
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 25 questões. Se não estiver completo, exija outro do 

fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  

04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 

nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas. 

06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com 

o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 

 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 

07 - Só marque uma resposta para cada questão. 

08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 

09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 

respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 

12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 3 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 

 
01) Analise a frase abaixo: 
 
"A festa", que é uma das atividades mais esperadas do 

ano, foi "excelente". 

 

Dê a função sintática dos termos assinalados pelas 
aspas: 
 
a) sujeito - predicativo do sujeito. 

b) objeto indireto – adjunto adverbial. 

c) objeto direto - adjunto adverbial. 

d) sujeito - predicativo do objeto. 

e) predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 

 

02) Nas palavras abaixo, quais são ditongos? 
 
a) Maleta – Viagem. 

b) Maracujá – Brasília. 

c) Adeus – Cautela. 

d) Portela – Independente. 

e) Bahia – Sangue. 

 

03) São considerados gêneros literários narrativos, 
EXCETO: 
 
a) Conto.  

b) Romance.  

c)  Novela. 

d) Crônica. 

e) Soneto. 

 

04) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da 
crase: 
 

a) Comparecemos a reunião pontualmente.   

b) Recorria sempre a mãe e a ela se apegava. 

c) Devo ir à São Paulo na semana que vem. 

d) Não resisto à tentação de experimentar esses 

bombons.  

e) O texto precisa ser adequado a finalidade a que se 

destina. 

 

05) São características do Modernismo Brasileiro, 
EXCETO: 
 
a) Liberdade de expressão. 

b) Linguagem culta.  

c) Incorporação do cotidiano. 

d) Inovações técnicas. 

e) Versos livres. 

 

Matemática 

 
06) Dado que cotg X = 1   e sendo X um ângulo do 
terceiro  quadrante,     2   então 5 sen X, é igual a? 

a) 3√2. 

b) -2√5. 

c) -4√6. 

d)  1 . 

       3 

e) -5  . 

        3 

Obs: o símbolo √ significa raiz quadrada. 

 
07) Sendo o triângulo cujos vértices possuem as 
coordenadas A  (1; 2), B (3; 4) e C (4; -1), e sendo p a 
sua área. Então 3   p, é? 
   2 
a)   9. 

b) 12. 

c)   8. 

d) 15. 

e)   6. 

 
08) Um certo triângulo possui os seus lados valendo 6 
dm, 4 dm e 8 dm, então a área desse triângulo é em 

dm
2
, de? 

 
a) 5√3. 

b) √3. 

c) 9√2. 

d)  3√15.  

e)  8√2. 

Obs: o símbolo √ significa raiz quadrada. 

 
09) Um cilindro reto possui 10 cm de raio da base e 20 

cm de altura. Qual o volume desse cilindro em cm
3
? 

(Adote ππππ = 3) 
 

a) 3 X 10
2
. 

b)      900. 

c) 6 X 10
3
. 

d)  9 X 10
4
. 

e) 5 X 10
4
. 

 

10) Sendo N = 1  + 1 – 2
-1

, então N é igual, a? 
                           3     4 
 
a) 1 . 

      3 

b) -1 . 

       4 

c) 1 . 

     12 

d) -2  . 

        3 

e) 4  . 

      7 

 

Conhecimentos Gerais 
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11) A maior floresta do mundo, o rio mais caudaloso do 
planeta, uma biodiversidade invejável. Os maiores 
tesouros da Floresta Amazônica, por incrível que 
pareça acabam tornando-se também seu principal 
problema. Diante desse mundo verde e de seus largos 
rios fica difícil para a população da região acreditar que 
um dia isso tudo pode acabar. Considerando o acima 
exposto, assinale a alternativa que completa de 
maneira lógica e correta o raciocínio acima: 
 

a) A corrida armamentista vem tornando a Floresta 

Amazônica ponto estratégico do governo Islâmico 

para ataque das potencias terroristas do mundo 

moderno. 

b) O maior problema da floresta Amazônica é a falta de 

incentivos fiscais para evitar as crises de 

abastecimento de energia eólica de modo a suprir as 

necessidades dos consumidores da fonte. 

c) Os problemas sociais enfrentados pelas populações 

ribeirinhas influenciam diretamente no grau de 

desmatamento dos grandes latifundiários na corrida 

pelo ouro negro. 

d) O principal problema enfrentado pela Amazônia legal 

reside nas diferenças de cultura popular que prima 

pelo bem estar individual em detrimento do bem 

estar coletivo sem prejuízo das oligarquias imperiais 

do inicio do Século XVIII. 

e) A falta de consciência em relação aos riscos que o 

desperdício e a agressão à floresta podem trazer para 

a vida não estão restritas apenas às crianças, mas 

afetam também adultos, políticos e até fiscais que 

deveriam preservar a floresta. 

