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CONCURSO PÚBLICO 001/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

   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 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.  
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 

15 
15 
10 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
. Leia o texto e responda as questões 1 a 6. 
 

Descoberta inédita: letra de Machado de Assis 
para o Hino Nacional 

 
Pesquisador encontra em jornal uma letra de 

Machado de Assis para o hino nacional. Os versos 
inéditos foram escritos em 1867 para celebrar o 
aniversário de Dom Pedro II. 

Os velhos papéis, quando não são consumidos 
pelo fogo, às vezes acordam de seu sono para contar 
notícias do passado. 

É assim que se descobre algo novo de um nome 
antigo, sobre o qual já se julgava saber tudo, como 
Machado de Assis. 

Por exemplo, você provavelmente não sabe que 
o autor carioca, morto em 1908, escreveu uma letra do 
hino nacional em 1867 — e não poderia saber mesmo, 
porque os versos seguiam inéditos. Até hoje. 

Essa letra acaba de ser descoberta, em um 
jornal antigo de Florianópolis, pelo pesquisador 
independente Felipe Rissato — o mesmo que, nos últimos 
anos, fez diversas descobertas sobre Machado de Assis e 
Euclydes da Cunha, incluindo fotos e textos 
desconhecidos dos autores. 

“Das florestas em que habito/ Solto um canto 
varonil:/ Em honra e glória de Pedro/ O gigante do Brasil”, 
diz o começo do hino, composto de sete estrofes em 
redondilhas maiores. O trecho também é o refrão da 
música. 

O Pedro mencionado é o imperador dom Pedro 
II. O bruxo do Cosme Velho compôs a letra para o 
aniversário de 42 anos do monarca, em 2 de dezembro 
daquele ano — o hino seria apresentado naquele dia no 
teatro da cidade de Desterro, antigo nome de 
Florianópolis. 

Rissato sabia desde 2016 da existência desse 
hino, porque o jornal O Mercantil, guardado no acervo da 
Biblioteca Nacional, anunciava na véspera um ―esplêndido 
espetáculo‖. 

“Ao levantar o pano ver-se-á em riquíssimo 
dossel, e, em ponto natural, a efígie de S. M. o Imperador, 
tal qual este Adorado Monarca se apresenta por ocasião 
da fala do trono e será cantado pela companhia o Hino 
Nacional sendo a letra apropriada a este dia, pelo distinto 
escritor brasileiro o Snr. Machado d’Assis”, dizia o 
anúncio. 

Mas O Mercantil não publicou, nas edições 
seguintes, a transcrição da letra. A chave para o mistério 
estava num jornal catarinense chamado O Constitucional, 
em duas edições de 1867. 

Em uma delas, a publicação avisa que o 
espetáculo do dia 2 foi adiado, porque dois músicos 
ficaram doentes. Em outra, de 11 de dezembro daquele 
ano, transcreve a letra, mas não cita o nome do autor dela. 

As publicações foram preservadas no acervo da 
Biblioteca Pública de Santa Catarina. No Rio de Janeiro, a 
Biblioteca Nacional só tem edições de O Constitucional a 
partir de 1868, ou seja, um ano após a execução do hino 
de Machado de Assis. 
(Texto adaptado retirado de 
https://www.revistaprosaversoearte.com/descoberta-inedita-letra-de-
machado-de-assis-para-o-hino-nacional/)  

 

1) Qual foi a descoberta de Felipe Rissato abordada 
pelo texto? 
a) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis apresentada em 1867 e esquecida até então.  
b) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis que foi boicotada. 
c) A descoberta de que Machado de Assis ajudou a 
compor o Hino Nacional Brasileiro. 
d) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis que não foi aceita por Dom Pedro II. 
e) A versão do Hino Nacional escrito por Machado de 
Assis considerada a favorita de Dom Pedro II. 
 
