
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL 001 DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

1 
 
 

CARGO: ESTAGIÁRIO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto servirá de subsídio para as questões 1 a 5:  

Cientistas vão aprimorar monitoramento de barragens para evitar tragédias 

 O Brasil ainda tenta processar o trauma em dose dupla dos rompimentos das barragens nas cidades 

mineiras de Mariana (2015) e Brumadinho (2019). Ambos os casos seguem sem esclarecimentos 

concretos. Cientistas de uma das mais tradicionais instituições de pesquisa do país trabalham para 

produzir conhecimento capaz de evitar que tragédias como essas se repitam no país. É o intuito de 

um projeto criado pelo Observatório Nacional (ON), no Rio.( ...) A ideia do projeto é implantar 

diversos tipos de sensores e equipamentos para investigar o estado da barragem, podendo identificar 

eventuais danos ou riscos à sua integridade. Entre os diferenciais da proposta está justamente seu 

escopo de cobertura: abrange a amplitude inteira da estrutura. Sensores serão colocados ao longo de 

toda a parte da frente do maciço até as paredes laterais, para coletar dados tridimensionais sobre o 

complexo. 

Fonte:  Revista Superinteressante de setembro de 2019. 

1 - Observe: “Sensores serão colocados ao longo de toda a parte da frente do maciço até as paredes 

laterais...” / “ evitar que tragédias como essas se repitam no país.” As palavras em destaque são 

verbos e possuem grafias distintas pois estão aplicados em contextos diferentes. Assinale a 

alternativa que apresenta um equívoco quanto ao uso do verbo. 

a) Você nunca sabe que resultados viram da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 

existirão resultados.  

b) Os casos seguem sem esclarecimentos.  

c) Perdoaram as dívidas após a explicação.   

d) Trocarão as moedas assim que chegarem ao país. 

e) Será que vocês poderão me ajudar hoje à noite? 
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2 - Com relação ao tipo de linguagem empregada no texto é correto: 

a) Há predominância da linguagem não verbal. 

b) Há inúmeros exemplos do emprego da linguagem coloquial no percurso do texto. 

c) Há predominância da linguagem verbal, do discurso direto e da linguagem conotativa. 

d) Há predominância da linguagem não verbal e de muitas metáforas. 

e) Há predominância da linguagem verbal e denotativa. 

3 - Em qual alternativa é correto o emprego do RR assim como ocorre na palavra barragem? 

a) jaca ____ andá  / a____ eia /  ba____ o  

b) a____ ogante  /  ague____ ido  / á____ ido  

c) a____ emesso / a____ epios  / a____ oz 

d) a____madura / a____quivo  / a____oz 

e) a____ ebitado  / p____essa / a____queiro 

4 - “ A ideia do projeto é implantar diversos tipos de sensores e equipamentos para investigar o 

estado da barragem, podendo identificar eventuais danos ou riscos à sua integridade.” Com relação a 

palavra em destaque é incorreto:  

a) pode ser substituída pelo vocábulo “condição” mantendo o sentido proposto. 

b) possui três sílabas.  

c) pode ser substituída pela palavra Rio de Janeiro mantendo o sentido proposto. 

d) inicia com uma vogal.  

e) é uma palavra trissílaba.  

5 - O sinônimo para o vocábulo em destaque está em: “Entre os diferenciais da proposta está 

justamente seu escopo de cobertura: abrange a amplitude inteira da estrutura.” 
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a) saída  

b) custo  

c) tempo  

d) intuito 

e) destino 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - A solução da expressão numérica  é igual a: 

a) 16 

b) 2  

c) 3  

d) 18 

e)  

7 - Um maratonista com velocidade média de  percorre certo percurso em 378 minutos. Se a 

velocidade média desse maratonista fosse de , para fazer o mesmo percurso levaria: 

a) 9h15 min 

b) 8h55 min 

c) 10h25 min 

d) 8h45 min 

e) 9h35 min 

8 - Seja a equação . Se  são as raízes da equação, então o valor da expressão 

 é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) 10 
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e)  

