos
deslocamentos
aproximações
desenvolvimentos
afastamentos

Legislação Estadual

21. Considerando a “Organização dos Poderes” prevista na Constituição do Estado de Santa Catarina,
assinale a alternativa correta:
a. (

b.

19. Señale la correspondencia correcta teniendo en
cuenta el texto:
a. ( ) Han afectado (línea 2)
– es plural de la forma verbal “he afectado”
b. ( ) Necesidades (línea 11)
– es plural de “necesidade”
c. ( ) Dicho (línea 15)
– es gerundio de “decir”
d. ( X ) Generaciones (línea 28)
– es plural de “generación”
e. ( ) El viaje (línea 32)
– es la forma singular de “las viajes”

c.

d.

e.
20. Señale la alternativa en que la expresión
subrayada está usada correctamente:

) Compete privativamente à Assembleia
Legislativa processar e julgar, originariamente,
nos crimes comuns, o Vice-Governador do
Estado, os Deputados e o Procurador-Geral de
Justiça.
( ) O Poder Legislativo é exercido pela
Assembleia Legislativa, constituída de
Deputados, representantes do povo, eleitos
pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre brasileiros maiores de dezoito
anos, atendidas as demais condições da legislação eleitoral.
( X ) Em caso de impedimento do Governador e
do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados
ao exercício da governança o Presidente
da Assembleia Legislativa e o Presidente do
Tribunal de Justiça.
( ) Os Secretários de Estado são auxiliares diretos
do Governador, escolhidos dentre brasileiros
maiores de dezoito anos e no gozo dos direitos políticos.
( ) O Governador e o Vice-Governador serão
eleitos dentre brasileiros maiores de trinta e
cinco anos, noventa dias antes do término do
mandato governamental vigente, atendidas
as demais condições da legislação eleitoral.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Yo estuvo ahí en la finca, hace dos años, con
toda mi familia y mis amigos.
( ) Destinos soleados para espantar el frío que
acercose y enfrentarse con renovadas energías a los últimos meses del año.
( ) El empresario disminuyeron las expectativas
creadas por el anuncio de que su empresa
haría una contribución importante al turismo.
( ) Por la noche ella escuché el romper de las olas
en la playa, el viento entre el bosque de pinos,
el canto de las cigarras.
( X ) Primero fueron los muebles. Después llegaron
los electrodomésticos y las ventanas. Ahora es
el turno del turismo.

(5 questões)
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22. Não constitui requisito básico do estágio
probatório, conforme o disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Santa
Catarina:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assiduidade e pontualidade
Urbanidade e presteza
Idoneidade moral
Eficiência
Disciplina

Estado de Santa Catarina

23. Conforme a Lei Complementar no 381, de 7 de
maio de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração
Pública Estadual, é matéria estranha à competência da
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte:

25. De acordo com o Decreto no 2.080/2009, que
regulamenta o Plano Estadual da Cultura, do Turismo
e do Desporto do Estado de Santa Catarina (PDIL),
entende-se por “produto turístico”, para os fins do
Programa de Desenvolvimento do Turismo:

a. (

a. ( ) Sistemas e terminais de transporte.
b. ( ) Conjunto de recursos naturais e paisagísticos.
c. ( ) Local, objeto, pessoa, fenômeno, evento ou
manifestação capazes de motivar o deslocamento de pessoas para conhecê-los.
d. ( ) Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao desenvolvimento da
atividade turística, relacionados ou próximos
a um atrativo.
e. ( X ) Conjunto de atrativos, equipamentos e serviços acrescidos de facilidade, ofertados de
forma organizada.

b.

c.

d.

e.

) Estimular a criação e o desenvolvimento de
mecanismos de regionalização e segmentação do turismo catarinense.
( ) Planejar ações que envolvam o inventário e a
hierarquização dos espaços culturais, esportivos, turísticos e de lazer.
( ) Elaborar programas, projetos e ações voltados
à inclusão de portadores de necessidades
especiais e demais segmentos da sociedade.
( X ) Firmar acordos de cooperação e convênios
com instituições nacionais e internacionais
para o desenvolvimento de projetos e programas educacionais.
( ) Planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento cultural,
esportivo, turístico e de lazer junto a organismos nacionais e internacionais.