2) Qual é a principal característica das redondilhas 
maiores, recurso poético utilizado no Hino Nacional de 
Machado de Assis? 
a) Versos compostos de cinco sílabas poéticas. 
b) Versos compostos de sete sílabas poéticas. 
c) Versos compostos de dez sílabas poéticas. 
d) Versos compostos de oito sílabas poéticas. 
e) Versos compostos de seis sílabas poéticas. 
 
3) A quem o autor se refere quando chama “o bruxo 
do Cosme Velho”? 
a) Dom Pedro II. 
b) Machado de Assis. 
c) Felipe Rissato. 
d) O gigante do Brasil. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Qual a função do travessão, encontrado no quinto 
parágrafo, logo após o nome do pesquisador? 
a) Destacar o aposto. 
b) Destacar o objeto direto. 
c) Destacar o objeto indireto. 
d) Destacar o sujeito. 
e) Destacar o adjetivo. 
 
5) De acordo com o texto, quem foi o responsável por 
registrar, por escrito, a letra do Hino Nacional de 
Machado de Assis, há muitos anos esquecida? 
a) O jornal O Constitucional. 
b) O jornal O Mercantil. 
c) O jornal da Biblioteca Nacional. 
d) O jornal da Biblioteca Pública de Santa Catarina. 
e) O pesquisador Felipe Rissato. 
 
6) No trecho do Hino “Solto um canto varonil”, qual 
seria a melhor definição para o adjetivo? 
a) Forçado, involuntário. 
b) Alto, barulhento. 
c) Destemido, valente. 
d) Sem o acompanhamento de instrumentos, à capela. 
e) Cantarolado, murmurado. 
 
7) De acordo com as regras de concordância verbal da 
norma culta, qual das alternativas está CORRETA 
gramaticalmente? 
a) És tu que me faz feliz. 
b) Fui eu quem liguei para você hoje cedo. 
c) Não fui eu que soltou os cachorros. 
d) És tu quem me trazes alegria. 
e) Ontem à noite, fui eu que preparei o jantar. 
 
8) Qual das orações sublinhadas é uma oração 
coordenada sindética adversativa? 
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a) Semana passada, eu estava muito doente, mas 
compareci às aulas todos os dias. 
b) É importante que você saiba a razão disso. 
c) Pedro foi à escola, e Maria foi ao mercado. 
d) Eu comi salada, você comeu macarrão. 
e) Não se esqueça de que você não pode chegar 
atrasado. 
 
9) Qual uso do verbo “haver” está INCORRETO? 
a) As pessoas permanecem alerta naquela rua, pois já 
houve muitos acidentes por lá. 
b) Eles haviam feito toda a tarefa de casa. 
c) Haviam muitas mulheres na praia. 
d) Quando percebi, já havia feito coisa errada. 
e) Houve muita dificuldade para completar a missão. 
 
10) As orações a seguir possuem o mesmo sentido, 
mas elementos diferentes. Aponte a diferença entre os 
termos sublinhados. 
I- A bolsa havia dinheiro. 
II- Na bolsa, havia dinheiro. 
a) Na primeira oração, é um sujeito simples. Na segunda, 
é um adjunto adverbial. 
b) Na primeira opção, é um sujeito simples. Na segunda, é 
um objeto direto. 
c) Na primeira opção, é um sujeito composto. Na segunda, 
é um advérbio. 
d) Na primeira opção, é um sujeito simples. Na segunda, é 
um objeto indireto. 
e) Na primeira opção, é um sujeito composto. Na segunda, 
é um predicativo do objeto. 
 
Leia o texto e responda as questões 11 a 15. 
 

No campo minado do humor politicamente 
incorreto, escutam-se vozes díspares: as daqueles que, 
pela transgressão dos limites, tentam conquistar um 
espaço próprio onde havia um território de exclusão e, 
também, daqueles que parecem encontrar aí um álibi 
perfeito para continuar perpetuando as velhas linguagens 
da ofensa sustentadas pelo poder. 

