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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 que se trabalha são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionado somente Medidas de Tendência Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 

C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 
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D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

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

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de Identidades trigonométricas 

e, você deverá marcar 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. De acordo com o Código Civil Brasileiro vigente, é incorreto afirmar que: 

A) Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á seu 

domicílio, apenas aquele em que trabalha. 

B) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo 

definitivo. 

C) Considera-se domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar 

onde esta é exercida. 

D) Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as 

relações que lhe corresponderem. 

 

12. Sobre a posse, conforme o Código Civil Brasileiro: 

A) Considera-se proprietário todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade. 

B) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, é vedado que cada uma exerça sobre ela atos 

possessórios, mesmo que não excluam os dos outros compossuidores. 

C) Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome alheio, de 

qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 

D) Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, 

conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 
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13. O instituto jurídico denominado “morte presumida”: 

A) Não existe no ordenamento jurídico pátrio. 

B) Existe em nosso ordenamento, sempre na dependência da decretação da ausência. 

C) Existe para aquele que foi feito prisioneiro ou tenha desaparecido em campanha, 

independentemente da decretação de ausência, não tendo sido encontrado até um ano após o 

término da guerra. 

D) Pode ser declarada, sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem 

estava em perigo de vida, depois de esgotadas as buscas e averiguações e fixando a sentença a data 

provável do falecimento. 

 

14. De acordo com o Código Civil Brasileiro, a menoridade cessa aos dezoito anos completos, 

quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. No entanto, há situações que 

permitem a antecipação da capacidade civil plena: 

I. A emancipação. 

II. O casamento. 

III. A colação de grau em curso superior. 

IV. A morte dos genitores. 

A) Estão corretas a I, II e IV. 

B) Estão corretas a II, III e IV. 

C) Estão corretas a I, II e III. 

D) Estão corretas a I, III e IV. 

 

15. A venda de coisa móvel que confere ao vendedor o direito de reservar para si a propriedade 

daquele, até que o preço seja integralmente pago é denominado, pelo Código Civil Brasileiro, de: 

A) Venda a crédito. 

B) Venda com reserva de domínio. 

C) Venda com registro fiduciário. 

D) Retrovenda. 

 

16. Sobre as previsões legais do contrato de trabalho, é incorreto afirmar: 

A) São características do contrato de trabalho, entre outras, a não eventualidade e a onerosidade. 

B) Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o 

trabalho intelectual, técnico e manual. 
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C) O trabalho intermitente não possui previsão legal no Brasil, mas vem sendo reconhecido como 

válido pela jurisprudência. 

D) Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do 

empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente 

consignada. 

 

17. Assinale a alternativa correta: 

A) Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho não haverá nulidade quando se 

resultar com manifesto prejuízo às partes litigantes. 

B) As nulidades serão declaradas mediante provocação das partes, ou de ofício, mesmo quando se 

tratar de caso diverso de incompetência de foro. 

C) O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente para julgar demanda trabalhista determinará, na 

mesma ocasião, que se faça remessa do processo, com urgência, à autoridade competente, 

fundamentando sua decisão. 

D) O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade não precisa declarar os atos a que ela se estende. 

 

18. Analise os enunciados abaixo, indicando se verdadeiro (V) ou falso (F): 

I. Antes da Constituição Federal de 1988, o empregado que contasse com mais de 10 (dez) anos de 

serviço na mesma empresa não poderia ser despedido senão por motivo de falta grave ou 

circunstância de força maior, devidamente comprovadas. 

II. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida 

só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. 

III. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de 

incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o 

tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo 

seguinte. 

IV. Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável 

despedido não é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado. 

A) V, V, V e V. 

B) V, F, F e V. 

C) V, V, F e V. 

D) V, V, V e F. 
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19. Não se pode considerar característica essencial dos atos administrativos: 

A) Presunção de legitimidade e veracidade. 

B) Tipicidade. 

C) Ilegalidade. 

D) Imperatividade. 

 

20. Os atos administrativos são impostos a todo o destinatário, independentemente da vontade deste. 

Essa característica se chama: 

A) Imperatividade. 

B) Autoexecutoriedade. 

C) Legitimidade. 

D) Veracidade. 

 


