
 

 

1 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
  

 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 
 

Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 
 

a) Este caderno, com o enunciado das 40(quarenta) questões, sem repetição ou falha, 
com a seguinte distribuição: 

 

Português 
Questões 

01 a 07 

Matemática 
Questões 08 a 12 

Conhecimentos 
Gerais 

Questões 13 a 20 

Conhecimentos 
Específicos 

Questões 21 a 40 
 

b) FOLHA DE RESPOSTAS destinada às marcações das respostas das questões 
objetivas formuladas na prova. 

c) Tenha muito cuidado com a FOLHA DE RESPOSTAS, para não dobrar, amassar 
ou manchar. A FOLHA DE RESPOSTAS só será substituída, se, quando no ato da 
entrega ao candidato já esteja danificada.  

d) Verifique se este material está em ordem, caso contrário solicite imediatamente ao 
fiscal sua substituição, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 

e) Na FOLHA DE RESPOSTA a marcação das letras correspondentes às respostas 
certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O espaço 
correspondente à letra certa deverá ser totalmente preenchido. Ex; 

 

1º ..a.. b c d 
 

f) Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04(quatro) opções de 
respostas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); só uma das opções contém a 
resposta certa; portanto, você deve marcar apenas uma resposta; a marcação em 
mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

g) Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas de máquinas ou relógio de calcular, 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 
qualquer espécie. 

b) Se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e FOLHA DE RESPOSTA, 
quando terminar o tempo estabelecido. 

c) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA DE RESPOSTA. 

OBS.O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 01(uma) 
hora contada, do efetivo início das mesmas. Por motivo de segurança, o 
candidato não poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

h) Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações realizadas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO 
LEVADAS EM CONTA. 

i) Quando terminar, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, A FOLHA DE 
RESPOSTAS e assine a LISTA DE PRESENÇA. 

j) O tempo disponível para estas provas de questões objetivas É DE 04(QUATRO) 
HORAS, incluindo o tempo de MARCAÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTAS. 

k) As questões e os Gabaritos serão divulgados no 2º dia útil após a realização 
das Provas no site: www.camacari.ba.gov.br e no mural da Secretaria da 
Administração – SECAD, da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
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ESTADO DA BAHIA 
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
 20 de maio de 2012 

 
PROVA  DE PORTUGUÊS 

PELES DE SAPOS 
Em 1970 e 1971, houve, no Nordeste brasileiro, uma 

enorme procura por sapos, que eram caçados para que suas 
peles  fossem exportadas para os Estados Unidos. Lá elas  eram 
usadas  para  fazer  bolsas,  cintos  e  sapatos.  Isso  levou a uma 

5    drástica diminuição da população de sapos  nessa região.                                     
 
O sapo se alimenta de vários insetos, principalmente          

mariposas, grilos e besouros. É um animal voraz, isto é, comilão. 
Quando adulto chega a comer trezentos besouros por dia. Sem os 
sapos,  seus  inimigos  naturais,  as mariposas,  os besouros e  os 

10   grilos, proliferam de maneira assustadora. 

Esses insetos invadiram as cidades. Mariposas e besouros 
concentram-se em torno dos postes de iluminação pública e 
também entraram nas casas, causando grandes transtornos. Os 
grilos, com seu cricri, não deixavam as pessoas dormirem. 

15   Em maio de 1972, na cidade de Iati, em Pernambuco, a 
população, em uma espécie de mutirão, varreu ruas e calçadas, 
amontoando principalmente besouros, e também mariposas e 
grilos mortos, para serem levados por caminhões de lixo. Em 
apenas três dias encheram-se mais de oitenta caminhões com  

20   esses bichos! 

O governo proibiu a caça de sapos e passou a fiscalizar a 
exportação de suas peles. 

Ruth de Gouvêa Duarte (Com adaptações) – Aquino Renato 
Interpretação de textos / Renato Aquino – 4ª edição. Niterói, RJ:Ed. 
Impetus, 2004. 

 
1. O título do texto, Peles de Sapos, representa:  
 

a) A razão de ter aumentado o número de grilos e mariposas. 
b)   A causa da extinção definitiva dos sapos. 
c)   O motivo da invasão dos insetos nas cidades. 
d)   O objeto econômico dos exportadores. 
 