O humor politicamente incorreto é tanto uma 
patente carta branca questionável para quem sente 
saudade de uma linguagem sexista, homofóbica, racista e 
excludente, como uma hábil ferramenta de reciclagem, de 
alto potencial ativista para quem, tradicionalmente, era o 
alvo dessas linguagens. Está claro em qual dos dois 
extremos se situava o humor cru e grotesco de John 
Callahan, um ex-alcoólatra tetraplégico que encontrou em 
uma crueldade autodilacerante seu caminho terapêutico 
para a reconstrução de uma identidade. 

Em suas piadas, um grupo de caubóis podia 
perseguir um fugitivo em uma cadeira de rodas, um 
mutilado invejava o tapa-olho de outros mutilados e as 
incapacidades físicas mais variadas eram reformulados 
como agentes provocadores em uma sociedade 
construída por e para os que ignoram que o conceito de 
normalidade corresponde a um critério de autoridade 
numérica que nem sempre equivale a uma autoridade 
moral. 

Em A Pé Ele Não Vai Longe, Gus Van Sant parte 
das memórias de Callahan para homenagear um dos 
heróis da contracultura de sua Portland natal, 
demonstrando com seu gesto que não está tão distante do 
cineasta estreante que, com Mala Noche (1986), não só 
colocou uma das pedras fundamentais do indie americano, 

como também prestou tributo a outra glória marginal do 
Oregon, o poeta Walt Curtis. 

No entanto, esse desejo de voltar às origens não 
pode ignorar que o cineasta não é mais exatamente o 
mesmo que debutou em meados dos anos 80, nem que 
em sua fértil trajetória se alternam tanto as apostas 
arriscadas como as tentativas de acomodar sua identidade 
no seio da indústria cinematográfica. E é na afirmação das 
duas naturezas, só aparentemente antagônicas, que este 
filme se define, com seu eixo clássico em seu arco 
dramático de redenção e apropriação narrativa da terapia 
em doze passos e sua potência libertadora na vivacidade 
acronológica da montagem, e em um elenco –
 Joaquín Phoenix, Jonah Hill, Jack Black – que não 
interpreta, mas parece estar somatizando seus 
excessivos, poderosos personagens. 
(Disponível em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/27/cultura/1545926946_219958.ht
ml) 

 
11) De acordo com o texto, qual era a principal 
característica de John Callahan? 
a) Ele usava suas piadas politicamente incorretas para 
atacar os homossexuais 
b) Ele criava piadas politicamente incorretas como forma 
de lidar com sua própria realidade. 
c) Ele utilizava o método politicamente incorreto em suas 
piadas, pois tinha carta branca. 
d) Ele utilizava o método politicamente incorreto, pois tinha 
saudade da época em que era permitido utilizar linguagem 
sexista. 
e) O método politicamente incorreto era seu álibi para 
atacar pessoas excluídas da sociedade. 
 
12) A palavra “que” possui diversas funções 
sintáticas. Marque a opção em que a palavra 
sublinhada, no contexto, funciona como um pronome 
relativo. 
a) Não está tão distante do cineasta estreante que, 
com Mala Noche (1986), não só colocou uma das pedras 
fundamentais do indie americano, como também prestou 
tributo a outra glória marginal do Oregon, o poeta Walt 
Curtis. 
b) Esse desejo de voltar às origens não pode ignorar que 
o cineasta não é mais exatamente o mesmo que debutou 
em meados dos anos 80. 
c) Uma sociedade construída por e para os que ignoram 
que o conceito de normalidade corresponde a um critério 
de autoridade numérica que nem sempre equivale a uma 
autoridade moral. 
d) Demonstrando com seu gesto que não está tão distante 
do cineasta estreante. 
e) Nem que em sua fértil trajetória se alternam tanto as 
apostas arriscadas como as tentativas de acomodar sua 
identidade no seio da indústria cinematográfica. 
 
