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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 

 

Idoso vira criança? 

  

 O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população. As pessoas estão 

vivendo mais, menos crianças estão vindo ao mundo, e o resultado disso é um aumento no número 

de habitantes com mais de sessenta anos. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), daqui a vinte anos o número de idosos terá ultrapassado o número de crianças 

com menos de 15 anos. [...] O envelhecimento é, sim, uma das conquistas da humanidade, é uma 

dádiva poder chegar aos 70, 80 anos. Mas é claro que há desafios, e um deles é o preceito de que 

idosos acabam sendo vítimas. 

 Esses preceitos são de vários tipos, mas hoje quero falar de infantilização. Quem nunca 

ouviu alguém chamar idoso de “vozinho”, sem ter qualquer intimidade com aquela pessoa? E 

quando brinquedo e jogos de crianças são usados para estimular o cérebro dos idosos? São sutilezas, 

e uma linha muito tênue vai separar uma demonstração de carinho de um profundo desrespeito. 

Quero dizer que alguém pode ter a melhor das intenções ao chamar uma idosa de “vozinha” no 

banco, supermercado ou no hospital, mas essa forma de tratamento, usando diminutivos, pode 

demonstrar um preconceito, o de que o idoso é incapaz, indefeso e que não se importa com aquilo 

que é dito para ele. 

 [...] Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo 

idoso tem uma biografia, uma história, e merece ser tratado com todo o nosso repeito. Devemos 

considerar que idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos ocorridos minutos antes, 

mas a memória afetiva ou emocional relacionada a algum fato está muito bem preservada[...]. 

(Adaptado de FERREIRA, Vida e Saúde, out. 2018, p. 27). 

 

01. O texto apresentado caracteriza-se como: 

A) Crônica, pois trata de um problema social. 

B) Conto, pois apresenta uma realidade brasileira. 

C) Reportagem, pois apresenta dados e análises sobre uma realidade brasileira. 

D) Romance, pois idealiza uma realidade brasileira. 

 

02. Segundo o texto, é possível afirmar que: 

A) Falar com um idoso no diminutivo é um hábito carinhoso e inofensivo do brasileiro. 
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B) A interrogação, no título do texto, apresenta relação com a posição do autor sobre a interação 

com os idosos. 

C) Além de trazer os dados sobre o envelhecimento da população, o autor questiona a relação do 

brasileiro com os pais. 

D) A infantilização na fala com os idosos não apresenta preconceito com as pessoas idosas. 

 

03. Sobre o enunciado: “Esses preceitos são preconceituosos.”, pode-se afirmar que: 

(  ) O núcleo do sujeito é “esses”. 

(  ) O predicado do enunciado é verbal. 

(  ) O predicativo do sujeito é: “preconceituosos ”. 

(  ) O sujeito é composto. 

(  ) “Preceitos” é adjunto adnominal. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, F.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

04. Analise os enunciados de acordo com a norma culta padrão: 

I. Em “uma linha muito tênue”, temos respectivamente: artigo definido, substantivo, advérbio e 

adjetivo. 

II. Em “provoque reações parecidas com as de uma criança”, é possível escrever “provoque reações 

parecidas para uma criança” sem alterar o sentido. 

III. Em “idosos portadores de demências podem se esquecer de fatos”, tem-se o emprego de 

próclise.  

IV. Em “O Brasil está vivendo uma grande transformação em sua população”, tem-se o verbo 

conjugado no gerúndio para indicar uma ação contínua. 

V. Em “Por mais que uma doença provoque reações parecidas com as de uma criança, todo idoso 

tem uma biografia, uma história”, tem-se três orações. 

De acordo com as assertivas acima, não estão corretas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II, IV e V.  

C) II e V apenas. 

D) I, II e V. 
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05. Assinale o enunciado que não apresenta incorreções de acordo com a norma culta padrão. 

A) Há uma população em constante crescimento nas universidades. 

B) Nosso projeto visa atingir a população carente. 

C) Muitos idosos necessitam ajuda para locomoção. 

D) Envelhecimento, é um tema a ser discutido nas políticas públicas. 

 

Matemática 

 

06. Vamos montar um brincadeira a partir de um sistema de equações do primeiro grau. Seis 

unidades de uma coisa, adicionado de 10 unidades de outra coisa resulta em 130 unidades de coisas. 

Ainda se tomarmos 8 unidades da primeira coisa e subtrairmos 2 unidades da segunda coisa, 

teremos um resultado de 20 coisas. Se somarmos o número da primeira coisa, com o número da 

segunda coisa, teremos? 

A) 15 unidades de coisas. 

B) 20 unidades de coisas. 

C) 1000 unidades de coisas. 

D) 100 unidades de coisas. 

 

07. Para construir pontes os engenheiros utilizam associações de triângulos, que podem ser 

Retângulos, Escalenos, Isósceles. Se colocarmos de um lado um triângulo retângulo com um cateto 

medindo 80cm, e a hipotenusa medindo 100cm, qual será a medida do outro cateto? 

A) 80 centímetros. 

B) 90 centímetros. 

C) 60 centímetros. 

D) 10 centímetros. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Os limites do município de Maravilha são  

I. Ao norte, com São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos e Bom Jesus do Oeste. 

II. Ao sul, com Cunha Porã e Iraceminha. 

III. A leste, com Modelo. 

IV. A oeste, com São Miguel do Oeste. 
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Analise as assertivas acima sobre limites territoriais do município de Maravilha e responda.  

Está(ão) correta(s): 

A) As assertivas I, III e IV. 

B) As assertivas II, III e IV. 

