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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

A.
B.
C.
D.
2.

A.
B.
C.
D.
3.

A.
B.
C.
D.
4.

A.
B.
C.
D.
5.

A.
B.
C.
D.

Advérbio é uma palavra invariável que modifica
o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio
advérbio. Neste contexto, analise as assertivas
abaixo e indique aquele que apresenta um
Advérbio de Modo:
Nunca
Assim
Porventura
Pouco
Concordância é a correspondência de flexão
entre dois termos, podendo ser verbal ou
nominal. Neste contexto, analise as assertivas
abaixo e indique aquela que apresenta a frase
com Concordância Nominal:
O artista excursionará por várias cidades do interior.
A maioria dos jovens querem as reformas.
Os Estados Unidos reforçam as suas bases.
Um luar claro e belíssimo.
Ao redigir uma correspondência oficial,
destinado ao Cardeal da Igreja Católica, qual o
pronome de tratamento adequado que devo
utilizar nesta redação?
Vossa Eminência
Vossa Reverendíssima
Vossa Magnificência
Vossa Santidade
Analise as assertivas abaixo e indique aquela
onde TODAS as palavras estão grafadas
conforme o novo acordo ortográfico da língua
portuguesa:
Colméia | Voo | Mini-saia
Tramoia | Apóio | Lingüiça
Sequência | Enjoo | Ultrassom
Semi-circulo | Joia | Eloquente
Analise as assertivas abaixo em relação a
conjugação verbal e indique aquela em que o
verbo destacado se encontra no “futuro do
pretérito”:
Se soubesse da dificuldade da prova, estudaria mais.
Que pena, o feriadão acabou.
O filme será um sucesso!
Agradeço a todos que lembraram do meu
aniversário.

MATEMÁTICA
6.

A.
B.
C.
D.

O município de Major Vieira promoveu uma
licitação na modalidade de pregão presencial,
tendo por objeto o fornecimento de livros para
a biblioteca municipal. Foi adquirido um lote de
125 livros pelo valor de R$ 5.625,00. Sabendo
que a empresa vencedora ofertou os livros a
um preço 40% inferior ao inicialmente
previsto, qual era o valor base (valor inicial) de
cada livro neste processo licitatório?
R$ 65,00
R$ 70,00
R$ 75,00
R$ 80,00
CADERNO DE PROVA: 26 - Facilitador

7.

A.
B.
C.
D.
8.
A.
B.
C.
D.
9.

A.
B.
C.
D.

O valor da energia elétrica sofreu dois
aumentos consideráveis neste ano de 2015,
ficando 68% mais cara que no mesmo período
de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em
janeiro, foi de 34,4%, qual foi o valor do
segundo aumento em março?
22,5%
25,0%
29,6%
33,6%
O cinema da cidade tem uma tela de 420cm por
360cm. Qual é a área desta tela?
12,75m²
13,45m²
14,82m²
15,12m²
Pedro trabalha 8h30min por dia, recebendo por
hora trabalhada o valor de R$ 11,50.
1
Anderson
trabalha 6h30min por dia, recebendo o valor de
R$ 16,00 por hora. Após 8 dias de trabalho, qual
será a diferença na remuneração entre eles?
R$ 48,50
R$ 50,00
R$ 52,50
R$ 55,00