9 - Um produto tem dois descontos sucessivos de 30% e 40% que equivalem a um desconto único de: 

a) 42% 

b) 46% 

c) 70% 

d) 62% 

e) 58% 

10 - Da quantia em dinheiro que Cláudio levou consigo para uma feira, ele gastou  na praça de 

alimentação,   em uma loja de móveis e   em uma loja de calçados. Sabendo que Cláudio voltou 

para casa levando consigo R$ 72,00 que sobraram do que havia levado, então podemos afirmar que 

ele gastou na feira: 

a) R$ 1.728,00 

b) R$ 1.678,00 

c) R$ 1.656,00 

d) R$ 1.548,00 

e) R$ 1.566,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

11 - Aconteceu, no primeiro domingo de outubro, na maioria das cidades brasileiras, a eleição para os 

Conselheiros Tutelares. Nesse sentido, assinale V para Verdadeiro ou F para Falso com relação às 

proposições relativas aos Conselhos Tutelares. 

( ) Os Conselhos Tutelares são encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos de crianças, jovens e idosos. 

( ) É um órgão público municipal, que tem sua origem na Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 

(ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente   integrando-se ao conjunto das instituições nacionais 

e subordinando-se ao ordenamento jurídico brasileiro. 

( ) Os conselheiros desenvolvem uma ação contínua e ininterrupta em seu turno de trabalho e 

ingressam na função via concurso público, ou seja, tornam-se funcionários públicos efetivos. 
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( ) Entre as funções dos conselheiros podemos citar: Atender crianças e adolescentes e aplicar 

medidas de proteção e; Atender e aconselhar os pais ou responsável e aplicar medidas pertinentes 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

( )  O conselheiro tutelar exerce mandato de 5 anos e deverá prestar o serviço na modalidade de 

voluntário. 

a) F – F – F – F – F 

b) V – F – V – F – F 

c) F – V – F – V – F  

d) F – V – V – V – V 

e) F – V – V – F – F 

12 - Com relação ao informado sobre a cidade de Itá é verdadeiro apenas o que está dito em:  

a) Atualmente Itá é uma cidade do Estado de Santa Catarina, mas até o século XX pertencia ao 

estado vizinho: Rio Grande do Sul.  

b) O município se estende por 165,5 km² e contava com mais de 10.000 habitantes de acordo 

com o censo de 2010. 

c) O município de Itá faz divisa com os municípios de Aratiba, Seara, Arvoredo e Barra do Rio 

Azul,  e situa-se a 30 km a Sul-Oeste de Concórdia a maior cidade nos arredores. 

d) O prefeito de Itá se chama Jairo  Sartoretto di Medici . 

e) Foi um caboclo que batizou a cidade de Itá, que em língua Tupi-Guarani quer dizer Pedra. 

13 - No final de 2018 após declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, que anunciou 

modificações no programa Mais Médicos, aproximadamente 8.400 profissionais que atendiam ao 

programa Mais Médicos, do governo federal, começaram a deixar o Brasil e retornaram para seu país 

de origem.  Estamos nos referindo aos profissionais: 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ita.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-santa-catarina.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-aratiba.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-seara.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-barra-do-rio-azul.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-barra-do-rio-azul.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-concordia.html
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a) russos  

b) venezuelanos  

c) argentinos  

d) cubanos  

e) americanos 

14 - O presidente dos EUA, Donald Trump, chama a atenção desde a campanha por conta das 

medidas polêmicas que defende. Com consequências perigosas, elas agitam o mercado e a política 

internacional e vão contra o que o próprio país vinha fazendo nos últimos anos, sob o comando de 

Obama. Nesse sentido, todas as afirmações abaixo são verdadeiras, exceto: 

a) Em junho de 2018  anunciou a retirada do país do acordo global de Paris de 2015 a respeito 

do clima. Segundo Trump, o pacto é desvantajoso para os interesses da economia norte-

americana. 

b) Em maio de 2019 construiu um muro na fronteira do México para impedir a entrada de 

imigrantes ilegais. 

c) Uma semana após tornar-se presidente em janeiro de 2017, o presidente dos EUA impôs uma 

proibição de entrada no país de pessoas vindas do Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Somália, Sudão e 

Líbia por 90 dias. Em junho de 2018  a Suprema Corte norte-americana decidiu manter a 

proibição.  

d) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no Twitter uma mensagem 

elogiando o discurso de posse do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. “Parabéns ao presidente 

Jair Bolsonaro que acaba de fazer um ótimo discurso de posse – os EUA estão com você”!   

e) A administração Trump enfrenta problemas com a Coreia do Norte. Desde que chegou ao 

governo, o mandatário norte-coreano Kim Jong-un vem realizando testes com mísseis que 

poderiam atingir territórios americanos no Pacífico. 

