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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Historiador que desenvolveu pesquisas principalmente sobre a história política do Brasil no 

período republicano, sobre a imigração em massa para o Brasil, crime e criminalidade em São 

Paulo, e sobre o pensamento autoritário. Sua principal obra é A Revolução de 1930 - historiografia 

e história publicada pela primeira vez em 1970 e considerada ainda hoje um clássico das Ciências 

Sociais Brasileiras. Estamos falando de: 

A) Sérgio Buarque de Holanda. 

B) Caio Prado Junior. 

C) Boris Fausto. 

D) Ciro Flamarion Cardoso. 

 

12. O livro do historiador e intelectual Gilberto Freyre é considerado o maior clássico da sociologia 

brasileira. Longe de romantizar o colonizador português, o autor exalta a importância da 

miscigenação e da mistura das três raças que formaram o nosso povo. O autor também diferencia 

em sua obra o estilo de colonização portuguesa tendo em vista a colonização espanhola e a inglesa. 

É considerado um dos livros fundamentais para se compreender a história e a 

composição do Brasil. Nas alternativas abaixo, assinale aquela onde encontramos o título da obra de 

Gilberto Freyre. 

A) Casa-grande & senzala. 

B) Raízes do Brasil. 

C) A monarquia brasileira. 

D) Os Bestializados. 
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13. Relacione as colunas, de acordo com os principais regimes totalitários na Europa durante o 

século XX. 

1. Espanha. 

2. Alemanha. 

3. Itália. 

4. Portugal. 

5. URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

 (    ) Stalinismo - Josef Stalin. 

(    ) Fascismo – Mussolini. 

(    ) Nazismo – Hitler. 

(    ) Franquismo – Francisco Franco. 

(  ) Salazarismo  Antônio de Oliveira 

Salazar.   

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) 5 – 1 – 2 – 4 – 3. 

B) 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 

C) 5 – 2 – 3 – 4 – 1. 

D) 4 – 1 – 3 – 2 – 5. 

 

14. A chamada “Sociedade Patriarcal” caracteriza-se por ter como figura central o patriarca, ou seja, 

o “pai”, que é simultaneamente chefe do clã (dos parentes com laços de sangue) e administrador de 

toda a extensão econômica e de toda influência social que a família exerce. A “Sociedade 

Patriarcal” característica do Brasil colônia, ajustava-se sob dois elementos essenciais, que eram: 

A) Trabalho escravo e pequenas propriedades.  

B) Trabalho livre e exportação. 

C) Trabalho escravo e monocultura. 

D) Servidão coletiva e Senhores do Engenho. 

 

15. Na atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina (2014) e levando em consideração as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação e Direitos Humanos, destaca-se a diversidade 

como princípio formativo. Entra em discussão: a educação para as relações de gênero; a educação 

para a diversidade sexual; a educação e prevenção; a educação ambiental formal; a educação das 

relações étnico-raciais; e as modalidades de ensino: a educação especial; a educação escolar 

indígena; a educação do campo e a educação escolar quilombola. A partir desse contexto analise os 

enunciados abaixo. 

I. Temáticas como educação e prevenção deve apresentar aos sujeitos, desde a educação infantil, a 

compreensão de que é preciso evitar a gravidez. A reprodução deve ser vista como sinônimo de 

sexualidade normal.  
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II. A Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) trata-se do ensino dos principais grupos 

culturais que formaram a sociedade brasileira: os portugueses, alemães e italianos.  

III. Na Educação Escolar Indígena, o reconhecimento da diversidade sociocultural como política 

pública vem consolidando, através das ações dos movimentos sociais indígenas, os parâmetros 

legais que orientam o funcionamento dessa modalidade de educação.  

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I e III estão corretos. 

C) Somente o postulado II está correto. 

D) Somente o postulado III está correto. 

 

16. Conflito gerado em meados do século XI que dividiu a Igreja Católica criando duas vertentes da 

religião, as quais permanecem até os dias de hoje: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja 

Ortodoxa. Esse conflito ficou conhecido como: 

A) Cisma do Oriente. 

B) Concílio de Nicéia. 

C) Reforma Gregoriana. 

D) Concílio de Fócio. 

 

17. Em agosto de 1845, durante o reinado da rainha Vitória do Reino Unido, foi promulgada a Lei 

que proibia o tráfico de escravos africanos. O parlamento do Reino Unido, por meio dessa Lei, 

autorizava a marinha britânica a perseguir, interceptar e aprisionar os navios negreiros que 

transportavam os escravos pelo Atlântico Sul. No Brasil essa Lei ficou conhecida como: 

A) Lei Royak Navy. 

B) Lei Bill Aberdeen. 

C) Lei Eusébio de Queirós. 

D) Lei de Freetown.    

  

18. Santa Catarina é um estado que agrega diferentes grupos étnicos. A manifestação cultural desses 

grupos pode ser observada, também, pelos seus festejos.  O auge das programações é no mês de 

outubro, quando ocorrem festas em diferentes cidades, mas o calendário de festas e eventos se 

estende por todo o ano. Abaixo, enumere a festa com os seus respectivos municípios.  
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1. Blumenau.                                           

2. Brusque.                                               

3. Florianópolis.                                       

4. Itajaí.                                                    

5. Treze Tilhas.                                         

(    ) Tirolerfest. 

(    ) Fenarreco. 

(    ) Oktoberfest. 

(    ) Marejada. 

(    ) Fenaostra.                                                 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) 5 – 1 – 2 – 4 – 3.  

B) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.   

 

19. Quando estudamos História, comumente encontramos grandes homens e seus feitos heroicos, 

mas, se prestarmos atenção, existiram (e existem) mulheres que marcam e marcaram a História da 

Humanidade. Uma dessas mulheres foi Joana d’Arc. A respeito à Joana d’Arc, assinale a opção 

correta. 

A) Foi a segunda esposa do Rei Henrique VIII e Rainha Consorte do Reino da Inglaterra de 1533, 

até a anulação de seu casamento dois dias antes de sua execução. 

B) Ficou conhecida como “Heroína dos dois mundos” por ter lutado no Uruguai (Montevidéu) e 

Itália, onde presenciou a proclamação e unificação da República Romana, em 1849.  

C) Heroína da Guerra da Independência, proclamada em 7 de setembro de 1822. Fingiu ser homem 

para poder entrar nas Forças Armadas. Foi a primeira mulher a ser reconhecida por assentar praça 

numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a primeira mulher a entrar em combate pelo 

Brasil. 

D) Heroína francesa e Santa da Igreja Católica. É a santa padroeira da França e foi chefe militar da 

Guerra dos Cem Anos, quando a França iniciou a retomada dos territórios perdidos à Inglaterra na 

França setentrional. 

 

20. O governo militar brasileiro, no dia 13 de dezembro de 1968, decreta o Ato Institucional 

Número 5 (AI-5), o mais duro de todos os Atos Institucionais. Esse ato acabava com as garantias do 

habeas-corpus e aumentou a repressão militar e policial. Resultou, ainda, na perda de mandatos de 

parlamentares contrários aos militares, suspensão de quaisquer garantias constitucionais que 

eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, entre outras. O Ato Institucional 

Número 5 (AI-5) foi decretado pelo presidente: 
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A) Artur da Costa e Silva. 

B) Emílio Garrastazu Médici. 

C) Castello Branco. 

D) Ernesto Geisel. 

 


