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01) Assinale a alternativa que contém um gênero
textual não-literário:
a) Texto informativo;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Novela.

d) Indagação.

02) Assinale a alternativa que contém uma
palavra formada por derivação prefixal e
sufixal:
a) Infelizmente;
b) Envernizar;
c) Enrijecer;
d) Anoitecer.

09) Assinale a alternativa que contém uma
palavra paroxítona:
a) Manivela;
b) Maçã;
c) Celular;
d) Paroxítona.

03) Na palavra “PAROXÍTONA” temos 10
letras, fazendo a transcrição fonética teremos um
número de fonemas igual a:
a) 10 fonemas;
b) 11 fonemas;
c) 12 fonemas;
d) 09 fonemas.
04) Uma palavra é formada por hibridismo
quando na constituição dela entram palavras
pertencentes a idiomas diferentes. Sendo assim,
assinale a alternativa que contém uma palavra
formada por hibridismo:
a) Reco-reco;
b) Fidalgo;
c) Sociologia;
d) Petróleo.
05) Assinale a alternativa que contém em sua
estrutura um verbo no modo imperativo:
a) Compre um presente para mim.
b) Queria que você comprasse algo para eu comer.
c) Se eu pudesse, voltaria para casa.
d) Mamãe! Você está ai?
06) Das alternativas abaixo, qual contém um
advérbio de intensidade:
a) Pouco;
b) Sempre;
c) Lentamente;
d) Provavelmente.
07) A conjunção “MAS” representa a ideia de:
a) Soma;
b) Afirmação;
c) Adversidade;

08) São figuras de linguagem, exceto:
a) Eufemismo;
b) Bucolismo;
c) Metáfora;
d) Anacoluto.

10) Gênero essencialmente poético, que expõe a
subjetividade do autor e diz ao leitor do estado
emocional do “eu do escritor”. Estamos falando
do gênero literário:
a) Épico;
b) Dramático;
c) Lírico;
d) Mundano.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Quando os primeiros homens brancos vagaram
pelo sertão, encontraram o rio Canoinhas com o
nome indígena de Itapeba, o que quer dizer pedra
rasa ou cachoeira baixa.
b) Mais tarde outros exploradores localizaram o
mesmo rio com o topônimo hispano-indígena de
Canoges Mirim, que literalmente significa canoas
pequeno. Essa referência é uma contrapartida ao rio
Canoges, situado bem mais abaixo, nos campos de
Lages e modernamente conhecido como Canoas.
c) Do Canoges Mirim é que provém o nome
Canoinhas, denominação que prevaleceu e que
depois originou o povoado de mesmo nome.
d) Gentílico ficou Canoigense.
12) É quando os átomos das moléculas
constituintes da matéria estão em um estado de
agitação baixo, podendo ser concentrados mais
átomos em um mesmo espaço físico. A sua forma
e volume são fixos. Por exemplo, uma bola de
boliche. Pode ser colocada em qualquer tipo de
recipiente que ela não tomará a forma do
recipiente, e o seu volume não vai aumentar ou
diminuir. Neste exemplo a matéria esta em
estado:
a) Líquido;
b) Gasoso;
c) Sólido;

d) Nenhum deles.
13) É uma ciência (ramo da Biologia) que estuda
os seres vivos e suas interações com o meio
ambiente onde vivem. É uma palavra que deriva
do grego, onde “oikos” significa casa e “logos”
significa estudo. Esta ciência é de extrema
importância, pois os resultados de seus estudos
fornecem dados que revelam se os animais e os
ecossistemas estão em perfeita harmonia.
Estamos dando uma definição de:
a) Ecologia;
b) Harmonia;
c) Fitogeografia;
d) Geologia.
14) Acompanhamos no dia-a-dia o quanto o ser
humano está destruindo o meio ambiente. O
crescimento das cidades, as indústrias e os
veículos estão causando transtornos para o ar, o
solo e as águas. O desenvolvimento é necessário,
porém, o ser humano precisa respeitar o meio
ambiente, pois dependemos dele para sobreviver
neste planeta, isso significa conseguir obter o
necessário
desenvolvimento
econômico,
garantindo o equilíbrio ecológico. A isso
chamamos:
a) Sistema de produção;
b) Desenvolvimento sustentável;
c) Desenvolvimento Agrário;
d) Desenvolvimento Internacional.
15) A estiagem que atinge a Região Sul desde
novembro do ano passado provocou prejuízos de
R$ 777 milhões à agricultura de Santa Catarina.
A falta de chuva atingiu principalmente a safra
de grãos (milho, soja e feijão) e a produção de
leite. Quais são as regiões mais atingidas pela
estiagem em Santa Catarina?
a) Litoral.
b) Norte do estado.
c) Sul e Planalto Serrano.
d) Oeste e Meio oeste.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um trapézio sabendo que
sua altura é de 10 cm, a base maior mede 30 cm
e sua base menor mede 18 cm.
a) 5400 cm².
b) 2700 cm².
c) 280 cm².
d) 240 cm².
17) Fernando fez uma compra em uma loja de
roupas. Comprou uma camiseta no valor de R$
54,00, uma calça no valor de R$ 180,00 e uma