10. Observe a sequência abaixo:
2, 3, 6, 18, [...]
A.
B.
C.
D.

Qual será o 6º número desta progressão?
1944
2048
21
34

INFORMÁTICA BÁSICA
11. Em relação ao Microsoft Excel versão 2007,
padrão Português Brasil,, configuração original,
original
analise as assertivas abaixo e indique a
INCORRETA em relação às características deste
software:
A. O atalho “Alt” + “N” adiciona uma pasta de trabalho
com 3 planilhas.
B. O atalho “Alt” + “N” adiciona uma planilha com 3
pastas de trabalho.
C. O atalho “Alt” + “+” adiciona a Autossoma.
D. O atalho “Crtl” + “N” liga ou desliga o negrito nas
células selecionadas.
12. Ainda em relação ao Microsoft Excel versão
2007, padrão Português Brasil, configuração
original, qual a função utilizada para extrair os
caracteres do meio de uma sequência de
caracteres de texto, tendo a posição e o
comprimento especificados?
A. CONCATENAR
B. LOCALIZAR
C. EXT.TEXTO
D. NUN.CARACTER
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13. No Microsoft Word, versão 2007, padrão
Português Brasil, configuração original, qual a
sequência de teclas devo utilizar para inserir
uma “Quebra de Texto”?
A. Alt + Q
B. Crtl + Q
C. Alt + T
D. Crtl + Enter
14. No Microsoft Word, versão 2007, padrão
Português Brasil, configuração original, em
qual local (aba) e qual função utilizo para
inserir um índice?
A. Aba Referências e Inserir Índice
B. Aba Inserir e Adicionar Índice
C. Aba Correspondências e Inserir Índice
D. Aba Início e Inserir Índice
15. No navegador de Internet Google Chrome,
versão 44, padrão Português Brasil, qual a
função da “estrela” localizada na extremidade
direita da barra de endereços?
A. Gerencia os Favoritos
B. Adiciona a página aberta aos Favoritos
C. Define a página aberta como Página Inicial
D. Abre a Página Inicial

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
16. Em relação ao Município de Major Vieira/SC, é
CORRETO afirmar que:
A. Possui uma área de 554,51 km².
B. Sua população estimada em 2011 era de 5.723
habitantes.
C. Tem limites com os municípios de Bela Vista do
Toldo, Canoinhas, Três Barras, Papanduva, Monte
Castelo e Santa Cecília.
D. Sua instalação foi oficializada em 23 de dezembro de
1961.
17. A operação Lava Jato tem sido matéria de
enorme repercussão na mídia nacional nos
últimos meses, com a prisão de políticos e
empresários, em vários estados brasileiros.
Quem é o ministro do Supremo Tribunal
Federal responsável pela condução dos
processos decorrentes desta operação?
A. Sérgio Moro
B. Luiz Fux
C. Gilmar Mendes
D. Teori Zavascki
18. Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito
básico para ingresso no serviço público de
Major Vieira?
A. Nacionalidade Brasileira
B. Idade Mínima de 18 (dezoito) anos
C. Inépcia Física e Mental
D. Gozo dos direitos políticos
19. Estabilidade é a garantia constitucional do
servidor em permanecer no serviço, nomeado
em caráter efetivo, que tenha transposto o
estágio probatório (LC 06/2010 - Major Vieira/SC).
CADERNO DE PROVA: 26 - Facilitador

A.

B.

C.

D.

Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e
indique a INCORRETA:
O servidor habilitado em concurso público,
empossado em cargo de provimento efetivo e
aprovado no processo de avaliação específico do
estágio probatório, adquirirá a estabilidade no serviço
público ao completar dois anos de efetivo exercício.
Extinguindo-se
se o cargo em que se encontra o
servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada,
até seu aproveitamento em outro cargo de natureza
e vencimentos compatíveis com o que ocupava.
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, de processo
administrativo disciplinar ou de avaliação de
desempenho e eficiência, assegurando-lhe
assegurando
o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
A estabilidade não se consolida no cargo, mas no
serviço público.

20. Remuneração do servidor é o vencimento do
cargo ou da função, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias,
estabelecidas em Lei (LC 06/2010 - Major
Vieira/SC). Neste contexto, avalie as assertivas
abaixo e indique a INCORRETA:
A. O plano de carreira dos servidores públicos e dos
profissionais do magistério público estabelece o
vencimento de cada cargo e a remuneração dos
respectivos titulares.
B. Quando um pagamento indevido houver ocorrido no
mês anterior ao do processamento da folha, a
reposição será feita imediatamente, em uma única
parcela.
C. O vencimento e a remuneração não serão objeto de
arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de
prestação
stação de alimentos resultante de decisão judicial.
D. O servidor perderá a remuneração do dia em que
faltar ao serviço, com motivo justificado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Analise as assertivas abaixo em relação às
características do Controle Social e assinale a
CORRETA:
A. Reúne poder executivo, legislativo, Ministério Público
e população para formular políticas públicas.
B. Definir princípios e diretrizes, dar voz e voto a vários
segmentos .
C. Conferências, audiências públicas, ação popular,
conselhos.
D. Ato administrativo de controle e manifestação de
decisões ou recomendações.

