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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

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

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA 

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 3h (três horas). 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 01h (uma hora) do início da prova. 

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. 

Boa prova! 

Destaque aqui 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA MUNICIPAL CONDERG/HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA 
 
Marque aqui as suas respostas:  
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 01 a 10.

Após         ser         rejeitado         pelos         irmãos,         filhote         de
macaco         passa         dia         com         bichos         de         pelúcia         em         zoo
e         noite         na         casa         de         veterinária         em         SC

Bebê         necessita         de         cuidados         intensos         24         horas.
Ações         em         ambientes         reservados         servem         para         simular
cuidados         maternos         e         garantir         sobrevivência         do
animal.

Por         Carolina         Fernandes         e         Dagmara         Spautz,         G1         -         SC
e         NSC
09/06/2021

Um         filhote         de         macaco-caranguejeiro         está         sob         os
cuidados         de         uma         veterinária         na         sua         casa         durante         a
noite         após         ser         rejeitado         pela         família         no         zoológico         de
Balneário         Camboriú,         no         Litoral         Norte         catarinense.
Já         durante         o         dia,         no         zoológico,         Iuri,         como         foi
apelidado         pelos         cuidadores,         é         mantido         reservado         em
local         com         bichos         de         pelúcia,         cobertores,         leite         especial
e         mamadeiras.
Desde         que         nasceu,         em         fevereiro,         Iuri         não         foi         bem
recebido         pelos         irmãos         e         a         convivência         familiar         ficou
perigosa.
Por         isso,         a         equipe         responsável         optou         por         isolá-lo,
mas         em         razão         dos         cuidados         intensos         necessários,         o
grupo         decidiu         que         Iuri         passaria         um         período         na
residência         da         veterinária,         Samara         de         Oliveira         Freitas.
Segundo         a         bióloga         responsável         pela         equipe,         Marcia
Regina         Gonçalves         Achutti,         ele         vem         se         desenvolvendo
com         saúde.         Enquanto         isso,         a         veterinária         Samara         de
Oliveira         Freitas         cuida         dele         em         casa         durante         à         noite.
(...)
A         veterinária         explica         que         o         animal         ainda         mantém
contato         com         os         seus         semelhantes         e         não         fica
totalmente         isolado.         Segundo         ela,         assim         que         o         bebê
se         adaptar         à         alimentação         sólida,         a         reaproximação
com         os         pais         e         os         irmãos         será         feita.
"Esse         é         um         processo         cheio         de         etapas         e         cuidados.
Nos         próximos         meses         será         feita         a         adaptação         de
alimentação         mais         sólida         e         semelhante         à         dos         adultos.
A         gente         tem         que         fazer         a         reintrodução         aos         poucos
para         ele         e         para         o         grupo         aceitar         ele.         Mas         sempre
avaliando         os         possíveis         risco         que         ele         possa         sofrer",
conclui         Samara.
(...)

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2021/06/09/apos-ser-rejeitado-pelos-

irmaos-filhote-de-macaco-passa-dia-com-bichos-de-pelucias-em-zoo-e-noite-na-ca

sa-de-veterinaria-em-sc.ghtml (Acesso em 09/06/2021 - Adaptado)

Questão 01

Analise         as         assertivas         a         seguir:

I.Na         oração         "Enquanto         isso,         a         veterinária         Samara         de
Oliveira         Freitas         cuida         dele         em         casa         durante         à         noite",
a         palavra         destacada         é         acentuada         por         ser         uma
paroxítona         terminada         em         "A".
II.Em         "Segundo         a         bióloga         responsável         pela         equipe,
Marcia         Regina         Gonçalves         Achutti,         Iuri         vem         se
desenvolvendo         com         saúde",         as         palavras         em
destaque         são         acentuadas         seguindo         a         mesma         regra:
todas         as         proparoxítonas         são         acentuadas.
III.No         trecho         "Bebê         necessita         de         cuidados         intensos
24         horas..",         a         palavra         destacada         é         acentuada
seguindo         a         regra         de         acentuar-se         as         oxítonas
terminadas         em         "E".

Está         (ão)         CORRETO         (S):

a) Apenas         a         assertiva         III.
b) Apenas         a         assertiva         I.
c) Apenas         as         assertivas         I         e         III.
d) Apenas         as         assertivas         II         e         III.