13) O que pode ser entendido quando o autor diz que o 
cineasta teve esse “desejo de voltar às origens”? 
a) O cineasta estreou como diretor em um filme biográfico 
e agora voltou a fazer um filme do mesmo gênero. 
b) O filme em questão é sobre as origens do politicamente 
incorreto. 
c) O diretor queria realizar um filme que se tratasse das 
origens de sua Portland natal. 
d) O filme é um desejo do diretor de mostrar as origens do 
trabalho de John Callahan, pois é seu primeiro trabalho 
biográfico. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/politica/1534788456_384604.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/politica/1534788456_384604.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/20/politica/1534788456_384604.html
https://www.youtube.com/watch?v=BuIPpfvyMxs
https://brasil.elpais.com/tag/gus_van_sant
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/23/cultura/1443004824_309533.html
https://brasil.elpais.com/tag/jack_black
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e) O filme se trata das origens da linguagem sexista, 
homofóbica, racista e excludente.  
 
14)  Escolha a melhor interpretação para o trecho “um 
elenco que não interpreta, mas parece estar 
somatizando seus excessivos, poderosos 
personagens”. 
a) A atuação foi boa, mas muito excessiva. 
b) A atuação do elenco não foi boa e fez com que as 
personagens parecessem excessivas. 
c) A atuação não foi ruim, mas não alcançou, com eficácia, 
a qualidade das personagens. 
d) A atuação do elenco foi muito boa e os atores 
conseguiram reforçar as características das personagens. 
e) Esse foi uma crítica do autor do texto afirmando que a 
atuação do elenco foi péssima. 
 
15) O autor afirma que o diretor “parte das memórias 
de Callahan para homenagear um dos heróis da 
contracultura de sua Portland natal. Quem foi o 
homenageado? 
a) John Callahan. 
b) Gus Van Sant. 
c) Walt Curtis. 
d) Mala Noche.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

  
16) Número primo é todo número que possui apenas 
dois divisores: 1 e ele mesmo. Para tanto, considere o 
seguinte conjunto de dez números: 

                            
Desses, é CORRETO afirmar que são números primos 
somente os números: 
a) 3, 13 e 19. 
b) 3, 13, 57 e 63. 
c) 13, 19, 25 e 57. 
d) 3, 13, 57 e 63. 
e) 3, 13, 51, 57 e 63. 
 
17) Diz a história que o filósofo grego Tales de Mileto, 
para medir a altura de uma pirâmide, desenvolveu um 
teorema que afirma que quando duas retas 
transversais cortam um feixe de retas paralelas, as 
medidas dos segmentos delimitados nas transversais 
são proporcionais. Esse é o famoso Teorema de Tales. 
Diante dessa conceituação, considere assim o 
seguinte esquema: 

 
É CORRETO afirmar que o valor de x, que satisfaça o 
problema algebricamente e geometricamente é: 
a) 10. 
b) 5. 

c) 3. 
d) 2. 
e) 4. 
 
18) Desde os primórdios dos tempos, é interesse do 
ser humano mensurar distâncias. Para tanto, com as 
suas ferramentas e atividades, o homem desenvolveu 
unidades de medidas que o auxiliaram em suas 
necessidades. A medida de comprimento de mão, de 
polegada, de jornada ou dia de percurso, todas essas 
unidades se relacionam com o porte físico humano e o 
cotidiano das tarefas. Algumas conversões entre 
unidades são bem conhecidas e são apresentadas a 
seguir: 

                                   
Se, em um voo, o piloto anuncia que atingiu a altura de 
cruzeiro de 37.000 pés, significa que ele está acima do 
nível do mar, aproximadamente: 
a) 10.957 metros ou 44.000 polegadas. 
b) 11.278 metros ou 444.000 polegadas. 
c) 12.525 metros ou 4.440.000 polegadas. 
d) 11.278 metros ou 125.000 polegadas. 
e) 10.957 metros ou 444.000 polegadas. 
 
19) Considere as seguintes figuras geométricas e 
depois, avalie as afirmações: 

 
I - A figura 4 é um paralelogramo. 
II - A figura 2 é um losango. 
III - A figura 1 é um trapézio. 
IV - A figura 3 é uma elipse. 
Com relação à Geometria, a(s) afirmação(ões) 
CORRETA(S) é/são somente a(s) proposição(ões): 
a) II, III e IV. 
b) II e III. 
c) II. 
d) III. 
e) Nenhuma das afirmações é correta. 
 