 
12) A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta 
segunda-feira a Lei que fixa critérios para gastos 
mínimos do governo com saúde. O ato foi publicado no 
Diário Oficial da União. A presidente fez quinze vetos 
ao texto enviado ao Planalto pelo Senado. Os estados e 
o Distrito Federal aplicarão na área no mínimo 12% da 
arrecadação com impostos da saúde. Os municípios 
deverão aplicar no mínimo __________.  
Fonte: Revista Veja, 16/01/2012. 

 

a)   5%. 

b) 10%. 

c) 15%. 

d) 20%. 

e)   8%. 

 
13) O Município de Guatambu/SC foi criado no ano de 
_________, sendo desmembrado de _______________. 
Fonte: www.guatambu.sc.gov.br 

 
a) 1910 – Caxambu do Sul. 

b) 1991 – Chapecó. 

c) 1980 – Planalto Alegre. 

d) 1990 – São Carlos. 

e) 1989 – Palmitos. 

14) Os versos do Hino Nacional Brasileiro caem como 
uma luva para descrever a Floresta Amazônica. A 
sensação é de que, em 1909, o seu autor devia estar 
cruzando um dos rios da Bacia Amazônica ou 
passeando por uma região de natureza tão exuberante 
quanto a que encontramos seguindo pelo Rio 
Amazonas e pelo Rio Negro. Esse ecossistema de 
dimensões continentais abriga o rio mais caudaloso e 
longo do mundo, qual é esse rio? 
 

a) Rio Negro. 

b) Rio São Francisco. 

c) Rio Uruguai. 

d) Rio Amazonas. 

e) Rio Solimões. 

 
15) Atualmente o município de Guatambu/SC, é o 
______ município que mais cresce na região na AMOSC 
(Associação dos Municípios do Oeste de Santa 
Catarina), e recebe o nome de capital catarinense na 
produção  de _____________________. 
Fonte: www.guatambu.sc.gov.br 

 

a) 5º - grãos. 

b) 4º - móveis rústicos. 

c) 7º - leite. 

d) 2º - vestuário. 

e)  3º - matrizes de peru. 

 

Conhecimentos Específicos 

  
16) Considerando o disposto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em Comarcas onde não houver 
Conselho Tutelar instalado, suas atribuições deverão 
ser exercidas pelo: 
 

a) Autoridade Judiciária. 

b) Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social. (CREAS) 

c) Comissário de Infância e Juventude. 

d) Direção Escolar. 

e) Ministério Público. 

 
17) A educação infantil constitui a primeira etapa da 
educação básica, sendo extremamente importante 
para o processo de desenvolvimento e aprendizagem 
posteriores, funcionando em complemento à ação da 
família, principalmente em razão da necessidade de pai 
e mãe trabalharem para o sustento da casa. As 
diretrizes curriculares da educação infantil foram 
definidas ______________________. 
 

a) pelo Presidente da República. 

b) pelo Ministro da Educação. 

c) pelo Conselho Nacional de Educação. 

d) pela Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos. 

e) pela Organização das Nações Unidas. 



5 

 

18) Considerando o contido na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional assinale a alternativa correta: 
 

a) O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e européia. 

b) Na parte diversificada do currículo será incluído, 

facultativamente, a partir da quinta série, o ensino de 

pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 

das possibilidades da instituição. 

c) Os conteúdos referentes à história e cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 

em especial nas áreas de educação artística e de 

literatura e história africanas. 

d) O ensino fundamental será presencial, sendo 

permitido em qualquer caso, não sendo possível o 

deslocamento do aluno que o mesmo se utilize do 

sistema de ensino à distância. 

e) A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania, 

garantindo sua colocação no mercado de trabalho. 

