
 

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

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-PANIFICAÇÃO  
 
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. A etapa de armazenamento dos produtos é extremamente importante para sua correta 
preservação: desta forma, alimentos que são guardados a temperatura de 0°C até 5°C são armazenados: 

 

(A) Sob congelamento 
(B) Sob refrigeração 
(C) A temperatura ambiente 
(D) Sob frigorificação 
 

QUESTÃO 17. Dentre as alternativas abaixo, qual aquela está incorreta quanto aos requisitos importantes do 
local de armazenamento da farinha de trigo? 

 

(A) Deve ser mantido limpo para não favorecer o surgimento de insetos e roedores. 
(B) Possuir aberturas que possibilitem uma boa ventilação, evitando excesso de calor e focos de ar saturado de 

umidade. 
(C) Pilha feita, se possível, próxima à parede que receba raios solares, diretamente. 
(D) Temperatura ideal do ambiente em torno de 20ºC. 
 

QUESTÃO 18. Analise as informações abaixo: 
 

I. Os produtos devem ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em 
condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que 
coloquem em risco a saúde do fornecedor; 

II. A utilização de ingrediente que tradicionalmente não é usado como alimento, pode ser autorizada desde que 
seja comprovada a segurança de uso, em atendimento ao Regulamento Técnico específico.  

 

De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 273/2005, qual alternativa é verdadeira? 
 

(A) Apenas I está incorreta 
(B) Apenas II está incorreta 
(C) I e II estão corretas 
(D) I e II estão incorretas 
 

QUESTÃO 19. O processo de fermentação continua acontecendo enquanto o produto é assado, e somente 
termina quando os microrganismos do fermento morrem, o que ocorre quando a temperatura da massa 
atinge valores próximos dos:  

 

(A) 50°C 
(B) 60°C 
(C) 70°C 
(D) 80°C 
 

QUESTÃO 20. Dentre as materiais primas essenciais para a fabricação de pães, qual atua como solvente e 
plastificante permitindo que, durante o processo de cozimento do pão, ocorra o fenômeno de gelatinização 
do amido? 

 

(A) Farinha de trigo 
(B) Sal 
(C) Água 
(D) Fermento biológico 
 



QUESTÃO 21. Dentre os aditivos usados na panificação, qual aquele que auxilia no manuseio da massa, de modo 
a deixá-la menos pegajosa? 

 
(A) Ovo 
(B) Açúcar 
(C) Especiaria 
(D) Gordura 
 
QUESTÃO 22. Analise as afirmativas abaixo. Ao formular uma receita, alguns fatores devem ser considerados:  
 
I. A função que cada ingrediente exerce na massa e no produto final; 
II. As porcentagens máximas toleráveis que cada ingrediente exerce na massa; 
III. As características internas e externas desejadas para o produto final. 
 
Qual alternativa apresenta somente as informações corretas? 
 
(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas 
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas 
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas 
(D) Todas as afirmativas corretas 
 
QUESTÃO 23. Analise a tabela abaixo, referente aos ingredientes utilizados para a produção de pão francês: 
 

Farinha de trigo 100% 10.000g 

Sal 2% - 

Melhorador 1% - 

Fermento 4% - 

Água 60% - 
Fonte: Guia De Boas Práticas Nutricionais Pão Francês (ANVISA) 

 
Sabendo-se a porcentagem utilizada de sal é possível dizer que a medida a ser utilizada deste ingrediente na 
receita é de: 
 
(A) 120 g 
(B) 160 g 
(C) 180 g 
(D) 200 g 
 
QUESTÃO 24. A operação destinada à redução de microrganismos presentes na pele, por meio de agente 

químico, após lavagem, enxágue e secagem das mãos é denominada: 
 
(A) Limpeza 
(B) Desinfecção 
(C) Antissepsia 
(D) Higienização 
 
QUESTÃO 25. De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 216/2004, com relação às matérias 

primas, ingredientes e embalagens é incorreto afirmar que: 
 
(A) Os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção dos fornecedores de 

matérias-primas, ingredientes e embalagens.  
(B) A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em área protegida e 

limpa.  
(C) As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem estar adequadamente acondicionados e 

identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade.  
(D) As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados sobre paletes, estrados e ou 

prateleiras, respeitando-se o espaçamento máximo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza 
e, quando for o caso, desinfecção do local. 