Questão 02

Os         pronomes         representam         a         classe         de         palavras         que
substituem         ou         acompanham         os         substantivos.         Sobre
essa         classe         de         palavras         e         o         contexto         que         eles         estão
inseridas         na         fábula,         analise         os         itens         que         seguem:

I.Em         "Um         filhote         de         macaco-caranguejeiro         está         sob
os         cuidados         de         uma         veterinária         na         sua         casa         (...)."         o
pronome         destacado         é         classificado         como         possessivo         e
pertence         à         3ª         pessoa         do         discurso.
II.Em         "Por         isso,         a         equipe         responsável         optou         por         isolá
-lo",         temos         um         caso         de         próclise,         justificada         pela
preposição         "por".
III.Em         "Enquanto         isso,         a         veterinária         Samara         de
Oliveira         Freitas         cuida         dele         em         casa         durante         à         noite."
o         pronome         demonstrativo         destacado         tem         como
referente         o         trecho         "Iuri         vem         se         desenvolvendo         com
saúde".
IV.Em         "Segundo         a         bióloga         responsável         pela         equipe,
Marcia         Regina         Gonçalves         Achutti,         ele         vem         se
desenvolvendo         com         saúde",         o         pronome         destacado
substitui         o         nome         Iuri         e         exerce         a         função         de         objeto
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direto.

Está         (ão)         CORRETO         (S):

a) Apenas         os         itens         I         e         IV.
b) Apenas         os         itens         I         e         III.
c) Apenas         os         itens         I,         II         e         III.
d) Apenas         os         itens         I         e         II.

Questão 03

No         período         "Por         isso,         a         equipe         responsável         optou         por
isolá-lo,         mas         em         razão         dos         cuidados         intensos
necessários,         o         grupo         decidiu         que         Iuri         passaria         um
período         na         residência         da         veterinária,         Samara         de
Oliveira         Freitas",         a         palavra         destacada         expressa         uma
ideia         de:

a) Conclusão.
b) Adição.
c) Explicação.
d) Oposição.

Questão 04

Em         "Enquanto         isso,         a         veterinária         Samara         de         Oliveira
Freitas         cuida         dele         em         casa         durante         à         noite",         o
fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer         porque:

a) Trata-se         de         uma         locução         adverbial         feminina         que
sempre         é         apresentada         com         a         contração         À.

b) O         substantivo         "casa"         por         estar         determinado         pede         a
preposição         A         e         o         substantivo         "noite"         aceita         o         artigo
feminino         A.

c) O         substantivo         "noite"         pede         a         preposição         A         e
também         aceita         o         artigo         feminino         A.

d) A         preposição         "durante"         pede         a         preposição         A         e         o
substantivo         "noite"         aceita         o         artigo         feminino.

Questão 05

Sobre         o         período         "A         veterinária         explica         que         o         animal
ainda         mantém         contato         com         os         seus         semelhantes
e         não         fica         totalmente         isolado",         a         oração         destacada         é
classificada         sintaticamente         como:

a) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.
b) Oração         Subordinada         Adjetiva         Explicativa.
c) Oração         Subordinada         Adjetiva         Restritiva.
d) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

Questão 06

O         uso         da         variante         culta         da         língua,         sem         ocorrência         de
transgressão,         predomina         ao         longo         de         todo         o         texto,         o
que         reforça         o         estilo         da         escrita         formal         no         campo         da
notícia         jornalística.

O         trecho         que         exemplifica         ocorrência         de         linguagem
informal         nesse         texto         é:

a) A         gente         tem         que         fazer         a         reintrodução         aos         poucos
para         ele         e         para         o         grupo         aceitar         ele.

b) Desde         que         nasceu,         em         fevereiro,         Iuri         não         foi         bem
recebido         pelos         irmãos         e         a         convivência         familiar
ficou         perigosa.

c) Nos         próximos         meses         será         feita         a         adaptação         de
alimentação         mais         sólida         e         semelhante         à         dos
adultos.

d) A         veterinária         explica         que         o         animal         ainda         mantém
contato         com         os         seus         semelhantes         e         não         fica
totalmente         isolado.

Questão 07

No         trecho         "Desde         que         nasceu,         em         fevereiro,         Iuri         não
foi         bem         recebido         pelos         irmãos         e         a         convivência
familiar         ficou         perigosa.(...)         ".                  A         palavra         destacada
pertence         à         seguinte         classe         gramatical:

a) Substantivo.
b) Advérbio.
c) Pronome.
d) Adjetivo.

Questão 08

No         trecho         "Bebê         necessita         de         cuidados         intensos         24
horas",         o         termo         destacado         está         exercendo         função
sintática         de:

a) Objeto         indireto.
b) Objeto         direto.
c) Aposto.
d) Complemento         nominal.