24. Em relação aos servidores públicos civis do
Estado de Santa Catarina (Lei no 6.745/1985), assinale
a alternativa correta:
a. ( X ) É proibida a prestação de serviços gratuitos ao
Estado.
b. ( ) A admissão ao serviço estadual dependerá
sempre de aprovação prévia em concurso
público, sem exceção.
c. ( ) O funcionário nomeado para cargo efetivo
fica sujeito a um período de estágio probatório de 1 (um) ano.
d. ( ) O regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa a especificação
de cargo, é de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais.
e. ( ) Homologado o concurso público, será expedido certificado de habilitação aos candidatos
aprovados para o provimento dos cargos, com
validade para 3 (três) anos.

.
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

26. O Art. 115 da Constituição Estadual estabelece
que:

28. Assinale Verdadeiro ( V ) ou Falso ( F ) para as afirmações abaixo.

…na administração da dívida pública, o Estado observará a competência do Senado Federal para:

Compete às Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Regionais (SDRs), entre outras competências:

I. autorizar operações externas de natureza
financeira.
II. fixar limites globais para o montante da dívida
flutuante.
III. dispor sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno.
IV. estabelecer limites globais e condições para o
montante da dívida ativa imobiliária.

(

) analisar a prestação de contas dos recursos
transferidos a projetos de âmbito regional.
( ) realizar o planejamento e a execução
orçamentária.
( ) executar os projetos aprovados pelos respectivos conselhos e homologados pelo Comitê
Gestor, quando for de sua competência.
( ) emitir relatório à Secretaria de Estado de
Turismo, Cultura e Esporte (SOL) dos recursos
aplicados em projetos desenvolvidos e executados sob sua responsabilidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

27. O Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do
Desporto do Estado de Santa Catarina (PDIL) é composto pelos seguintes programas, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Programa de Integração do Lazer
Programa de Desenvolvimento do Turismo
Programa de Desenvolvimento dos Esportes
Programa de Desenvolvimento da Cultura
Programa Multidesportivo de Integração
Estadual

.
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Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

F–F–F–F
F–V–V–F
V–V–V–V
V–F–F–V
V–F–V–F

29. No Art. 21, do Decreto 1.291 que trata “Do
Benefício ao Contribuinte”, qual o percentual máximo
que o contribuinte poderá destinar a projetos de sua
livre escolha dos recursos passíveis de aplicação?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

60%
55%
50%
45%
40%

Estado de Santa Catarina

30. Que entidade exerce a supervisão superior do
FUNDESC (Fundo Estadual para o Desenvolvimento
do Desporto de Santa Catarina) e tem, entre outras
atribuições, a de decidir sobre a aplicação dos recursos, examinar e aprovar as contas e fixar as diretrizes
operacionais do Fundo?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Conselho Fiscal do Estado
Conselho Estadual de Desporto
Conselho de Desenvolvimento Estadual
FESPORTE – Fundação Catarinense de Esporte
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e
Esporte

31. Como o termo “Torcedor” é definido no Estatuto
de Defesa do Torcedor?
a. ( ) Toda e qualquer pessoa, indistintamente.
b. ( ) Somente a pessoa associada a uma torcida
organizada.
c. ( ) Toda pessoa que esteja prestando serviços no
local de realização da prática de uma determinada modalidade esportiva.
d. ( ) Toda e qualquer pessoa que esteja nas imediações do local de realização da prática de
determinada modalidade esportiva.
e. ( X ) Toda pessoa que aprecie, apóie ou se associe
a qualquer entidade de prática desportiva do
País e acompanhe a prática de determinada
modalidade esportiva.