22. Assinale a alternativa incorreta. É proibido à
venda à criança ou adolescente de:
A. Fogos de estampido e de artifício, inclusive aqueles
que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de
provocar qualquer dano físico em caso de utilização
indevida.
B. Revistas e publicações mencionadas pelo ECA.
C. Bilhetes lotéricos e equivalentes.
D. Bebidas alcoólicas.
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23. São considerados Serviços da Proteção Social
Especial:
A. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.
B. Serviços de abrigamento para crianças, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua.
C. Serviço de proteção a crianças e adolescentes vítimas
de violência, abuso e exploração sexual e suas
famílias.
D. Todas as assertivas estão corretas.

29. Salvo
necessidade
fundamentada
por
autoridade judiciária, a permanência da criança
e do adolescente em programa de acolhimento
institucional não se prolongará por mais de:
A. Seis meses
B. Um ano
C. Dois anos
D. Dois anos e seis meses

24. É INCORRETO tendo em vista o ECA:
A. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável,
e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na
solução da lide poderão intervir nos procedimentos
de que trata essa Lei, através de advogado, o qual
será intimado para todos os atos, pessoalmente ou
por publicação oficial, não respeitado o segredo de
justiça.
B. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita
àqueles que dela necessitarem.
C. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de
ato infracional, ainda que ausente ou foragido,
será processado sem defensor.
ser-lhe-á
D. Se o adolescente não tiver defensor, ser
nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo
tempo, constituir outro de sua preferência.

30. Não podemos dizer sobre o processo ensino
aprendizagem:
A. O objeto, ou objetos, do conhecimento são
constituídos pelos conteúdos da aprendizagem.
B. Nele está presente o professor que planeja
sistematicamente o processo.
C. Não é interativo.
D. Nele está presente o aluno que é o sujeito que
aprende.

25. À União, por intermédio do ministério
responsável pela assistência e promoção social,
compete, EXCETO:
A. Coordenar as ações relativas à política nacional do
idoso.
B. Participar na formulação, acompanhamento e
avaliação da política nacional do idoso.
C. Promover as articulações intraministeriais e
interministeriais necessárias à implementação da
política nacional do idoso.
D. Elaborar a proposta orçamentária no âmbito da
promoção e assistência social sem submetê
submetê-la ao
Conselho Nacional do Idoso.
26.
A.
B.
C.
D.

O ProJovem é destinado a jovens de:
13 a 27 anos
14 a 28 anos
15 a 29 anos
16 a 30 anos

rege-se nas
27. A República Federativa do Brasil rege
suas relações internacionais pelos seguintes
princípios:
A. Dependência nacional
B. Intervenção
C. Solução pacífica dos conflitos
D. Negação de asilo político
28. NÃO constitui objetivo fundamental
República Federativa do Brasil:
A. Atenuar a pobreza e amenizar a marginalização
B. Garantir o desenvolvimento nacional
C. Construir uma sociedade livre, justa e solidária
D. Reduzir as desigualdades sociais e regionais

