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Prefeitura Municipal de Campo Erê 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

CARGO: MÃE SOCIAL 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 20 (vinte) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 
 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS 

 

Globalização 

 O mundo começou a ficar globalizado no início da década de 1980, quando a 

tecnologia de informática uniu-se à de telecomunicações e as barreiras comerciais 

começaram a cair, desencadeando mudanças econômicas, políticas e sociais. 

 Os aspectos característicos da globalização são: a expansão do comércio, a 

constituição de blocos econômicos, a adoção de políticas de mercado e a 

consolidação do sistema democrático. 

 A consequência disso é uma vida social e cultural cada vez mais afetada por 

influências internacionais. Antigamente, uma notícia internacional demorava até quinze 

dias para chegar até nós, e hoje, em questão de segundos, o mundo toma 

conhecimento de um atentado nos Estados Unidos, por exemplo. 

 Isso é globalização. E é neste mundo globalizado, onde existe um verdadeiro 

“corre-corre” de informações, que estamos inseridos. 

 Viver na era da globalização é manter-se informado, é ler jornais e acompanhar os 

noticiários. É entrar na internet e buscar atualizar-se todo o tempo. 
 

01) De acordo com o texto, o mundo começou a ficar globalizado, exceto: 
 

a) No início da década de 1980. 

b) Quando a tecnologia de informática uniu-se à de telecomunicações.  

c) Quando barreiras econômicas começaram a cair. 

d) Quando ocorreram mudanças econômicas, políticas e sociais. 

e) Quando caiu o Muro de Berlim.  
 

02) São características da globalização, exceto:  
 

a) Consolidação do sistema totalitário. 

b) Expansão do comércio. 

c) Constituição de blocos econômicos. 

d) Adoção de políticas de mercado. 

e) Consolidação do sistema democrático. 
 

03) Assinale a alternativa incorreta: As consequências da globalização são: 
 

a) Vida social com influências internacionais. 

b) Vida cultural com influências internacionais. 

c) Valorização da vida social e cultural local. 

d) O mundo toma conhecimento das informações de forma instantânea. 

e) Um verdadeiro corre-corre de informações. 
 

04) Assinale a alternativa falsa. Segundo o texto, viver na era da globalização é:  
 

a) Manter-se informado. 

b) Ler jornais e acompanhar o noticiário. 

c) Entrar na internet. 

d) Buscar atualizar-se o tempo todo. 

e) Negar a influência da tecnologia de informática e de telecomunicações na vida 

atual.  
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05) Assinale a alternativa que contém palavras acentuadas graficamente pela mesma 

regra: 
 

a) Década, informática, econômicas. 

b) Consequências, notícia, até. 

c) Nós, democrático, característicos. 

d) Políticas, noticiários, influências. 

e) Consequências, nós, década. 

 

06) Assinale a alternativa incorreta quanto à separação de sílabas: 
 

a) Bar-rei-ras. 

b) No-ti-ci-á-ri-os  

c) Glo-ba-li-za-do. 

d) Tec-no-lo-gi-a. 

e) Glo-ba-li-za-do. 

 

07) O sujeito da oração: “O mundo começou a ficar globalizado no início da década de 

1980.”, é: 
 

a) Mundo. 

b) Começou. 

c) Década de 1980. 

d) O mundo. 

e) Início.  

 

MATEMÁTICA  

 

08) Abaixo há duas colunas que representam conjuntos e que se relacionam entre si:  
 

(I){números naturais menores que 3}                                (   ){ 45}      

(II){números naturais pares menores que 3}                     (    ){0, 1, 2, 3, 4,...}     

(III){produto de 9 por 5 }                                                      (    ){ 0, 1, 2} 

(IV){IN}                                                                                    (    ){0, 2} 
 

A sequência que satisfaz a relação da primeira coluna com a segunda coluna é: 
 

a) III, IV, II, I 

b) IV,III, II, I 

c) IV,III, I, II 

d) III, II, I, IV 

e) III, IV, I, II 

 