15 - O Papa Francisco constantemente aborda temas como liberdade, imigração, pobreza e meio 

ambiente e desse modo recoloca a Igreja no centro dos problemas cruciais do século XXI.  Além 

https://www.todamateria.com.br/kim-jong-un/
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disso,  revigora seu Pontificado, por meio de uma diretriz mais pastoral do que doutrinária. Por tais 

razões é reconhecido como um líder mundial.  

Diante disso assinale a alternativa que apresenta a nacionalidade e o nome de nascimento do referido 

líder.  

a) Argentino - Jorge Mario Bergoglio 

b) Alemão - Joseph Aloisius Ratzinger  

c) Italiano - Karol Józef Wojtyła 

d) Italiano - Jorge Mario Bergoglio 

e) Argentino - Angelo Giuseppe Roncalli    

16 - Assinale a alternativa que completa corretamente a sentença abaixo: 

A Usina Hidrelétrica Itá iniciou sua operação em _____________________ e possui uma capacidade 

instalada de 1.450 MW.   

a) junho de 1999 

b) junho de 2000 

c) junho de 2001 

d) junho de 2002 

e) junho de 2010 

17 - O Consórcio Itá e suas companhias afiliadas reconhecem o investimento e comprometimento 

com ações de proteção ambiental como prioridade. Por isso, o cuidado com o meio ambiente é parte 

de todos os projetos desenvolvidos por elas. Nesse sentido, assinale a alternativa que nomina o 

programa que:   “objetiva revelar eventuais alterações nas características das águas de poço durante e 

depois do enchimento do lago como, por exemplo, a alteração da profundidade em que ela é 

encontrada e sua qualidade para o consumo humano, entre outros usos.” 

a) Condições Hidrossedimentológicas 
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b) Vegetação Ciliar 

c) Qualidade da Água 

d) Condições das Águas Subterrâneas 

e) Repovoamento da Bacia do Rio Uruguai 

18 - Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, nascido em São Paulo no dia 11 de outubro de 

1971, é o atual Ministro da Educação. Sua formação acadêmica é em:   

a) Letras  

b) Economia  

c) Pedagogia  

d) Matemática   

e) Geografia  

19 - A Usina Hidrelétrica de Itá  está localizada no rio Uruguai, na divisa dos municípios de Itá, 

e Aratiba, aproveitando um desnível de 105 metros entre a foz do rio Apuaê e a foz do rio Uvá, tendo 

uma capacidade instalada de 1.450 MW. Porém, atualmente iniciativas públicas e privadas, 

preocupadas com os impactos ambientais, apontam a produção de energia com outras fontes 

energéticas; a energia eólica é um exemplo disso. Assinale a fonte produtora da energia eólica: 

a) petróleo  

b) carvão  

c) vento  

d) luz solar 

e) óleo de mamona 

20 - O Brasil registrou nos últimos 90 dias, o aumento de 18% de uma doença infecciosa grave, 

causada por um vírus.  De acordo com o novo boletim epidemiológico da doença, entre 09 de junho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Uruguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1_(Santa_Catarina)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aratiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Apua%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rio_Uv%C3%A1&action=edit&redlink=1
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a 31 de agosto de 2019, o Brasil notificou 20.292 casos, sendo 15.430 em investigação e 2.109 

descartados. Atualmente, 43 cidades em três estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia) 

manifestaram surto ativo, ou seja, com crescimento do número de casos confirmados da 

doença. Estamos versando sobre:  

a) a rubéola  

b) a dengue 

c) a malária  

d) o sarampo  

e) a meningite  

 


