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PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018  

 MUNICIPIO DE BARRA VELHA – SC 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ELETRICISTA 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
O MUNICÍPIO DE BARRA VELHA SC SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO–ELETRICISTA 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões 1 a 4. 
 
Tecnologia tóxica 
 
  Além do tempo excessivo dedicado à tecnologia, 
conteúdos tóxicos também atuam de forma negativa 
no organismo. Para Shimi, atividades que envolvam 
pornografia, videogames viciantes, cyberbullying e 
discursos de ódio podem ser prejudicais para a saúde 
mental de crianças, adolescentes e adultos. 
  Outro ponto destacado por ela é a necessidade de 
reconhecer que a maneira como nos relacionamos 
com a internet e as redes sociais realmente pode ter 
efeito prejudicial na nossa vida. Quando este primeiro 
passo é dado, é importante fazer uma reavaliação que 
estabeleça uma relação mais saudável e moderada 
com a tecnologia. 
  “Se sua família tem pessoas com histórico de vícios, 
ansiedade, depressão ou problemas de administração 
do tempo, por exemplo, é melhor tomar cuidado, 
porque você tem mais chances de se converter em um 
dependente de tecnologia tóxica”, alertou. No caso 
dos adolescentes, essa recomendação é ainda mais 
significativa, pois eles estão muito mais propensos a 
desenvolver problemas online. 
  Muitos acreditam que a criação das redes sociais 
ajudou a quebrar as fronteiras e tornou mais fácil ficar 
mais próximo de pessoas queridas. No entanto, essa 
sensação de proximidade pode não ser tão verdadeira 
quanto se pensava. Estudo publicado em 2017 na 
revista American Journal of Preventive Medicine 
mostrou que o acesso prolongado as redes sociais 
como Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram 
aumenta a probabilidade de alguém se sentir isolado. 
Isso acontece porque quanto mais tempo passamos 
online, menos tempo temos para dedicar às interações 
no mundo real. 
  Além disso, a “vida perfeita” das pessoas que 
seguimos pode despertar sentimentos de exclusão, 
como inveja, ou fazer com que nos sintamos inferiores 
por não ter uma vida preenchida com viagens e festas. 
Outro problema muito comum provocado por essas 
mídias é o agravamento da dismorfia corporal – 
doença mental caracterizada pela obsessão com a 
aparência perfeita que leva o indivíduo a enxergar 
inúmeros defeitos em si mesmo. Por esses e outros 
fatores, a recomendação é o uso de redes sociais não 
ultrapasse duas horas diárias.                                                                                                  
(Revista Veja Publicado em 2 jan. 2019,) 
Disponível em:  
https://veja.abril.com.br/saude/saiba-por-que-voce-deveria-aderir-ao-
jejum-tecnologico/ 

