
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-ARTESANATO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 07 (sete) Português, 04 (quatro) 

Matemática, 04 (quatro) Conhecimentos Gerais/Atualidades e 10(dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (07 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

QUESTÃO 08. Em determinada loja, um computador custa a vista R$ 1.900,00. A prazo tem taxa de juros 
compostos de 1,5 % a.m. Qual a diferença do valor do computador parcelado em 10 vezes? 

 
(A) R$ 285,10 
(B) R$ 305,02 
(C) R$ 312,78 
(D) R$ 356,17 



QUESTÃO 09. Qual o valor de x na seguinte equação de 2° grau: 2x² - 3x -2 = 0 ? 
 
(A) 0,5 e 1 
(B) 1 e -1,5 
(C) -2 e 1 
(D) - 0,5 e 2 
 
QUESTÃO 10. Um terreno retangular tem sua medida frontal de 8 m. Qual sua medida lateral, se seu perímetro 

é de 56 metros? 
 
(A) 15 metros 
(B) 18 metros 
(C) 20 metros 
(D) 22 metros 
 
QUESTÃO 11. Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina retangular de 3mx5m e 1,5 m de 

profundidade? 
 
(A) 15.900 litros 
(B) 18.700 litros 
(C) 20.200 litros 
(D) 22.500 litros 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (04 questões) 
 

QUESTÃO 12. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 13. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 14. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 
  



QUESTÃO 15. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 
territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 

 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 16.  Toda atividade produtiva de objetos e artefatos realizados manualmente, ou com a utilização de 
meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, apuro técnico, engenho e arte é conhecida 
como: 

 
(A) Arte popular 
(B) Artesanato 
(C) Trabalho manual 
(D) Produto típico 
 
QUESTÃO 17. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Trabalho realizado a partir de simples montagem, com peças industrializadas e/ou produzidas por outras 

pessoas; 
II. Lapidação de pedras preciosas; 
III. Habilidades aprendidas através de revistas, livros, programas de TV, dentre outros, sem identidade cultural. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas que não são consideradas artesanato? 
 
(A) apenas as afirmativas I e II são corretas 
(B) apenas as afirmativas I e III são corretas 
(C) apenas as afirmativas II e III são corretas 
(D) Todas as afirmativas estão corretas 
 
QUESTÃO 18. Sabendo-se que o artesanato pode ser categorizado em função de suas finalidades, aquele que é 

formado por produtos de finalidade ritualística destinados a práticas religiosas ou místicas é conhecido pelo 
seu caráter: 

 
(A) Utilitário 
(B) Decorativo 
(C) Lúdico 
(D) Litúrgico 
 
QUESTÃO 19. Qual tipo de artesanato é resultado do trabalho produzido a partir da utilização de matéria-prima 

reempregada? 
 
(A) Artesanato de reciclagem 
(B) Artesanato indígena 
(C) Artesanato contemporâneo-conceitual 
(D) Artesanato de referência cultural 
 
QUESTÃO 20. Qual alternativa apresenta o material que pode ser reciclável em todos os seus tipos? 
 
(A) Papel 
(B) Vidro 
(C) Plástico 
(D) Metal 
 



QUESTÃO 21. Nos primeiros anos de colonização do Brasil foram instaladas oficinas artesanais que rapidamente 
se espalharam por todas as comunidades, tanto urbanas quanto rurais, nas quais os artesãos tiveram a 
chance de desenvolver seus trabalhos. Entretanto, D. José I, através de um documento, mandou destruir as 
oficinas e declarou a profissão como fora da lei. Qual documento foi esse? 

 
(A) Carta Régia, de 30 de julho de 1766 
(B) Alvará da Rainha Maria I, de 5 de janeiro de 1785 
(C) Carta Régia, de 1º de abril de 1808 
(D) Carta da República, de 14 de fevereiro de 1891 
 
QUESTÃO 22. Dentre as alternativas abaixo, qual aquela que apresenta um exemplo de papel que pode ser 

reciclado? 
 
(A) Papel heliográfico 
(B) Papel vegetal 
(C) Papel celofane 
(D) Papel carbono 
 
QUESTÃO 23. ______________ significa trabalhar em um ambiente de trabalho que esteja em equilíbrio com o 

meio ambiente. Qual alternativa completa corretamente a lacuna? 
 
(A) Reciclagem 
(B) Produção limpa 
(C) Reaproveitamento 
(D) Produção consciente 
 
QUESTÃO 24. Analise as informações abaixo: 
 
I. "Para o artesão, o grande diferencial está na incorporação de materiais reciclados no próprio produto 

oferecido, ou no processo produtivo do mesmo, como, por exemplo, pincéis feitos com madeira reflorestada, 
tintas que não utilizem materiais pesados na sua composição, entre outros"; 

II. "É interessante cuidar com a destinação dos resíduos de produção, prezando sempre pela reutilização. 
Quando não for possível fazê-la nos próprios materiais, buscar cooperativas ou outros artesãos que utilizem 
os materiais em sua produção"; 

III. "Toda a comunidade no entorno da produção artesanal pode ser incentivada a separar os resíduos de suas 
casas para que o artesão possa utilizar aqueles reaproveitáveis na sua produção. Isto traz, além da redução 
de lixo a ser decomposto, a conscientização da comunidade, que se sente parte do processo responsável pela 
diminuição dos efeitos da ação humana ao meio ambiente". 

 
Qual alternativa apresenta todas as informações corretas quanto a relação direta do artesanato com os 
materiais que utiliza e o meio ambiente? 
 
(A) apenas as informações I e II estão corretas 
(B) apenas as informações I e III estão corretas 
(C) apenas as informações II e III estão corretas 
(D) todas as informações estão corretas 
 
QUESTÃO 25. Qual desses materiais não podem serem reciclados? 
 
(A) Fotografia 
(B) Jornal 
(C) Caixa de pizza 
(D) Papel cartão 
 
 