jaqueta no valor de R$ 208,00. Optou por pagar
à vista e ganhou 15% de desconto. Qual o valor
que Fernando pagou pela compra?
a) R$ 375,70.
b) R$ 408,65.
c) R$ 367,68.
d) R$ 348,70.
18) Descubra o x na seguinte equação,
-2x + 4 = 22 :
a) x = 9.
b) x = -6.
c) x = -9.
d) x = 4.
19) Calcule aproximadamente a medida da
hipotenusa de um triângulo, sabendo que seus
catetos medem 5 cm e 8 cm respectivamente.
a) 8,24 cm.
b) 9,43 cm.
c) 10,28 cm
d) 8,93 cm.
20) Em uma sala de aula dos 50 alunos, 72% são
meninas. Qual é o número de meninos nessa sala
de aula?
a) 36 meninos.
b) 24 meninos.
c) 14 meninos.
d) 10 meninos.
ESPECÍFICAS/ TELEFONISTA
21) Analise:
I- O PABX faz a comutação entre linhas e
ramais de forma automática (não necessita de
operador).
II- O PBX faz a comutação entre linhas e ramais
de forma manual (necessita de um operador).
Dos itens acima:
a) Apenas I está correto.
b) Apenas II está correto.
c) Ambos estão corretos.
d) Ambos estão incorretos.
22) Alexander Graham Bell, nascido na Escócia
foi o grande inventor do telefone, utiliza seu
invento para transmitir mensagens ao seu
auxiliar que se chamava:
a) Thomas Watson.
b) Davi Macquim.
c) Jackson Westerning.
d) Jhonas Perteson.
23) O primeiro telefone no Brasil foi construído
para:
a) Dom João I.

b) D. Leopoldina de Habsburgo.
c) Dom Pedro II.
d) Princesa Isabel I.
24) Windows XP e Linux 2.2 são exemplos de:
a) Versões multimídia de computadores.
b) Programas usados no PBX.
c) Programas online de ajuda ao usuário de
computadores.
d) Sistemas operacionais.
25) É correto no atendimento telefônico, exceto:
a) Ser cordial e educado, perguntar o nome do
cliente e o chamá-lo pelo nome.
b) É correto o uso de: "meu bem", "querido", desde
que você conheça o cliente que fala ao telefone.
c) Falar claro e pausadamente, permitindo que o
interlocutor entenda perfeitamente a sua voz e seus
dizeres.
d) Anotar todos os recados e direcionar à pessoa
que precisa recebê-lo, o mais rápido possível.
26) No teclado do computador a tecla NUM
LOCK:
a) Deixa as letras em maiúsculo
b) Ativa o teclado numérico.
c) Manda arquivo aberto para impressão.
d) Exclui o arquivo aberto do sistema.
27) Em relação à história do telefone:
1. O presidente da República, Getúlio Vargas,
assina o Decreto nº. 20.047, único instrumento
legal, ao lado do Decreto no. 21.111, de 1 de
março de 1931, que o regulamentou até a criação
do Código Brasileiro de Telecomunicações.
2. Após decisão do Conselho de Estado era
concedida à “Telephone Company do Brasil”,
através do Decreto nº 8065, de 17 de abril de
1881, a permissão “para fazer negócio de
construir e fazer trabalhar linhas telefônicas da
cidade do Rio de Janeiro e seus subúrbios e na
cidade de Nictheroy”. No Império do Brasil, que
serão postas em comunicação com a dita capital
por um “cabo submarino”. Esta empresa foi,
portanto, a primeira a explorar os serviços de
telefonia no Brasil com fins comerciais.
3.
Criada
a
Empresa
Brasileira
de
Telecomunicações (Embratel), iniciando o
processo de modernização das telecomunicações
e constituição do Fundo Nacional de
Telecomunicações - FNT, que era formado por
uma tarifa cobrada em todos os serviços de
telecomunicações, fornecia recursos para a
EMBRATEL.