20) Com o uso da alta tecnologia de celulares, 
Joaquim dificilmente revela fotos. Mas, uma lhe 
chamou muita atenção e ele gostaria de revelar em 
dois tamanhos: um para o porta-retratos de sua mesa 
do escritório e outro para colocar na parede da sala de 
sua casa, em um quadro. Todavia, ele deseja que 
ambas as fotos não percam qualidade por distorções, 
ou seja, que sejam proporcionais. Considere a 
seguinte representação das fotografias a serem 
reveladas: 

 



6 

 

Assim, é CORRETO afirmar que, o valor de   e o fator 
de escala da fotografia do porta-retrato para a 
fotografia do quadro são, respectivamente: 
a) 52,5cm e 3,5x. 
b) 45,0cm e 3,0x. 
c) 48,0cm e 3,5x. 
d) 52,5cm e 0,3x. 
e) 45,0cm e 0,3x. 
 
21) Considere a seguinte expressão numérica: 

*   ,    (   )-  
  

 
,  (    )-+ 

Sendo       e        o valor da expressão é: 
a) 12. 
b) 25. 
c) 29. 
d) 19. 
e) 31. 
 
22) Raízes e potencias são operações matemáticas 
bem próximas. Na verdade, toda raiz é uma potência, 
independente do grau da raiz ou do radicando. 
Considere a seguinte raiz: 

(√√√     
   

)

 

 

É CORRETO afirmar que a raiz apresentada acima é 
equivalente a: 

a) √    
 

. 

b) √    
 

. 

c) √     
 

. 

d) √     
 

. 

e) √    . 
 
23) A ordem de grandeza ou de magnitude é a escala 
de qualquer quantidade ou grandeza em que se utiliza, 
geralmente, potências de base 10 para representar as 
razões da escala. É comumente relacionada com 
porcentagem. Por exemplo, 1% de 50 é o mesmo que 
um centésimo de 50 ou ainda 10

-2
. Sendo assim, 

considere as afirmações a seguir: 
I - Um bilhão, em notação científica, é o mesmo que 
10

9
. 

II - 2 de 2000 é o mesmo que 1 milésimo de 1000. 
III - Um milionésimo, em notação científica, é o mesmo 
que 10

6
. 

Das proposições acima apresentadas, está (ão) 
CORRETA (S) somente: 
a) II. 
b) I. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
24) Em um determinado torneio, as regras para os 
resultados das partidas são as seguintes: 

 Vitória = 2 pontos. 

 Empate = 1 ponto. 

 Derrota = 0 pontos. 
No ano de 2018, o torneio teve 38 rodadas e o time 
vencedor fechou o campeonato com 63 pontos. É 
CORRETO afirmar, portanto, que o número máximo de 
empates que o time pode ter tido para ter atingido tal 
pontuação foi: 
a) 13 empates. 

b) 11 empates. 
c) 15 empates. 
d) 17 empates. 
e) 19 empates. 
 
25) Roberto, fazedor de tecidos, confeccionou um rolo 
de linho e as dimensões são as seguintes: 12,00 m x 
0,80m. Seu último cliente, Ricardo, comprou todo o 
linho e pediu a Roberto que ele dividisse em recortes 
de tamanho igual, quadrados, com largura igual a 
20cm. Dessa forma, é CORRETO afirmar que, se 
Roberto conseguir aproveitar o máximo de seu tecido, 
conseguirá repassar a Ricardo: 
a) 180 recortes. 
b) 200 recortes. 
c) 240 recortes. 
d) 160 recortes. 
e) 300 recortes. 
 
26) O conjunto dos números racionais abrange 
também o conjunto dos números naturais e inteiros. 
Sendo assim, o número 2 o número 0,15 e o número 
1,666... são números todos números racionais. Com 
essa explanação e com os conhecimentos sobre esse 
conjunto numérico, considere as seguintes 
afirmações: 

I - O número 
 

 
 é um número racional. 

