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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. Está localizada nos trópicos, mas além dos 10º do Equador, apresenta uma estação seca 

pronunciada. Têm uma predominância de pequenas árvores decíduas esparsas, mas com áreas 

extensas sem árvores. A precipitação é normalmente de 900-1.500 mm por ano, mas os 3 a 4 meses 

mais secos recebem menos de 50 mm cada. Assinale a que bioma estamos nos referindo. 

A) Tundra. 

B) Deserto subtropical . 

C) Savana sazonal temperada. 

D Floresta sazonal temperada.  

 

12. A grande prioridade para a conservação da biodiversidade mundial são os 25 ecossistemas que 

apresentam uma elevada concentração de espécies com níveis de endemismo excepcionais. Estas 

áreas concentram 60% da biodiversidade mundial em apenas 1,4% da superfície terrestre, e que 

apresentam alto grau de ameaça. Estas, das grandes áreas naturais, são conhecidas como: 

A) Unidades de conservação. 

B) Hotspots. 

C) Florestas tropicais. 

D) Biomas endêmicos. 

 

13. Observe a tira abaixo: O jacaré-de-papo-amarelo é um ser vivo de hábitos noturnos e durante o 

dia forma grupos para tomar sol. Os jacarés-de-papo-amarelo são animais que possuem mecanismos 

específicos para controlar a temperatura corporal. Falamos que animais com estes mecanismos 

termorreguladores são:  
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[Adaptado] http:// www.fotofrases.com.br/armandinho-jacare-de-papo-amarelo-animal-em-extincao/ 

A) Ectotérmicos.   

B) Endotérmicos.   

C) Termoestáveis. 

D) Monofiléticos. 

 

14. A imagem a seguir representa um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do 

planeta.  

 

[Adaptado] https://epoca.globo.com/ 

Esse processo é considerado como um fenômeno inequívoco e, muito provavelmente, causado pelas 

atividades antrópicas, destaca-se que o mesmo tem se intensificando nos últimos anos 

principalmente associado ao desmatamento. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que 

indica o principal fator associado a esse fenômeno. 

A) Diminuição da concentração de ozônio (O3). 

B) Aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2).  

C) Aumento da concentração de ácido sulfúrico (H2SO4) 

D) Eutrofização dos recursos hídricos. 
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15. Em conformidade com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 

9.394, de 20 de Dezembro De 1996), o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 

exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

C) Vinculação entre a educação escolar, a ciência e as tecnologias. 

D) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

 

16. De acordo com o artigo 5º do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Nº 13.005, de 25 de 

Junho de 2014, suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 

realizados pelas seguintes instâncias, exceto: 

A) Conselho da Educação Superior – CES. 

B) Ministério da Educação – MEC. 

C) Fórum Nacional de Educação. 

D) Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

do Senado Federal. 

 

17. A sequência de relações tróficas pelas quais a energia passa través do ecossistema é chamada de 

cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar possui muitos níveis tróficos. Qual nível trófico é ocupado 

por um ruminate? 

A) Primeiro nível trófico. 

B) Segundo nível trófico. 

C) Terceiro nível trófico. 

D) São produtores. 

 

18. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão entre os problemas de saúde pública mais 

comuns em todo o mundo, são doenças causadas por diferentes táxons. Entre as doenças listadas 

abaixo, marque a única causada por uma bactéria. 

A) Aids.  

B) Tricomoníase. 

C) Candidiase. 

D) Gonorreia. 
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19. Em comparação a maioria das outras espécies, o inicio do processo de clivagem, associado ao 

desenvolvimento humano, assim como na maioria dos mamíferos, é considerado um processo lento. 

O desenvolvimento progride à velocidade de cerca de uma divisão de clivagem por dia, durante os 

primeiros 3 a 4 dias. O embrião em clivagem que consiste em aproximadamente 16 células é 

chamado de: 

A) Nêurula. 

B) Blastocele. 

C) Mórula. 

D) Gástrula. 

 

20. Com base no desenvolvimento embrionário humano, a notocorda induz a formação do:  

A) Sistema circulatório. 

B) Sistema digestivo. 

C) Sistema linfático. 

D) Sistema nervoso.  

 

 