2. “O sapo se alimenta de vários insetos, principalmente mariposas, grilos e 
besouros.”; o emprego de principalmente nesse fragmento do texto indica que o 
sapo: 

 
a) Só come mariposas, grilos e besouros. 
b) Não come mariposas, grilos e besouros. 
c) Também come outros insetos. 
d) Só come insetos nordestinos. 
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3. Assinale a frase em que o vocabulário destacado tem seu antônimo corretamente 
indicado. 

 
a)  “... uma enorme procura por sapos...” – imensa.  
b)  “... para que suas peles fossem exportadas...” – compradas. 
c)  “... seus inimigos naturais...” – adversários. 
d)  “Quando adulto chega a comer...” – filhote. 

 
4. O governo proibiu a caça de sapos. (l. 21). Ao invertermos a referida frase para: 

A caça de sapos foi proibida pelo governo, passamos a frase para:  
 

a) Voz passiva 
b) Voz explicativa 
c) Voz reflexiva 
d) Voz ativa 

5. ...os besouros e os grilos, proliferam de maneira assustadora.  (l.9 e 10). O verbo 
proliferam está conjugado na terceira pessoa do plural do modo: 

 
a) Indicativo  
b) Subjuntivo 
c) Imperativo   
d) Forma nominal 

 
6. ...que eram caçados... (l. 2), a palavra que, refere – se ao antecedente sapo e 

exerce a função de: 
 

a) Partícula expletiva ou de realce  
b) Preposição 
c) Pronome relativo 
d) Interjeição 

7. ... O sapo se alimenta de vários insetos (l. 6) a palavra se representa: 
a) Um advérbio 
b) Um pronome 
c) Um verbo 
d) Uma preposição. 

PROVA  DE MATEMÁTICA 

8.  Sejam as expressões (0,5 + 0,7):0,3 ; (4 + 0,5):(1 – 0,5) ;  (8 - 0,8):(3 . 0,4)         
e (6 - 1,2):(0,1 + 0,4) podemos afirmar que o resultado de cada uma delas, 
respectivamente, é: 
 

a) 3; 9; 6; 7,2; 
b) 7,2; 9,6; 6,6; 3; 
c) 6,6; 6,9; 7,2; 3.   
d) 4; 9; 6; 9,6. 
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9. Das 14 toneladas diárias da coleta seletiva de lixo, 37% são de alumínio. Com o 
quilo de alumínio ao preço de R$ 0,70 é apurado no final de um dia, o seguinte 
valor: 

 
a) R$ 3.626,00 
b) R$ 2.394,00 
c) R$ 5.362,00 
d) R$ 4.497,00 

 
10.  Determine um número real “a” para que as expressões: 

  (3a + 6 ):8 e (2a + 10):6 sejam iguais 
  
a) 24  
b) 22 
c) 44 
d) 32 

 
11. De uma dívida de R$ 500,00, já foram pagos R$ 300,00. A fração da dívida que 

ainda resta pagar é: 
 

a) 3/5 
b) 5/2 
c) 2/5  
d) 5/3 

 
12. Dada a igualdade, 19 = 3 . 5 + 4 podemos obter uma divisão: 
 

a)  Resto 4 e divisor 19 
b)   Resto 4 e divisor 5 
c)   Resto 4 e divisor 3 
d)   Resto 3 e divisor 5. 

 
PROVA  DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
13. É possível afirmar:   
                                                                                                

a) Firewall é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo 
aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. 

b) Firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da 
Internet ou de uma outra rede. 

c) As opções (a) e (b) estão corretas.  
d) As opções (a) e (b) estão erradas. 

 
14. Em relação às tabelas no Word podemos afirmar que é possível: 
                                                                                                                                                                

a)  A conversão de um texto em tabela, mas  não de tabela em texto. 
b) Inserir apenas linhas em uma tabela existente. 
c) Inserir somente colunas à direita, em uma tabela já existente. 
d) A conversão de um texto em tabela e de uma tabela em texto. 
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 15. Em relação à segurança da informação, qual é a arquitetura cujo objetivo é 

promover a disponibilidade de recursos para recuperação de dados? 
 

a) Restauração. 
b) Disposição. 
c) Backup. 
d) Armazenamento. 

 
16. Qual é a unidade mais simples de um computador para armazenar uma 

informação? 
 