33. Analise o texto abaixo:
“Fica instituído o Programa Santa Catarina Olímpico,
destinado à concessão de Bolsa-         ,
aos praticantes de esportes de         
modalidades         

e          ,

vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao
Comitê Para-olímpico Brasileiro.”
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a. ( ) Família – aventura – aquáticas – terrestres
b. ( ) Atleta – rendimento – amadoras – profissionais
c. ( ) Futuro – participação – escolares
– para-olímpicas
d. ( X ) Atleta – rendimento – olímpicas
– para-olímpicas
e. ( ) Universitária – rendimento – olímpicas
– universitárias

34. Assinale Verdadeiro ( V ) ou Falso ( F ) para as afirmações abaixo, relacionadas à Cultura Estadual.
As diretrizes básicas para a cultura, previstas no Plano
Estadual de Cultura, do Turismo e do Desporto do
Estado de Santa Catarina são:
(
(

) Organizar o mercado cultural do Estado.
) Resgatar a herança cultural e o patrimônio
turístico do Estado.
( ) Viabilizar a implantação de uma rede integrada sobre cultura no Território Brasileiro.
( ) Difundir a Cultura, tanto interna como externamente, do Estado de Santa Catarina.

32. Em qual órgão os proponentes de projetos de
cunho cultural, artístico e esportivo, de âmbito estadual ou regional (excetuando-se os projetos prioritários e especiais), deverão obrigatoriamente apresentálos, juntamente com a documentação necessária?
a. ( ) Sistema Estadual de Incentivo à Cultura
b. ( ) Secretaria de Estado do Planejamento
c. ( X ) Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional
d. ( ) Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e
Esporte
e. ( ) Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do
Desporto

em

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–V–F
F–V–F–V
V–F–V–F
F–F–F–V
V–F–F–V

.
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35. A Constituição Federal, no Art. 217, que trata do
Desporto estabelece que:
…é dever do Estado fomentar práticas desportivas
formais e não formais, como direito de cada um,
observados:
I. a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento.
II. a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e,
em casos específicos, para a do desporto de
alto rendimento.
III. o tratamento igualitário para o desporto profissional e o não-profissional.
IV. a proteção e o incentivo às manifestações
desportivas de criação nacional.

37. Ao encaminhar um projeto ao SEITEC, seja ele
da área do Turismo, da Cultura ou do Esporte, o proponente deverá seguir alguns passos. Dentre eles
inclui-se o preenchimento de um formulário padrão,
detalhando o teor do projeto em questão.
Quais os itens obrigatórios que fazem parte deste
formulário?
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

36. Segundo a lei que institui as normas gerais
para o Desporto, o que é considerado competição
profissional?
a. (
b.

c.

d.
e.

) Aquela promovida somente por sociedades
comerciais admitidas na legislação em vigor.
( X ) Aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais cuja remuneração decorra de contrato de trabalho
desportivo.
( ) Aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais e amadores
indistintamente, independente de remuneração ou contrato.
( ) Toda e qualquer promoção desportiva realizada sem fins lucrativos.
( ) Aquela promovida para obter renda e
organizada por órgãos estatais, sociedades comerciais ou pela iniciativa privada,
indistintamente.

.
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d.

e.

) 1) Identificação do projeto; 2) Identificação
dos agentes; 3) Objetivo; 4) Propostas;
5) Estratégia de ação; 6) Cronograma financeiro; 7) Número de prestações; 8) Anexos.
( ) 1) Identificação da ação; 2) Identificação
do proponente; 3) Metas; 4) Justificativa;
5) Ações; 6) Cronograma físico; 7) Número de
prestações; 8) Declarações opcionais.
( X ) 1) Identificação do projeto; 2) Identificação
do proponente; 3) Objetivo; 4) Justificativa;
5) Estratégia de ação; 6) Cronograma físicofinanceiro; 7) Número de parcelas a serem
repassadas; 8) Declarações obrigatórias.
( ) 1) Nome do projeto; 2) Identificação dos agentes; 3) Ações; 4) Declarações; 5) Objetivos;
6) Cronograma físico-financeiro; 7) Número de
parcelas a serem repassadas; 8) Declarações
obrigatórias.
( ) Nome do projeto; 2) Identificação dos executores; 3) Metas; 4) Propostas; 5) Estratégias;
6) Cronograma orçamentário; 7) Número de
repasses; 8) Anexos.