09) O quadrado da figura abaixo representa a área de um terreno, e nele foi construída 

uma casa que ocupou um terço da área do terreno. Assim a área da casa só pode ser 

de: 
 

a) 110m² 

b) 90m² 

c) 85m² 

d) 75m² 

e) 70m² 






4 

10) Roberto, aluno da 5ª série, se deparou com duas equações de matemática que 

estão representadas abaixo: 
 

I) 9x (10 + 2)   

II) (9x 2 +5) + 10x(16 - 4)  
 

Após os cálculos, Roberto obteve quais resultados, respectivamente, em I e II? 
 

a) 92 e 100 

b) 90 e 458 

c) 108 e 143 

d) 100 e 92 

e) 106 e 134 

 

11) Em um cinema há duas salas, uma tem 15 fileiras com 6 cadeiras cada uma. A outra 

tem 9 fileiras com 12 cadeiras cada uma. Seis cadeiras de cada sala foram retiradas 

para reforma. Quantas cadeiras sobraram nas salas do cinema? 
 

a) 186 

b) 194 

c) 164 

d) 158 

e) 178 

 

12) Um terreno retangular de 300 m² deve ser cercado com um único fio de arame. O 

comprimento menor do retângulo apresenta 12m de largura. Assim a quantidade em 

metros de arame a ser utilizada para cercar o terreno deve ser de: 
 

a) 50 

b) 74 

c) 82 

d) 96 

e) 112 

 

13) Em cada viagem um bondinho leva 74 pessoas. Cada pessoa paga R$24,00 pela 

viagem. Quanto arrecadará em 11viagens se o bondinho na primeira viagem levar o 

metade da lotação e nas demais viagens estiver lotado? 
 

a) R$19.748,00 

b) R$ 21.648,00 

c) R$18.648,00 

d) R$ 19.748,00 

e) R$ 16489,00 

 

14) Numa gincana estudantil a equipe A conseguiu 625,37 pontos, a equipe B 56,08 

pontos a mais que a equipe A e a equipe C conseguiu 36,35 pontos a menos que a 

equipe B. Quantos pontos consegui a equipe C? 
 

a) 605,64 

b) 717,8 

c) 532,94 

d) 684,01 

e) 645,1 
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ESTUDOS SOCIAIS 

 

15) O Golpe de Estado em 1937 que implantou no Brasil um regime ditatorial conhecido 

como “Estado Novo”, foi aplicado pelo então chefe de governo: 

 

a) Getúlio Vargas. 

b) Itamar Franco. 

c) Luiz Carlos Prestes. 

d) Juscelino Kubitschek. 

e) Leonel Brizola. 

 

16) Qual é a maior floresta tropical do mundo? 

 

a) Floresta Amazônica. 

b) Mata Atlântica. 

c) Floresta dos Cocais. 

d) Floresta Araucária. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

17) O carbono está presente nas mais variadas formas de vida, porém sua queima está 

diretamente associada ao processo de superaquecimento da terra. Como é conhecido 

esse superaquecimento? 

 

a) Chuva ácida. 

b) Efeito estufa. 

c) Poluição das águas. 

d) Poluição do ar. 

e) Poluição sonora. 

 

18) Dos Municípios listados abaixo, qual deles não faz limite com Campo Erê? 

 

a) São Bernardino. 

b) Novo Horizonte. 

c) Santa Terezinha do Progresso. 

d) Anchieta. 

e) São Lourenço do Oeste. 

 

19) O município de Campo Erê pertence à qual região do Estado de Santa Catarina? 

 

a) Sul. 

b) Norte. 

c) Leste. 

d) Oeste. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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20) O estado de ______________________, junto com os estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná, pertencem a região ________ do Brasil. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco acima: 

 

a) Santa Catarina, Sul. 

b) Santa Catarina, Norte. 

c) São Paulo, Sul. 

d) Rio de Janeiro, Centro Oeste. 

e) São Paulo, Nordeste. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







