
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA - SC 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ESF 
 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 10 Matemática: 05 Conhecimentos Gerais: 05 

 

LEIA ATENTAMENTE 

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

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

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

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

5 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. 

6 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. 

7 O tempo de duração da prova será de até 02 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 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. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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Marque aqui as suas respostas para posterior conferência: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e responda as questões de 1 a 10. 

 

                                    SÓ SEREI FELIZ 

 

     Se tiver grana, roupas legais e puder gastar com o que 
bem entender. 

      A gente não vai aqui repetir o velho ditado dizendo que 
“dinheiro não traz felicidade”, como se isso fosse um 
consolo para quem está sem grana. Mas também não dá 
para bancar a cínica e rebater afirmando que “trazer, não 
traz, mas compra”. Brincadeiras à parte, a verdade é que a 
felicidade é um estado que não se compra, mas pode ser 
encontrada nas coisas mais simples da vida. Você pode 
experimentar, por exemplo: 

       Tomar um picolé; levar seus olhos para passear e ver 
quanta coisa bonita existe na natureza para ser apreciada; 
Dividir uma pizza com os amigos; Andar de mãos dadas 
com o namorado; Surpreender seu pai que chegou 
cansado do trabalho com um beijo carinhoso; Sair para 
passear com seu cachorrinho; Tomar conta da filhinha da 
vizinha e brincar de fazer bolinhas de sabão. 

       Enfim, dá para resumir em poucas palavras: encontrar 
a felicidade é bem mais fácil do que você imaginava, não é 
mesmo? 

                                        Revista Atrevida. Número 161. 
 

1) “Só serei feliz” “Se tiver grana, roupas legais e 
puder gastar com o que bem entender.” O contexto 
acima de acordo com o titulo do  texto infere a ideia 
que:  
a) Quando a pessoa possui grana , roupas e puder gastar o 
que bem entender ela é e será sempre feliz. 
b) A pessoa pode ter tudo que é citado no contexto mas 
pode ser infeliz. 
c)O contexto serve para um reflexão que a pessoa pode 
ser feliz valorizando as coisas simples. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

2) ... “levar seus olhos para passear e ver quanta 
coisa bonita existe na natureza para ser apreciada;” 
Com base no texto a respeito do trecho acima assinale 
a alternativa CORRETA: 
a)Apreciar a natureza percebe-se muita coisa bonita , é um 
gesto simples, fácil onde encontra- se a  felicidade. 
b)Levar seus olhos para passear é um atitude muito 
complicada que poucas pessoas conseguem fazer. 
c)Ver as coisas bonitas da natureza causa incerteza para 
as pessoas. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
3) ...“dinheiro não traz felicidade”... Assinale a 
alternativa a qual encontra-se uma palavra escrita 
corretamente da mesma forma que a palavra 
sublinhada acima: 
a)Quando sair não olhe para traz. 
b)Maria passe por traz do balcão. 
c)João sempre traz alegria quando chega. 
d)Você vai ficar para traz senão correr. 
 
4)“Mas também não dá para bancar a cínica 
...”Assinale a alternativa na qual a palavra substitui a 
sublinhada com o mesmo sentido: 
a)devassa 
b)decorosa 

c)intocada 
d)decente. 

 
5)Assinale  a alternativa CORRETA  que apresenta um 
verbo conjugado no   pretérito perfeito do indicativo: 
a) “Você pode experimentar, por exemplo:” 
b) ... “como se isso fosse um consolo para quem está sem 
grana.” 
c) “Surpreender seu pai que chegou cansado do trabalho 
com um beijo carinhoso;”... 
d)  “...ver quanta coisa bonita existe na natureza para ser 
apreciada.” 
 
6)  “Brincadeiras à parte, a verdade é que a felicidade é 
um estado que não se compra,” Assinale a alternativa 
que apresenta  a mesma regra de acentuação do 
vocábulo sublinhado: 
a)Ana conseguiu promoção à custa de muito esforço. 
b)O filme começara à meia noite. 
c)A artista pintou um quadro à Van Gogh. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
7) “ Dividir uma pizza com os amigos;” Assinale a 
alternativa CORRETA na qual  as palavras estão 
grafadas conforme a palavra em destaque na frase 
acima: 
a) Calabrezza, enraizzar. 
b) Homenzzarrão, guizzo. 
c)Matarazzo, paparazzi. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
8) “ A gente não vai aqui repetir...” A palavra 
sublinhada é um substantivo: 
a)Comum de dois gêneros. 
b)Sobrecomum. 
c)De dois números. 
d)Biforme . 
 