 

a) O bit 
b) O byte 
c) O binário 
d) A ROM 

 
17.  Com relação aos Poderes Públicos Municipais de Camaçari podemos afirmar: 
 
 

a) Somente o Executivo e o Legislativo são poderes municipais. 
b) O Legislativo é o mais importante dos poderes municipais porque elabora as 

leis. 
c) Embora não se constitua um poder, o Judiciário é importante porque faz 

cumprir as leis. 
d) Nenhuma das opções está correta. 

 
18.   É correta a afirmação acerca do Município de Camaçari: 
 

a) Faz parte da RMS – Região Metropolitana de Salvador e fica a 42 km de 
distância, da capital do Estado da Bahia. 

b) Limita-se ao norte com o Município de Lauro de Freitas e ao Sul com o 
Oceano Atlântico. 

c) Limitando-se a leste com o Município de Dias d’Ávila e a oeste com o 
Município de Simões Filho. 

d) Sua principal atividade econômica é o turismo e a pecuária. 
 

19. Antes de eleito para governar o Estado da Bahia, Jaques Wagner exerceu no 
governo de Lula, os cargos de: 

 
 
 

a) Ministro do Trabalho e posteriormente Ministro da Fazenda. 
b) Ministro das Relações Institucionais e posteriormente Ministro da Casa Civil. 
c) Ministro do Trabalho e posteriormente Ministro das Relações Institucionais. 
d) Ministro das Relações Institucionais e posteriormente Ministro da Fazenda. 

 
 
 

20. Sabe-se que, de todos os Países considerados emergentes no cenário 
econômico mundial contemporâneo, um deles apresenta excepcionais taxas 
anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por 
tratar-se da maior população do planeta. De que País estamos falando? 

a) Brasil 
b) China 
c) Índia  
d) Indonésia 
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PROVA  DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. De acordo com o Programa Economia Solidária, não se pode afirmar que 
autogestão seja: 

 
a) A direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e interesses. 
b) Economia solidária é um conjunto de atividades econômicas de produção, 

distribuição, consumo, poupança e crédito, organizados sob a forma de 
autogestão. 

c) Os apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de capacitação e 
assessoria, não devem substituir nem impedir o protagonismo dos 
verdadeiros sujeitos da ação. 

d) Os/as participantes das organizações exercitam as práticas participativas de 
autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e 
cotidianas dos empreendimentos. 
 

22. Quantos Fóruns Estaduais de Economia Solidária existem no Brasil? 
 

a) 28 
b) 25 
c) 27 
d) 23 

 
23. A economia solidária resgata as lutas históricas dos trabalhadores que tiveram 

origem no início do século XIX, sob a forma de cooperativismo, como uma das 
formas de resistência contra o avanço avassalador do capitalismo industrial. No 
Brasil, ela ressurge no final do Século XX como resposta dos trabalhadores às 
novas formas de ________________________.                                   

 
 Marque a opção que completa corretamente o texto: 
 
a) Pensar uma sociedade mais justa e solidária. 
b) Realizar um comércio mais justo e solidário. 
c) Alternativas de trabalhar. 
d) Exclusão e exploração no mundo do trabalho.  

 
24. Qual das afirmativas abaixo não faz parte dos critérios gerais para a escolha 

de entidades representativas junto à Comissão Gestora Nacional do Sistema 
Nacional do Comércio Justo e Solidário –SNCJS? 

 
a) Participar de fóruns, redes e articulações de economia solidária e/ou comércio 

justo e solidário. 
b) Ter atuação comprovada na temática de economia solidária e/ou comércio 

justo e solidário. 
c) Ter atuação nacional ou macro-regional. 
d) Contemplar representantes de produtores, comerciantes e consumidores  

por pelo menos 03 (três) anos. 
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25. Com relação ao Programa de Economia Solidária, marque a opção de resposta 
que não traz o conceito de cooperação:  

 
a) Clubes de trocas, na maioria dos casos, são organizações coletivas que 

agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares. 
 

b) Empresas autogestionárias ou recuperadas (assumida por trabalhadores); 
associações comunitárias de produção; redes de produção, comercialização e 
consumo; grupos informais produtivos de segmentos específicos (mulheres, 
jovens). 

 

c) Economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o 
que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, 
sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um 
pensando no bem de todos e no próprio bem. 

 
 

d) Existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e 
capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a 
responsabilidade solidária. Envolve diversos tipos de organização coletiva. 
 