38. Conforme consta da Constituição Estadual, a
Justiça Desportiva no Estado e nos Municípios é exercida, respectivamente:
a. ( ) pelos Tribunais Gerais do Desporto.
b. ( ) pelas Juntas de Justiça Desportiva e pelos
Tribunais de Justiça Desportiva.
c. ( ) pelo Júri de Apelação de cada modalidade
esportiva.
d. ( X ) pelos Tribunais de Justiça Desportiva e pelas
Juntas de Justiça Desportiva.
e. ( ) pelas Juntas de Justiça Desportiva e pelos
Tribunais Gerais do Desporto.

Estado de Santa Catarina

39. O Conselho Estadual de Turismo é formado por
membros representantes do governo estadual; das
diversas regiões do Estado; da sociedade civil e por
personalidades do setor turístico estadual.
De quantos membros efetivos é composto esse
Conselho?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

31
27
25
23
21

40. Que entidade, conforme Decreto Estadual, será
o órgão gestor do Sistema Estadual de Incentivo à
Cultura, ao Turismo e ao Esporte?
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

A Secretaria de Estado de Ações Sociais
A Fundação Catarinense de Desportos
A Secretaria de Administração Estadual
A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e
Esporte
) A Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional

42. Assinale a alternativa que complementa corretamente o parágrafo abaixo.
Conforme a Lei Federal 11.438, no seu Art. 2o, que trata
sobre Incentivos e Benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo, os projetos desportivos e
para-desportivos, em cujo favor serão captados e direcionados os recursos oriundos dos incentivos desta
Lei, deverão atender a pelo menos uma das seguintes
manifestações:
a. (
b.
c.
d.
e.

) desporto educacional – desporto classista –
desporto universitário
( X ) desporto educacional – desporto de participação – desporto de rendimento
( ) desporto universitário – desporto de participação – desporto classista
( ) desporto profissional – desporto de participação – desporto de rendimento
( ) desporto educacional – desporto profissional
– desporto de rendimento

43. Qual o período estipulado pela Lei Federal sobre
incentivos aos Desportos para dedução do Imposto
de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas dos
valores despendidos a título de doação ou patrocínio
para projetos desportivos e para-desportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte?

41. Qual a atribuição principal dos Conselhos
Estaduais de Cultura, de Turismo e de Esporte?

a. (

a. (

b.

b.

c.

c.
d.
e.

) Prestar assessoria e consultoria jurídica ao
Secretário de Estado.
( ) Promover e organizar atividades inerentes a
sua área de atuação.
( ) Elaborar e desenvolver projetos especiais de
interesse da Secretaria.
( ) Promover a divulgação de ações e programas
da Secretaria relativos a sua área de atuação.
( X ) A definição dos projetos a serem encaminhados aos Comitês Gestores para aprovação dos
financiamentos solicitados.

d.
e.

) A partir do ano calendário de 2006
e até o ano calendário de 2015.
( ) A partir do ano calendário de 2006
e até o ano calendário de 2016.
( ) A partir do ano calendário de 2007
e até o ano calendário de 2014.
( X ) A partir do ano calendário de 2007
e até o ano calendário de 2015.
( ) A partir do ano calendário de 2007
e até o ano calendário de 2016.

.
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44. Assinale Verdadeiro ( V ) ou Falso ( F ) para as
afirmações abaixo, referentes à normatização da participação de atletas, representantes de municípios,
nas competições intermunicipais promovidas pelo
Sistema Desportivo Estadual de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Desporto (FESPORTE).
(

) A inscrição dos atletas deverá obedecer aos critérios estabelecidos no regulamento da competição e ao calendário oficial da FESPORTE.
( ) No Atletismo, Judô e na Natação dos Jogos
Abertos de Santa Catarina, cada município
poderá inscrever até 2 atletas por naipe,
oriundos de entidades de administração desportiva de outros estados ou países.
( ) Os atletas oriundos de entidades de administração desportiva de outros estados ou países
deverão efetuar suas transferências para
entidades catarinenses até 30 de setembro do
ano da competição.
( ) O atleta nascido em Santa Catarina e atuando
em outro estado ou país poderá participar dos
Jogos Abertos e Joguinhos Abertos de Santa
Catarina, sem necessidade de transferência
para a Federação local.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–F–V–V
V–F–F–V
F–V–F–V
F–F–V–F