C) As assertivas I, II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

09. No início do século XX, havia no oeste do Estado de Santa Catarina mais de 90% de florestas. 

Com novas companhias territoriais colonizadoras, as terras foram sendo ocupadas. Onde hoje é o 

município de Maravilha, os três núcleos que deram início à colonização foram: 

I. Os trabalhadores e empreiteiros da Companhia Territorial Sul Brasil, que vieram abrir estradas, 

medir e vender terras. 

II. As duas primeiras serrarias (Sbaraini/Benvegnu) localizada no atual trevo de acesso da cidade e 

(Nilo Sudbrack) atrás da atual garagem da Prefeitura, cada qual formando sua vila. 

III. Os colonizadores gaúchos que vieram formar o núcleo central da futura cidade, na época a 

"Sede Maravilha" ou "Sedia". 

Analise as afirmativas acima e responda. Está(ão) correta(s) 

A) As assertivas I e II. 

B) As assertivas I e III. 

C) As assertivas II e III. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

10. Leia atentamente o texto a seguir: É um rio brasileiro do oeste do estado de Santa Catarina. 

Nasce a 12km da cidade de Dionísio Cerqueira e, após percorrer cerca de 60km no sentido norte-

sul, deságua no rio Uruguai, 2km a montante da cidade de Mondaí. Integra a bacia hidrográfica do 

rio Uruguai. No rio foi construída uma barragem que provocará inundação de uma área de 91 

hectares e 10,5 quilômetros de extensão, formando um lago que banhará as divisas territoriais dos 

municípios de Flor do Sertão, Descanso, Romelândia e São Miguel do Oeste. O texto refere-se ao: 

A) Rio Peperi. 

B) Rio das Antas. 

C) Rio Sargento. 

D) Rio Iracema. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Assinale a alternativa correta: O que é música?  

A) É tocar vários instrumentos. 

B) É o processo de construção do conhecimento musical, cujo principal objetivo é despertar e 

desenvolver o gosto pela música. 

C) É uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar uma sucessão de sons e silêncio 

agradável, ritmada e organizada ao longo do tempo. 

D) É tocar e cantar em ritmos diferentes. 

 

12. Quais são os três elementos fundamentais que se compõe a música? Assinale a alternativa 

correta: 

A) Letra, melodia e arranjo. 

B) Melodia, ritmo e harmonia. 

C) Afinação, dicção e desenvoltura. 

D) Melodia, afinação e escala. 

 

13. No que consiste a técnica vocal? Assinale a alternativa correta: 

A) A técnica vocal consiste em cantar. 

B) A técnica vocal é aquela em que quem canta se utiliza de higiene bucal para cuidar da voz. 

C) A técnica vocal consiste no uso da voz e se baseia basicamente em exercícios de relaxamento, 

respiração e o bom uso da caixa de ressonância. 

D) A técnica vocal consiste em cantar em coral. 

 

14. Como podemos definir extensão vocal? Assinale a alternativa correta. 

A) Extensão vocal é o limite máximo que uma pessoa pode alcançar os agudos. 

B) Extensão vocal é o limite máximo que uma pessoa pode alcançar os graves. 

C) Extensão vocal diz respeito à altura da voz de quem canta. 

D) Extensão vocal é a totalidade dos sons que a voz pode realizar. 

 

15. O que é timbre? Assinale a alternativa correta. 

A) Timbre é a principal qualidade da voz, que permite diferenciar cada pessoa, e é apreciado de 

modos diferentes, é a identidade vocal. 
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B) Timbre indica a sustentação maior ou menor do som. 

C) Timbre é o modo de atacar o som. 

D) É o que diferencia a voz feminina da voz masculina. 

 

16. Qual a classificação mais conhecida das vozes masculinas adultas? Assinale a alternativa 

correta: 

A) Soprano, mezzo e contralto. 

B) Grave, mediana e aguda. 

C) Tenor, barítono e baixo. 

D) As vozes masculinas são capazes de executar com facilidade a voz feminina. 

 

17. E as vozes femininas? Assinale a alternativa correta: 

A) Soprano, mezzo e contralto. 

B) Grave, mediana e aguda. 

C) Tenor, barítono e baixo. 

D) As vozes femininas são capazes facilmente de executar a mesma voz que as vozes masculinas. 

 

18. Assinale a alternativa correta: Quais os principais requisitos para interpretação vocal? 

A) Melodia, harmonia e ritmo. 

B) Arranjo, letra e melodia. 

C) Afinação, ritmo e dicção. 

D) Voz, timbre e afinação. 

 

19. O que são pregas vocais? Assinale a alternativa correta: 

A) Quaisquer que sejam as mudanças de timbre, intensidade, de altura ou as modificações das 

condições ambientais, as pregas vocais devem permanecer as mesmas. O cantor deve simplesmente 

adaptá-las a estes diferentes parâmetros. 

B) A condição essencial para que as pregas vocais tenham alcance é o controle das sensações 

internas. 

C) As pregas vocais têm um efeito estético evidente e um papel primordial porque ele dá a voz sua 

riqueza expressiva, sua leveza e seu poder emocional. 

D) As pregas vocais são duas protuberâncias brilhantes, aperoladas, situadas em ambos os lados da 

caixa torácica ou laringe, em seu pescoço. 
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20. Como podemos definir aquecimento vocal? Assinale a alternativa correta: 

A) A preparação da voz para o seu uso por um tempo prolongado e intenso. 

B) Fazer o uso do diafragma. 

C) O cantor pode variar voluntariamente as qualidades integrantes da voz, seja ao mesmo tempo ou 

isoladamente. No canto estas qualidades dependem da duração, dai a necessidade de desenvolver 

uma tonicidade e agilidade muscular que respondam a este imperativo. 

D) É o ato de cantar individual, em dupla, em trio ou em coro. 

 

 

 

 

 

 

 