 

19) Marque V quando verdadeiro e F quando falso e 
assinale a alternativa correta: 
 
(      ) O Estatuto da Criança e do Adolescente declara 

que os direitos fundamentais da criança e 

adolescente serão limitáveis somente pelo justo 

exercício do poder familiar ou por ordem judicial 

fundamentada. 

(      ) O Estatuto da Criança e do Adolescente destina-

se a oferecer cuidado e proteção aos menores em 

situação irregular. 

(      ) Considera-se criança para os efeitos do Estatuto 

da Criança e do Adolescente  a pessoa de zero a 

quatorze anos incompletos. 

(      ) O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser 

aplicado, em alguns casos a pessoas entre dezoito e 

vinte e um anos. 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, V, V, F. 

c) F, V, V, F. 

d) F, V, V, V. 

e) V, V, F, F. 

 
20) De acordo com o art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, o ensino fundamental é básico 
na formação do cidadão, compreendendo: 
 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo. 

II. o fortalecimento dos vínculos de família, dos 

laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca que se assenta na vida social. 

III. o desenvolvimento da capacidade de ser 

inserido no mercado de trabalho atual com 

ênfase no aprendizado prático e tecnológico. 

 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Somente os itens I e II estão corretos. 

c) Somente o item I está correto. 

d) Somente o item II e III estão corretos. 

e) Somente os itens I e III estão corretos. 

 
21) Relacione a coluna B de acordo com a coluna A e 
assinale a alternativa correta. Com relação às atitudes 
do servidor que podem influenciar no atendimento ao 
público: 
 
COLUNA A 
 

1. Apatia. 

2. Desdém. 

3. Frieza. 

 

COLUNA B 
 

(      ) Tratamento distante, sem envolvimento. 

(      ) Demonstração de indiferença. 

(      ) Atendente dirige-se ao usuário com tom de 

superioridade. 

 

a) 2, 3, 1. 

b) 1, 3, 2. 

c) 3, 2, 1. 

d) 2, 1, 3. 

e) 3, 1, 2. 

 
22) O dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 
 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria. 

II. Atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, em 

centros especializados e diferenciados. 

III. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, independente da 

capacidade de cada um. 

IV. Atendimento ao educando, no ensino 

fundamental público, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas o item I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
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e) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

 
23) Considerando o disposto no Estatuto da Criança e 
do Adolescente assinale a alternativa correta: 
 

I. A educação voltada às crianças portadoras de 

necessidades especiais  sempre se revelou como 

grande preocupação da comunidade 

internacional, tal como demonstrado pelas 

“Regras Padrões sobre Equalização de 

Oportunidades para Pessoas como Deficiências”, 

pelas quais compete aos Estados assegurar que 

a educação de pessoas com deficiência seja 

parte integrante do sistema educacional. 

II. O modelo brasileiro de educação especial já 

levou em conta as proposições de documentos 

internacionais, de modo que determinou a 

inserção das crianças e adolescentes, portadores 

de atenção especial, nos cursos da rede regular 

de ensino. 

III. A educação domiciliar reconhece que os pais 

podem ministrar aos filhos as disciplinas do 

ensino fundamental, no recesso do lar, quando 

houver necessidade e a criança não possa se 

deslocar até a escola. 

 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente o item II está correto. 

c) Somente os itens II e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e III estão corretos. 

e) Somente os itens I e II estão corretos. 

 
24) Sabemos que no relacionamento humano no 
trabalho, saber ouvir é tão importante quanto saber 
falar. Quais são as regras elementares  consideradas 
para um bom relacionamento interpessoal: 
 

I. Não interromper o outro quando está falando. 

II. Não ser agressivo. 

III. Não alterar o tom de voz com os clientes. 

IV. Compreender as pessoas a partir do ângulo de 

visão delas. 

 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Somente os itens I e IV estão corretos. 

c) Somente o item IV está incorreto. 

d) Somente os itens II e III estão corretos. 

e) Somente os itens I e III estão corretos. 
 
25) Assinale a alternativa correta com relação as ações 
que são consideradas positivas no relacionamento 
humano no trabalho: 
 

a) Falta de iniciativa. 

b) Insolência. 

c) Apatia. 

d) Companheirismo. 

e) Impaciência. 

 
 

 

 

 

 

 