A ordem correta dos acontecimentos na história
do telefone no Brasil é:
a) 1,2,3.
b) 2,1,3.
c) 3,1,2.
d) 2,3,1.
28) São definições corretas para qualidade de
atendimento ao público, exceto:
a) Qualidade é definida como sendo a conformidade
entre o que se produz com aquilo que o cliente quer,
de modo que suas expectativas sejam superadas e
sua satisfação alcançada.
b) Qualidade é cada um dos aspectos positivos de
alguma coisa e que a faz corresponder ao que
melhor se espera dela.
c) Entende que o relacionamento com o cliente
poderá fazer a diferença, melhorando o dia e o bem
estar de cada pessoa atendida.
d) Discutir com o cliente fazendo-o entender que
nem sempre o seu ponto de vista está correto.
29) Durante o atendimento telefônico um dos
fatores de maior importância é a comunicação,
desta forma assinale a alternativa em que é
definida a função correta do emissor ou do
receptor:
a) O emissor fala, explica e contextualiza.
b) O emissor apenas escuta e interpreta.
c) Nenhuma das alternativas está correta.
d) O receptor é responsável por toda a
comunicação, independente do emissor.
30) Assinale a alternativa incorreta. São fatores
relevantes a uma boa comunicação oral:
a) Evitar falar apressadamente.
b) Organizar a sua fala, para que o ouvinte a
entenda.
c) Usar sempre frases e expressões feitas, com
“gerundismo’’.
d) Cuidar da boa pronúncia das palavras.
31) A definição correta para DDD é:
a) Discagem Direta à Distância.
b) Discagem à Distância Direta.
c) Discagem Direcional à Distância.
d) Discagem à Distância Direcional.
32) A chamada DDD é um serviço oferecido
pelas operadoras telefônicas que permite a
realização de ligações telefônicas interurbanas
sem necessidade do auxílio de uma telefonista.
Para isso se faz necessário:
a) A inserção de prefixos, estaduais e
internacionais.

b) A inserção de prefixos estaduais.
c) A inserção de prefixos internacionais.
d) A inserção de prefixos regionais.
33) A definição de DDI é:
a) Discagem Direta Interior.
b) Discagem à Distância Interior.
c) Discagem Direta Internacional.
d) Discagem Interior à Distância.
34) O serviço de um 0800, possibilita a empresa:
I- Que a empresa disponibilize um número único
para todo o país, sem custo para seus clientes e
fornecedores.
II- Que a empresa disponibilize um número
único para todo o país, com custo para seus
clientes e fornecedores.
Dos itens acima:
a) Apenas I está correto.
b) Apenas II está correto.
c) Ambos estão corretos.
d) Ambos estão incorretos.
35) Complete a lacuna corretamente. Pode-se
utilizar o Word para criar __________
utilizando fotografias ou ilustrações coloridas
como imagens ou fundo e adicionar figuras,
como mapas e tabelas.
a) Programas.
b) Texto.
c) Sites.
d) Processador.
36) No pacote Office o Excel é:
a) Um programa de software que lhe permite criar
tabelas, calcular e analisar dados.
b) Um programa de software que lhe permite criar
apenas tabelas.
c) Um programa de software que lhe permite apenas
calcular e analisar dados.
d) Um programa de software que lhe permite criar
apenas.
37) A internet é considerada como sendo:
a) Algo inexplorado pelo homem.
b) Um meio confiável de pesquisas.
c) Um meio de comunicação.
d) Um meio que impede a comunicação.
38) Ao realizar uma chamada a cobrar essa
ligação:
a) Será cobrada de quem efetuou a chamada.
b) Será cobrada do receptor.
c) Será cobrada de comum acordo de quem efetuou
a chamada e de quem aceitou a chamada.

d) Será da ANATEL.
39) É uma frase indevida no uso de telefone:
a) Bom dia, boa tarde ou boa noite.
b) Quem gostaria de falar, por favor.
c) Quem deseja falar, por favor.
d) De onde falam?
40) Analise:
I- Relação eficiente – o que o cliente espera.
II- Relação eficaz – além do que o cliente espera.
Dos itens acima, quando falamos de qualidade
no atendimento, estão corretas as definições:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Ambas.
d) Nenhuma.