26. Em qual das opções de resposta os termos não teem o mesmo significado de 
Comércio Justo? 

 
a) Comércio inovador. 
b) Comércio équio. 
c) Comércio solidário. 
d) Comércio alternativo.  

 
27. Segundo o Decreto Nº 7.358, de 17 de novembro de 2010, entende-se por 

comércio justo e solidário: 
 

a) Todo tipo de comércio que não venha a ferir os princípios da boa-fé e 
equilíbrio social. 

 

b) Tudo aquilo que está baseado no princípio da transparência e nas atitudes a 
serem tomadas pelo homem médio. 

 
 

c) Prática comercial diferenciada pautada nos valores de justiça social e 
individualidade realizada pelos empreendimentos econômicos solidários. 

 

d) Nenhuma das opções de resposta define comércio justo e solidário.  
 
28. Qual das opções abaixo define um dos tipos de organização de 

Empreendimento de Economia Solidária: 
 

a) Unidades de associação ou de cooperativas, complexos cooperativos, redes 
de empreendimentos e similares.  

 
 

b) Aquela que pode ou não, dispor de registro legal, prevalecendo à existência 
real ou a vida regular da organização. 

 
 

c) Empreendimentos de organizações temporárias.   
 
 
 

d) Aquela que realiza atividades econômicas de produção de bens, de prestação 
de serviços, de fundos de crédito, de comercialização e de consumo solidário.  
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 29. A Economia Solidaria é uma atividade contrária ao: 

 
 
 

a) Individualismo. 
b) Marxismo. 
c) Socialismo.  
d) Capitalismo. 

 
 
 

30. É correto afirmar, segundo o decreto 7.358/10, que o SNCJS - Sistema Nacional 
do Comércio Justo e Solidário, tem por finalidade fortalecer e promover o 
comércio justo e solidário no Brasil, o que compreende alcançar alguns 
objetivos. Qual das opções de resposta abaixo, faz parte desses objetivos?  

 
 
 

a) Apoiar processos de educação para o consumo, com vistas à adoção de 
hábitos sustentáveis e à organização dos consumidores para a compra dos 
produtos e serviços do comércio justo e solidário. 

 
 

b) Observar os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da 
programação orçamentária e financeira anual. 

 
 

c) Realizar uma prática comercial diferenciada pautada nos valores de justiça 
social e individualidade realizada pelos empreendimentos econômicos 
solidários. 

 
 

d) Assegurar participação efetiva e democrática de todos os participantes na 
gestão das atividades e principalmente na alocação dos resultados.  

 
 
 
 

31. Fará parte da Comissão Gestora Nacional do Sistema Nacional do Comércio 
Justo e Solidário - SNCJS um representante de cada um dos seguintes 
Ministérios: 

 
 
 

I.   Da Saúde. 
II.  Do Trabalho e Emprego, do Esporte. 
III. Do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
IV.Do Desenvolvimento Agrário. 
 
Das afirmações acima: 
 
 
 

a) Todas são verdadeiras. 
b) Todas são falsas. 
c) Três são verdadeiras. 
d)  Apenas duas são verdadeiras. 

 
32. A Comissão Gestora Nacional do Sistema Nacional do Comércio Justo e 

Solidário - SNCJS será coordenada:  
 
 
 

I. Pelo Ministério do Trabalho e Emprego  
II. Pela Secretaria Nacional de Economia Solidária  
III. Pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
IV. Pelos Ministérios da Educação e do Esporte.  
 
 
 

Assinale a opção de resposta que está correta: 
 

a) I e IV.  
b) I e III.  
c) I e II. 
d) Nenhuma das opções está correta.  
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33. Define Empreendimentos de economia solidária de caráter coletivo e supra 
familiares: 

 
a) Aqueles formados exclusivamente por membros de uma única família. 
 
 

b) Associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, 
clubes de trocas, cujos participantes são trabalhadores dos meios urbano e 
rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação dos seus 
resultados.  

 
 
 

c) Os que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo à existência real 
ou a vida regular da organização. 

 
 
 

d) Nenhuma das opções anteriores. 
 

34. São entidades de apoio à economia solidária: 
 

a) As Organizações Privadas sem fins lucrativos que desenvolvem ações nas 
várias modalidades de apoio direto, capacitação, assessoria, incubação, 
assistência técnica e de gestão e acompanhamento junto aos 
Empreendimentos de Economia Solidária. 