CADERNO DE PROVA: 26 - Facilitador

da

31. Assinale
a
alternativa
incorreta.
O
Planejamento de Ensino deve prever:
A. Procedimentos e recursos de ensino que estimulam,
orientam
e
promovem
as
atividades
de
aprendizagem.
B. Procedimentos de avaliação que possibilitem a
verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa
dos objetivos propostos, cumprindo pelo menos a
função pedagógico-didática,
didática, de diagnóstico e de
controle no processo educacional.
C. Objetivos específicos estabelecidos a partir dos
objetivos educacionais.
D. Conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos em
sentido não determinado pelos objetivos.
32. Analise as assertivas abaixo em relação às
atribuições do orientador, conforme definição
do ECA e assinale a CORRETA:
A. Supervisionar a frequência e o aproveitamento
escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua
matrícula.
B. Diligenciar no sentido da profissionalização do
adolescente e de sua inserção no mercado de
trabalho.
C. Promover socialmente o adolescente e sua família,
fornecendo-lhes
lhes orientação e inserindo-os,
inserindo
se
necessário, em programa oficial ou comunitário de
auxílio e assistência social.
D. Todas as assertivas estão corretas.

33. “É direito do cidadão e dever do Estado, é
Política de Seguridade Social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada através
de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, para garantir
o atendimento às necessidades básicas”.
Estamos falando da:
A. Assistência Social
B. Seguridade Social
C. Previdência Social
D. Saúde Pública
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34. Avalie as assertivas abaixo em relação ao Pacto
Nacional pela Alfabetização, marcando a opção
que não apresenta um de seus objetivos:
A. A meta deve alcançar todas as crianças da rede
pública de ensino sejam alfabetizadas em português
e matemática até terceiro ano do ensino
fundamental.
B. A erradicação do analfabetismo infantil proposto pelo
pacto será até o ano 2030.
C. Ações de formação continuada de professores
alfabetizadores e de profissionais orientadores.
D. A erradicação do analfabetismo infantil de crianças
até 08 anos de idade.
35. Sob a ótica da perspectiva de contínua
aquisição de habilidades pela criança, partido
do
pressuposto
de
situações
que
se
apresentam nos momentos de brincadeira, o
dinamismo do brinquedo integra percepções no
processo de socialização da criança. Neste
cenário, avalie o que os jogos apresentam
sentam à
criança, indicando a opção INCORRETA:
A. Incompreensão de realidades.
B. Oportunidade de interação social.
C. Oportunidade de comunicação.
D. Oportunidade de manifestação das emoções.

39. A garantia de prioridade à criança e ao
adolescente compreende:
A. Sucateamento da formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
B. Destinação não privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
C. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias.
D. Improcedência de atendimento nos serviços públicos
ou de relevância pública.
40. Na educação infantil o planejamento é
processo:
A. Desnecessário.
B. Aviltante porque se torna adstringente sob a ótica da
libertação.
C. Estanque.
D. Que deve ser sempre reavaliado no cotidiano escolar.

36. Avalie as assertivas abaixo em relação a
interação “entre a mídia e os amigos” na visão
das teorias de Vygotsky e Piaget, marcando a
opção CORRETA:
A. Não são considerados fontes de influência educativa.
B. São também considerados fontes de influência
educativa.
C. São insignificantes no processo ensino-aprendizagem.
aprendizagem.
D. Apenas atrapalham a aquisição do conhecimento.
37. Analise as assertivas abaixo em relação aos
princípios da formação técnico-profissional
profissional da
Criança e do Adolescente e assinale a
CORRETA:
A. Horário especial para o exercício das atividades.
B. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino
regular.
C. Atividade compatível com o desenvolvimento do
adolescente.
D. Todas as assertivas estão corretas.
38. Os jogos, as brincadeiras, a dança e as práticas
esportivas revelam:
A. A capacidade de cada grupo racial, constituindo
constituindo-se
em atividades não privilegiadas nas quais o
movimento é aprendido e significado.
B. A destreza de cada grupo étnico, constituindo
constituindo-se em
atividades privilegiadas nas quais o movimento é
aprendido sem ser significado.
C. A cultura corporal de cada grupo social, constituindo
constituindose em atividades privilegiadas nas quais o movimento
é aprendido e significado.
constituindo-se em
D. A cultura de cada grupo social, constituindo
atividades não privilegiadas nas quais o movim
movimento é
significado.

CADERNO DE PROVA: 26 - Facilitador
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