45. Assinale a alternativa que completa corretamente
a frase abaixo:
As despesas decorrentes da concessão da Bolsa-Atleta
do Programa Santa Catarina Olímpico correrão à conta
dos recursos orçamentários descentralizados oriundos
do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

FUNDESPORTE
FUNCULTURAL
FESPORTE
FUNDESC
SEITEC

.
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46. Relacione abaixo a coluna 2 com a coluna 1:
Coluna 1
1. Conceito de lazer integrado na Cultura
2. Conceito de lazer integrado no Esporte
3. Conceito de lazer integrado no Turismo
Coluna 2
(
(
(
(
(

(

) Projetos de turismo rural para recreação e
divulgação da antropologia cultural local.
) Competições ou jogos de origem étnica para
a preservação da identidade cultural.
) Difusão do esporte de aventura em locais
considerados atrativos turísticos naturais.
) Implemento de atividades artísticas em áreas
carentes para inclusão social.
) Promoção de eventos científicos, tecnológicos,
de negócios ou de discussão setorial com
participantes de outros estados ou países.
) Jogos para a terceira idade, promovendo integração, inclusão e turismo.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
assinalada de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–1–1–3
1–3–2–1–2–3
3–1–2–1–3–2
3–1–2–2–3–2
3–1–3–2–3–2

47. Qual órgão estadual tem, entre outras competências, a do exercício da fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado
e dos órgãos e entidades da administração pública,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncias de receitas?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assembléia Legislativa
Secretaria da Administração
Secretaria da Fazenda
Governo Federal
Ministério Público

Estado de Santa Catarina

48. Qual a contrapartida a ser oferecida pelos atletas beneficiados com a Bolsa-Atleta, prevista em Lei
Estadual?
a. (
b.

c.

d.

e.

) Compromisso de ressarcir ao Estado os valores investidos no prazo de dois anos.
( ) Permissão do uso de sua imagem em eventos promovidos pelas Federações e/ou
Confederações.
( X ) Permissão de uso de sua imagem em mensagens e anúncios oficiais do Estado e o uso da
marca oficial do Estado/Secretaria de Estado
da Cultura, Turismo e Esporte/FESPORTE em
seus uniformes e nos demais materiais de
divulgação e marketing.
( ) Somente o uso da marca oficial do Estado/
Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e
Esporte/FESPORTE em seus uniformes e nos
demais materiais de divulgação e marketing.
( ) Somente a permissão de uso de sua imagem
em mensagens e anúncios oficiais do Estado.

50. As atribuições específicas do Presidente do
Comitê Gestor de cada Fundo (FUNTURISMO,
FUNCULTURAL e FUNDESPORTE), segundo o art 12 da
Lei 13.336, estão arroladas abaixo.
Leia-as com atenção e assinale a alternativa que não
indica uma dessas atribuições.
a. ( ) Exercer a representação do Fundo.
b. ( X ) Executar as ações previstas em cada projeto.
c. ( ) Convocar e presidir as reuniões ordinárias e
extraordinárias do Fundo.
d. ( ) Receber as proposições oriundas dos
membros do Comitê Gestor, submetê-las a
deliberação, colher os votos e proclamar os
resultados.
e. ( ) Exercer outras atribuições inerentes aos objetivos do Fundo.

49. Qual órgão da Administração Estadual tem,
entre outros objetivos, incentivar o desenvolvimento
de práticas esportivas para pessoas portadoras de
deficiências?
a. ( X ) FESPORTE – Fundação Catarinense de Esporte
b. ( ) APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
c. ( ) FCEE – Fundação Catarinense de Educação
Especial
d. ( ) FUNDESPORTE – Fundo Estadual de Incentivo
ao Esporte
e. ( ) FUNCULTURAL – Fundo Estadual de Incentivo
a Cultura
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