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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. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

3 

Prova Agente Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

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. Instrumento de notificação pública que se afixa em local de acesso dos interessados ou se 

publica em órgão de imprensa oficial ou particular. A definição refere-se: 

A) Ao ofício.  

B) A declaração.  

C) O contrato. 

D) O edital. 

 

12. A correspondência oficial ocorre entre órgãos da administração direta ou indireta do serviço 

público civil ou militar, no âmbito municipal, estadual ou federal.  São exemplos de 

correspondência oficial: 

(  ) Portaria.  

(  ) Carta Comercial.  

(  ) Ofício.  

(  ) Memorando.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F.  

B) V, F, V, V.  

C) V, V, V, V. 

D) V, F, V, F. 

 

13. Pronomes de tratamento, ou formas de tratamento, são utilizados como alternativas aos 

pronomes pessoais em linguagens técnicas e formais. Suponha que você, na condição de técnico 

administrativo, necessite redigir uma correspondência ao Governador do Estado, qual seria o 

vocativo e o pronome de tratamento adequado? Assinale a alternativa correta:  

A) Prezado Senhor e Vossa Senhoria. 

B) Eminentíssimo Senhor e Vossa Eminência. 

C) Excelentíssimo Senhor e Vossa Excelência. 

D) Magnífico Senhor e Vossa Magnificência. 
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14. O arquivo tem como finalidade preservar a documentação, tornando-a útil como informação. Ao 

planejar o arquivo é necessário pensar na frequência de consultas e no fluxo de informações. Para 

facilitar o manuseio e a localização dos documentos, indica-se a utilização de métodos para 

arquivar.  O método Variadex consiste em:  

A) Arquivar todos os documentos de forma numerada, em ordem crescente, conforme sua ordem de 

chegada. 

B) Um tipo de arquivo exclusivamente eletrônico, cuja ordem deverá ser alfabética.  

C) Atribuir cores a um grupo de letras, o que facilita o manuseio e a localização. 

D) Numerar por ordem de chegada, sem qualquer preocupação com a ordem alfabética.  

 

15. De acordo com o Art. 7º da Lei no 8.159 de 08 de janeiro de 1991 e suas atualizações, “os 

arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas 

atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em 

decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias”. Considerando que os 

arquivos públicos são identificados como correntes, intermediários ou permanentes, avalie as 

seguintes afirmações: 

I. Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, 

constituam objeto de consultas frequentes. 

II. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. 

III. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados.  

Assinale a alternativa correta:  

A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

16. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração no município de Maravilha, não 

poderá exceder 60% da receita corrente líquida. A repartição desse limite global não poderá exceder 

os seguintes percentuais: 

A) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver; e 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 
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B) 5% (cinco por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver; e 55% (cinquenta e cinco por cento) para o Executivo. 

C) 8% (oito por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver; e 52% (cinquenta e dois por cento) para o Executivo. 

D) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver; e 57% (cinquenta e sete por cento) para o Executivo. 

 

17. Usado para representar as relações hierárquicas dentro de uma organização, ou distribuição de 

setores e unidades funcionais, bem como, as comunicações entre eles. Essa definição refere-se ao: 

A) Fluxograma. 

B) Organograma.  

C) Cronograma. 

D) Decreto. 

 

18. Considerando o disposto na Lei Federal 8666/93 e suas alterações, são modalidades de licitação: 

I. Concorrência. 

II. Tomada de preços. 

III. Convite. 

IV. Concurso. 

V. Leilão. 

Assinale a alternativa correta:  

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

19. Considerando o código tributário do município de Maravilha, são instituídos os seguintes 

tributos, exceto: 

A) Imposto predial e territorial urbano. 

B) Imposto sobre serviços. 

C) Imposto territorial rural. 

D) Taxa de iluminação pública. 
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20. São considerados princípios básicos da Administração Pública, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988: 

A) Eficácia, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. 

B) Moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e legalidade. 

C) Publicidade, impessoalidade, obediência, legalidade e eficiência. 

D) Impessoalidade, legalidade, eficiência, eficácia e moralidade. 

 