 
 
 

b) As Organizações Públicas e Privadas sem fins lucrativos que desenvolvem 
ações nas várias modalidades de apoio direto, capacitação, assessoria, 
incubação, assistência técnica e de gestão e acompanhamento junto aos 
Empreendimentos de Economia Solidária. 

 
 

c) As Organizações Públicas e Privadas sem fins lucrativos que desenvolvem 
ações nas várias modalidades de apoio indireto, capacitação, assessoria, 
incubação, assistência técnica e de gestão e acompanhamento junto aos 
micro e pequenos empresários. 

 
 

d) As Organizações Públicas que desenvolvem ações nas várias modalidades 
de apoio direto, capacitação, assessoria, incubação, assistência técnica e de 
gestão e acompanhamento junto aos Empreendimentos de Economia 
Solidária. 

 
35. O Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares - Proninc será 

implementado de forma integrada pelos diversos órgãos do Governo Federal 
responsáveis pela execução de ações voltadas à geração de trabalho e renda, 
por meio de ações de economia solidária. Para os efeitos do Decreto nº 
7.358/10, entende-se por: 

 
I. Empreendimentos econômicos solidários: organizações de caráter 

associativo  que realizam atividades econômicas, cujos participantes 
sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam 
democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados. 

 
 
 

II. Incubação de empreendimentos econômicos solidários: conjunto de 
atividades sistemáticas de formação e assessoria que abrange desde o 
surgimento até a conquista de autonomia organizativa e viabilidade 
econômica dos empreendimentos econômicos solidários. 
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        III.  Incubadoras de cooperativas populares: organizações que desenvolvem as 

ações de incubação de empreendimentos econômicos solidários e atuem 
como espaços de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias 
voltadas para a organização do trabalho, com foco na autogestão. 

 
 
 

       Das afirmações: 
 
 
 

a) Todas são verdadeiras. 
b) Apenas duas são verdadeiras 
c) Apenas uma é falsa 
d) Todas são falsas. 

 
36. São Empreendimentos Econômicos Solidários: 
 
 
 

I. As Organizações Transitórias, além dos empreendimentos que já se 
encontram implantados, em operação e aqueles em processo de implantação 
quando o grupo de participantes já estiver constituído e definida sua atividade 
econômica. 

 
 
 

II. As Organizações coletivas e suprafamiliares (associações, cooperativas,  
empresas autogestionárias, grupos de produção, clube de trocas).  

 
 
 

       III. As Organizações singulares ou complexas que deverão ser consideradas as 
de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas às características 
requeridas. São complexas as centrais de associação ou de cooperativas, 
complexos cooperativos, redes de empreendimentos e similares. 

 
       Assinale a opção de resposta que contem a (s) afirmativa (s) correta (s):  
 
 
 

a) I, II e III são verdadeiras.  
b) II e III são falsas.  
c) II é falsa. 
d) I é verdadeira. 

 
37. O Decreto n° 7.357/10 dispõe sobre: 
 
 
 

a) Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – Proninc. 
b) Programa Nacional de Cooperativas Internacionais – Procinc. 
c) Programa Nacional de Grupos informais. 
d) Programa Ecosol. 

 
38. Em que governo foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária? 
 
 
 

a) Luiz Inácio Lula da Silva. 
b) Fernando Henrique Cardoso.                                                                                                                  
c) Fernando Collor. 
d) Dilma Roussef. 

 
 
 
 

39. Qual autoridade do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda terá competência 
para indicar os membros da Comissão Gestora Nacional?  

 
 
 

a) Um Servidor concursado.                                                                                                                  
b) Os titulares do respectivo Ministério.  
c) Um membro de empreendimento solidário. 
d) O Chefe de Gabinete do respectivo Ministério.  
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
  

40. São considerados empreendimentos econômicos e solidários aqueles que 
realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, 
de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), 
de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e 
de consumo solidário. As atividades econômicas devem ser permanentes ou 
principais, ou seja, ______________________.  
 
Marque a opção que completa corretamente o texto: 
 
a) A forma de realizar um novo comércio. 
b) Ser registrada para este fim.  
c) A razão de ser da organização.  
d) Uma nova economia paritária. 

 
 

BOA PROVA! 