II - O número   é um número racional. 

III - O número -√  não é um número racional. 

IV - O número √  não é um número racional. 
Das proposições, estão CORRETAS somente as 
afirmações: 
a) II, III e IV. 
b) I, II e IV. 
c) I, II e III; 
d) II e IV. 
e) I e IV. 
 
27) O sistema de numeração decimal, que é o nosso 
sistema de numeração cotidiano, é um conjunto de 
símbolos matemáticos representados por valores 
numéricos agrupados em dez unidades. Cada casa 
decimal representa um agrupamento de unidades. 
Sendo assim, os números 12.562 e 524 são lidos em 
casas decimais como: 
a) Doze milhares, cinco centenas, seis dezenas e duas 
unidades; Cinco centenas, duas dezenas e quatro 
unidades. 
b) Doze milhares, cinco dezenas e duas unidades; Cinco 
centenas, vinte dezenas e quatro unidades. 
c) Uma dezena de milhar, doze milhares, cinco dezenas e 
seis unidades; Cinco centenas, quatro dezenas e quatro 
unidades. 
d) Uma dezena de milhar, cinco centenas e seis dezenas; 
Cinco centenas, vinte dezenas e quatro unidades. 
e) Uma dezena de milhar, doze milhares, seis unidades; 
Cinco centenas, duas dezenas e quatro unidades. 
 
28) Considere a seguinte expressão numérica, apenas 
com números inteiros: 

   ,  (   )  (
 

 
 
 

 
)   - 

É CORRETO afirmar que o resultado da seguinte 
expressão é: 
a) -3/2. 
b) 3/2. 
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c) 1/2. 
d) 1. 
e) -1. 
 
29) Com a Álgebra, é possível realizar as mesmas 
operações matemáticas realizadas para números 
agora com variáveis (incógnitas) e, por fim, após 
simplificações, aplicar o valor para cada elemento. 
Considere a seguinte expressão algébrica: 

(         )

(   )(   )
  
    

    
 

Sendo       e      , o resultado da expressão acima 
é: 
a) 1. 
b) 13/7. 
c) 16/7. 
d) 2; 
e) 15/7. 
 
30) Dada a equação abaixo, avalie as seguintes 
proposições: 

          
I - A equação é uma equação do segundo grau; 
II - A equação possui apenas uma raiz real; 
III - A concavidade da equação é voltada para baixo; 
IV - O ponto de mínimo da função é (-1/4; 7/8). 
Com base nos conceitos de equações parabólicas, as 
afirmações CORRETAS acima são somente as 
proposições: 
a) I e IV. 
b) I, II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, III e IV. 
e) I, II e III. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
31) Qual prefeito do município de Canoinhas – SC 
permaneceu mais tempo no poder ? 
a) Joaquim de Oliveira Mendes.  
b) José Cornelsen. 
c) Osvaldo Rodrigues de Oliveira. 
d) Guilherme Guimarães de Santos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna 
Antes, ainda em 1923, em pleno período áureo de sua 
economia, o nome de Santa Cruz de Canoinhas foi 
alterado para Ouro Verde, numa alusão à principal 
riqueza do município. Porém, divergências políticas e 
religiosas locais determinaram que em _______ esse 
nome fosse substituído e o município passou à 
denominação de Canoinhas, como era conhecido 
anteriormente. 
a) 1945 
b) 1930 
c) 1935 
d) 1927 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Santa Catarina é um estado da região Sul possui 
uma área de 95.737,954 km² com : 
a) 295 municípios.   
b) 183 municípios. 
c) 320 municípios. 