 
1) Assinale a alternativa CORRETA referente ao texto 
em estudo. 
a) A tecnologia é considerada tóxica, quando o usuário 
não consegue administrar o tempo em contato com 
mesma, gerando sérios danos à saúde mental. 
b) A tecnologia não é considerada tóxica, porque a 
administração do tempo não é um critério para considerar 
o abuso do uso das redes, pois aproxima pessoas, 
auxiliando nos relacionamentos de seus usuários. 
c) A tecnologia é importante, pois muitos acreditam que a 
criação das redes sociais ajudou a quebrar as fronteiras e 
tornou mais fácil ficar mais próximo de pessoas queridas. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Assinale a alternativa CORRETA para as classes de 
palavras dos vocábulos grifados.  
          “Além do tempo excessivo dedicado à 
tecnologia, conteúdos tóxicos também atuam de 
forma negativa no organismo”. 
a) Verbo, adjetivo, substantivo. 
b) Adjetivo, adjetivo, verbo. 
c) Adjetivo, substantivo, verbo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) De acordo com texto acima, assinale a alternativa 
CORRETA referente ao gênero textual. 
a) Refere-se ao gênero textual descritivo. 
b) Refere-se ao gênero textual narrativo. 
c) Refere-se ao gênero textual dissertativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Assinale a alternativa CORRETA, referente a flexão 
verbal, do vocábulo grifado. 
    “Além disso, a “vida perfeita” das pessoas que 
seguimos pode despertar sentimentos de exclusão, 
como inveja, ou fazer com que nos sintamos inferiores 
por não ter uma vida preenchida com viagens e 
festas.” 
 a) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
 b) Presente do Subjuntivo. 
 c) Futuro do subjuntivo. 
 d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
separação silábica. 
a) Ads-tri-to, pla-ga, ru-í-na. 
b) Co-ro-lá-rio, lo-quaz, ri-t-mo. 
c) Em-pe-der-ni-do, psi-co-lo-gia, íg-neo 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Assinale a alternativa CORRETA para: sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia. 
I- Morro (monte) e morro (verbo morrer). 
II-Amor-ódio.  
III-Cavaleiro – cavalheiro.  
a) I-Homonímia, II-antonímia, III-paronímia. 
b) I-Paronímia, II-sinonímia, III-homonímia. 
c) I-Antonímia, II-homonímia, III-sinonímia. 
d)  Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
conjugação verbal. 
a) Fazem dois anos que espero por este cargo. 
b) Algum de vós conseguirei passar no vestibular? 
c) Caso ele vá ao show amanhã, deverá pagar 
antecipadamente o ingresso. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa CORRETA para os sentidos: 
denotativo e conotativo. 
I- O meu relógio de ouro foi roubado. 
II- Rodrigo tem um coração de ouro. 
III-O carro voava pelas ruas da cidade. 
a) I-Denotativo, II-conotativo, III-conotativo. 
b) I-Denotativo, II-conotativo, III-denotativo. 
c) I-Conotativo, II-denotativo, III-conotativo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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9) Assinale a alternativa CORRETA para a acentuação 
gráfica das palavras. 
a) Cômico, ideia, acrimônia, pegajoso. 
b) Palpebra, asteroide, viajem ,ruído. 
c) Homografos, túnel, efluvel, magnética. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA para o uso crase. 
a) Maria voltara daqui à uma hora. 
b) Clara chegará às 7 horas. 
c) Roberto foi à pé para o supermercado. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
MATEMÁTICA 

 
11) Um ciclista chegou ao fim do mês que tem 31 dias, 
e viu que os quilômetros que ele tinha andado naquele 
mês era de 1085 km, dessa forma fazendo uma média, 
quantos quilômetros esse ciclista pedalou por dia? 
a) 305 km. 
b) 35 km. 
c) 350 km. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Marque a alternativa CORRETA em relação a 
sucessor e antecessor de um número. 
a) A diferença entre o sucessor e o antecessor de um 
número é sempre dois. 
b) O sucessor de um número negativo é sempre um 
número negativo. 
c) Todos os números naturais têm antecessor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Um pai tem três filhos, e como presente de natal 
para os três ele ia dar uma quantia em dinheiro. Esse 
pai encontrou o menor número múltiplo entre as 
idades dos três filhos, e esse valor seria dado para 
cada um deles, assim eles receberiam a mesma 
quantia em dinheiro. Sabendo que o filho mais velho 
tem 18 anos, o filho do meio tem 12 anos e o filho mais 
novo tem 6 anos, qual a quantia em dinheiro que cada 
um receberá?  
a) Cada filho receberá R$ 72,00. 
b) Cada filho receberá R$ 36,00. 
c) Não existe um número que seja múltiplo desses três 
números. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Um homem estava praticando corrida, e fez um 
trajeto na forma triangular, com ângulos medindo 35°, 
65° e 70°. O homem deu 10 voltas nesta pista, e fez o 
cálculo de quantos quilômetros tinha corrido, depois 
conferiu o cálculo com o relógio que marcava a 
quilometragem que tinha corrido, mas estava dando 
um resultado diferente do que ele tinha calculado. 
Qual a razão desses dois valores estar dando 
resultados diferentes? 
a) Os ângulos que ele marcou na pista estão errados, pois 
35° + 65° + 70° ≠ 180°. 
b) Os ângulos que ele marcou na pista estão errados, pois 
35° + 65° > 70°. 
c) Os ângulos que ele marcou na pista estão errados, pois 
todo triângulo tem um ângulo de 90°. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Um pai resolveu dar uma quantia em dinheiro por 
mês para seu filho, de forma proporcional, quanto 

mais velho o filho fosse, menos ele iria ganhar. O pai 
começou a dar R$ 50,00 quando o filho tinha 12 anos. 
No mês em que seu filho fizesse 18 anos ele não daria 
mais o dinheiro. Dessa forma qual a quantia 
aproximadamente que seu filho recebia com 17 anos, 
antes de seu pai parar de dar o dinheiro para ele? 
a) R$ 45,00. 
b) R$ 141,66. 
c) R$ 35,29. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