9) “ Tomar um picolé; ” Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma palavra na frase com a 
mesma regra de acentuação da palavra em destaque 
no trecho acima: 
a)Sandra colocou o chapéu na praia. 
b)Ontem as crianças jogaram dominó. 
c)Marta também quer ir passear. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
10) “Tomar conta da filhinha da vizinha e brincar de 
fazer bolinhas de sabão.” O aumentativo das palavras 
sublinhadas é : 
a)filhona – bolona. 
b)filhota – bolaço. 
c)filhaça – bolazio. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

MATEMÁTICA 
 

11)A soma é igual a 1020 de três números 
consecutivos. Esses números são respectivamente: 

a)329, 330, 331. 

b)338,339, 340. 

c)339,340, 341. 

d)337,338, 339. 

 

12)Sabendo que a raiz  da equação   x²- 10x- 8a = 0 é -4. 
Encontre o valor do coeficiente : 

a)12. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=matarazzo
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=paparazzi


 

b)6. 

c)7. 

d)10. 

 

13)Paulo fez uma viagem, gastou 8 horas no percurso 
com uma velocidade de 40 km/h. Qual seria a 
velocidade média se ele gastasse 5 horas nesse 
mesmo percurso ? 

a)70 km/h. 

b)80km/h.  

c)64 km/h. 

d)82 km/h. 

 

14)Maria produz 210 bombons de 20 gramas cada um 
por dia. Ela pretende produzir bombons de 15 gramas 
cada um , quantos bombons irá produzir por dia? 

a)300 bombons. 

b)280 bombons. 

c)250 bombons. 

d)330 bombons. 

 

15)Em um centro de eventos retangular vai ser trocado 
o piso , tendo as seguintes medidas: 22m e 25m. O 
piso cerâmico utilizado será quadrado de 18cm. 
Quantos pisos cerâmicos aproximadamente serão 
utilizados? 

a)16975 pisos cerâmicos. 

b)12345 pisos cerâmicos. 

c)11763 pisos cerâmicos. 

d)15976 pisos cerâmicos. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16)Complete  a lacuna  a seguir: O município de  
Iraceminha –SC  foi desmembrado de 
_____________e elevado à condição de município 
através da Lei Municipal nº 7.577 de 26 de abril de 
1989. 

a)Maravilha. 

b)Flor do Sertão. 
c)Cunha Porã. 

d)Riqueza. 
 
17) O  primeiro prefeito municipal do município de  
Iraceminha- SC foi: 

a)Rosalino Augusto Dalmolin. 
b)Plínio Cipriani. 

c)Geronimo Zamprogna. 
d)Albino Vivian. 
 

18) Leia a informação abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos 
Neto, declarou  no dia 24 de março de 2021 que o  
sistema de pagamentos instantâneos da instituição  
pode evoluir para um tipo de "identidade digital" no 
futuro, ou seja, uma forma de comprovar as 
informações dos cidadãos de forma virtual. O sistema 
ganhou funcionalidade de leitura das informações da 
agenda de telefone, mediante autorização do usuário.  

Redação adaptada< Disponível: G1 — Brasília 
24/03/2021> 

O presidente do Banco Central  referia-se ao  
seguinte  sistema de pagamentos: 

a)TED. 
b)DOC. 

c)PIX. 
d)Internet Banking. 
 
19) O ponto mais elevado do estado de Santa 
Catarina  está localizado no: 

a) Morro da Boa Vista, na Serra da Anta Gorda. 

b) Morro da Igreja  na Serra do Corvo Branco. 
c) Morro campo dos padres na Serra Bela 

d) Morro do Quiriri na Serra do Rio do Rastro. 
 

20)Pode ser definida  como processo contínuo, uma 
construção coletiva que almeja a realização gradativa 
dos Direitos Humanos e de uma sociedade mais justa 
e solidária. O contexto acima faz referência  a: 

a)Tecnologia. 
b)Ecologia. 

c)Meio ambiente. 
d)Cidadania. 