d) 140 municípios. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
O município de Canoinhas –SC teve início a 
colonização somente em ______. Correntes de 
imigrantes, vindas do Paraná e constituídas quase 
exclusivamente de brasileiros, interessados na 
extração da erva-mate, subiram o Canoinhas, detendo-
se no porto onde hoje está edificada a cidade, por ser 
próximo ao Rio Negro, amplamente navegável, e 
devido à altitude e regularidade do terreno.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) 1829 
b) 1921 
c) 1745 
d) 1889 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Assinale a alternativa que não faz limite com o 
estado de Santa Catarina : 
a) Paraná.  
b) Rio Grande do Sul. 
c) Oceano Atlântico. 
d) a província argentina de Misiones. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Leia a noticia abaixo: 
Festa de Santa Cruz acontece na próxima semana 
CANOINHAS - A partir de hoje, , a Paróquia Santa Cruz 
de Canoinhas realiza a novena de Santa Cruz, 
padroeira do município. Todas as noites, pastorais e 
movimentos da igreja católica preparam momentos de 
oração com diversas categorias de trabalhadores. 

(Disponível em : http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/) 

A festa de Santa Cruz de 2018 foi no período de : 
a) 24 de Abril a 22 de Maio. 
b) 12 de Junho a 20 de Julho. 
c) 06 de Setembro a 10 de Outubro. 
d) 15 de Fevereiro a 19 de Março. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Sobre os direitos humanos analise as afirmativas 
abaixo. 
I- O indivíduo tem deveres para com a comunidade, 
fora da qual não é possível o livre e pleno 
desenvolvimento da sua personalidade.  
II- No exercício deste direito e no gozo destas 
liberdades ninguém está sujeito senão às limitações 
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 
promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e 
liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 
numa sociedade democrática. 
 III- Em caso algum estes direitos e liberdades poderão 
ser exercidos contrariamente e aos fins e aos 
princípios das Nações Unidas. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38) O município de Canoinhas- SC tem as seguintes 
coordenadas geográficas:  
a) Latitude: 26° 10' 50'' Sul, Longitude: 50° 33' 25'' Oeste. 
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b) Latitude: 26° 10' 40'' Sul, Longitude: 50° 23' 25'' Oeste. 
c) Latitude: 36° 10' 40'' Sul, Longitude: 40° 23' 25'' Oeste. 
d) Latitude: 26° 20' 40'' Sul, Longitude: 50° 23' 35'' Oeste. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Localiza-se em determinadas regiões da Europa e 
América do Norte.Ocorre em ambiente de clima 
temperado e com as quatro estações bem definidas.As 
plantas são chamadas de decíduas ou caducifólias, 
pois perdem as folhas ao fim do outono e readquirem 
na primavera. Essa situação é uma adaptação ao 
inverno. Com a perda das folhas, as plantas reduzem 
sua atividade metabólica. As plantas mais 
características são os carvalhos e faias.A fauna é 
composta por javalis, veados, raposas, esquilos, 
pássaros e insetos. 
Estamos se referindo a : 
a) Floresta tropical.  
b) Floresta temperada. 
c) Taiga. 
d) Savanas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Leia a noticia abaixo:  
Governador de SC anuncia a extinção de 15 agências 
regionais, 4 secretarias e 185 cargos comissionados 
Pinho Moreira também diz que o Estado tem margem 
de R$ 800 milhões para endividamento, não sendo 
problema receber recurso federal para o Fundam 2. 
 Governador de Santa Catarina Eduardo Pinho Moreira 
(PMDB) informou nesta quarta-feira (21) que extinguirá 
estruturas do governo e cortará cargos 
administrativos. Em coletiva sobre mandato assumido 
na última semana e que exercerá até dezembro, ele 
também informou que há margem fiscal para receber 
verba de empréstimo junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
financiar municípios. 

(Disponível em : https://g1.globo.com/) 

Dentre as secretarias que serão fechadas assinale a 
alternativa INCORRETA 
a) Secretaria de Articulação Estadual. 
b) Secretaria de Supervisão de Recursos Desvinculados. 
c) Secretaria de Fundo Social. 
d) Secretaria de Assuntos Internacionais. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/tce-contesta-pedido-de-emprestimo-do-estado-para-financiar-municipios-de-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/tce-contesta-pedido-de-emprestimo-do-estado-para-financiar-municipios-de-sc.ghtml