  
16) A obrigatoriedade do voto no Brasil vem desde 
1932, com a edição do Código Eleitoral daquele ano, 
sendo reiterada pela Constituição Federal de 1988. O 
voto, de acordo com especialistas, traduz o direito de 
escolha e reflete os ideais democráticos. Com base 
nessa informação assinale a alternativa CORRETA. 
a) O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros 
alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos e 
facultativo para quem tem 16 e 17 anos, para os maiores 
de 70 anos e para as pessoas analfabetas. 
b) O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros 
alfabetizados maiores de 16 e menores de 70 anos e 
facultativo para quem tem 15 e 17 anos, para os maiores 
de 69 anos e para as pessoas analfabetas. 
c) O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros 
alfabetizados maiores de 16 e menores de 65 anos e 
facultativo para quem tem 14 e 17 anos, para os maiores 
de 69 anos e para as pessoas analfabetas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna a seguir : 
___________ foi oficialmente estabelecido em março 
de 1991. É formado pelos seguintes países da América 
do Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e 
Venezuela. Futuramente, estuda-se a entrada de novos 
membros, como o Chile e a Bolívia. O objetivo 
principal é eliminar as barreiras comerciais entre os 
países, aumentando o comércio entre eles. Outro 
objetivo é estabelecer tarifa zero entre os países e 
num futuro próximo, uma moeda única. 
a) Mercosul 
b) Nafta 
c) APEC 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
18) Leia a notícia abaixo e complete a lacuna : 
 Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil eleito 
após a ditadura militar, que durou 21 anos no país 
(1964-1985). Em 15 de janeiro de 1985, em eleição 
indireta no Colégio Eleitoral, composto de senadores, 
deputados federais e representantes das Assembleias 
Legislativas estaduais,Tancredo derrotou o candidato 
apoiado pelos militares, Paulo Maluf. 
Em 14 de março, véspera da posse, Tancredo teve 
fortes dores abdominais,foi internado às pressas e fez 
uma operação de emergência. No dia seguinte, quem 
tomou posse em seu lugar foi o vice,________, ex-
presidente do PDS, partido que apoiava a ditadura. 
Após uma agonia de 38 dias e sete cirurgias,Tancredo 
foi declarado morto em 21 de abril. 

( Disponível em :https://super.abril.com.br/) 

a) Getúlio Vargas 
b) José Sarney 
c) Campos Sales 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.suapesquisa.com/geografia/america_do_sul.htm
https://www.suapesquisa.com/geografia/america_do_sul.htm
https://www.suapesquisa.com/paises/bolivia/
https://super.abril.com.br/
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia a notícia abaixo e responda. 
Etiópia e Eritreia põem fim a guerra 
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, e o 
presidente da Eritreia, Isaias Afewerki, assinaram  uma 
declaração que põe fim ao “estado de guerra” entre os 
dois países e encerra anos de hostilidades.  
Os dois países estavam em guerra pela posse da 
região de Badme. Em dezembro de 2000, após a morte 
de 70 mil a 100 mil pessoas no conflito, Afewerki e o 
então primeiro-ministro etíope, Meles Zenawi, 
firmaram um acordo de paz na Argélia que nunca foi 
respeitado. Em 2002, uma comissão apoiada pela ONU 
determinou que Badme ficasse com a Eritreia, mas a 
Etiópia não reconhecia a decisão.    

( Disponivel em : https://www.terra.com.br/. Redação adaptada) 

 
 Os dois países estavam em guerra desde: 
a) 1989. 
b) 1998. 
c) 1975. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei 
Rio Branco, foi promulgada em 28 de setembro de 
1871 e determinava que : 
a)  os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir 
desta data ficariam livres. 
b) os filhos de mulheres escravizadas que já possuíam 6 
meses de idades a partir desta data ficariam livres. 
c) os filhos e as mulheres escravizadas a partir desta data 
ficariam livres. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

https://www.terra.com.br/.%20Redação%20adaptada)
https://www.terra.com.br/.%20Redação%20adaptada)