Questão 09

Com         base         nas         relações         lógico-discursivas         do         texto,
no         trecho         "Desde         que         nasceu,         em         fevereiro,         Iuri         não
foi         bem         recebido         pelos         irmãos         e         a         convivência
familiar         ficou         perigosa",         o         termo         sublinhado         expressa
ideia         de:
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a) Causa.
b) Concessão.
c) Tempo.
d) Condição.

Questão 10

O         texto         é         predominantemente:

a) Injuntivo.
b) Narrativo.
c) Descritivo.
d) Expositivo.

Matemática

Questão 11

Analisando         o         diagrama         de         venn         dado         na         figura         a
seguir,         podemos         afirmar         que         o         que         representa         a
interseção         de         X         com         Y         é:

a) X         Y         =         {         11,         12         }.
b) X         Y         =         {         1,         2,         3         }.
c) X         Y         =         {         2,         3         }.
d) X         Y         =         {                                             }.

Questão 12

De         acordo         com         a         ilustração         abaixo,         qual         é         o         volume
(V)         da         caixa         maior,         se         para         enchê-la         é         necessário
usar         a         medida         de         10         caixas         de         água,         da         menor?

a) V         =         5m³.
b) V         =         10m³.

c) V         =         0,005m³.
d) V         =         15m³.

Questão 13

Um         carro         vendido         à         vista         por         R$         15.500,00,         se         for
parcelado         em         4         vezes,         rende         ao         vendedor         um         juros
(simples)         de         R$         1.240,00.         Qual         é         a         taxa         mensal
aplicada         neste         cálculo?

a) A         taxa         é         de         8%         ao         mês.
b) A         taxa         é         de         6%         ao         mês.
c) A         taxa         é         de         4%         ao         mês.
d) A         taxa         é         de         2%         ao         mês.

Questão 14

Dona         Maria         é         uma         boleira         de         mão         cheia,         por         isso
recebe         muitas         encomendas         toda         semana.         Para
montar         um         bolo         de         festa         ela         faz         4         massas         e         em         cada
massa         usa         350g         de         trigo.         Se         na         semana         passada
dona         Maria         fez         15         bolos         de         festa,         quantos         quilos         de
trigo         ela         usou?

a) Ela         usou         15         quilos         de         trigo.
b) Ela         usou         40         quilos         de         trigo.
c) Ela         usou         35         quilos         de         trigo.
d) Ela         usou         21         quilos         de         trigo.

Questão 15

Considerando         A         como         sendo         a         área         do         quadrado
dado,         qual         é         o         valor         de         x         que         torna         as         informações
dadas         verdadeiras.

a) x         =         1m.
b) x         =         4m.
c) x         =         -3m.
d) x         =         3m.
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Conhecimentos Gerais

Questão 16

O         Brasão         oficial         do         estado         de         São         Paulo         possui
"PRO         BRASILIA         FIANT         EXIMIA",         que         significa:

a) Para         o         Brasil         força         extinta.
b) Pelo         Brasil         tenha         alta         estima.
c) Para         o         Brasil         falta         estima.
d) Pelo         Brasil         façam-se         grandes         coisas.

Questão 17

O         Instituto         Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística         -
IBGE,         divulgou,         recentemente,         dados         que         indicam         um
crescimento         no         volume         de         serviços         prestados         em
abril         de         0,7%         em         relação         ao         mês         de         março.

Entre         as         opções         abaixo         NÃO         representa         uma
empresa         prestadora         de         serviços?

a) Contabilidade.
b) Assessoria         de         imprensa.
c) Indústria         de         alimentos.
d) Marketing         digital.

Questão 18

"O         Brasil         voltará         a         ocupar         um         assento         não
permanente         no         Conselho         de         Segurança         das         Nações
Unidas         no         biênio         2022-2023,         após         11         anos.         Será         a
11ª         vez         que         o         país         vai         integrar         o         colegiado         (a         última
foi         no         biênio         2010-2011)."
(https://g1.globo.com/mundo/noticia)

Qual         é         a         relevância         dessa         participação?

a) Os         integrantes         deste         conselho         possuem         um
acordo         que         permite         a         divisão         igualitária         de
artefatos         bélicos         entre         as         nações         e         isso         faz         com
que         o         país         ganhe         notoriedade         e         respeito.

b) Sendo         formado         em         sua         maioria         por         países         de
grande         potencial         bélico,         participar         deste         seleto
grupo         dá         ao         país         integrante         o         direito         de         participar
ativamente         de         guerras         e         conflitos         que         ocorram         em
qualquer         lugar         do         mundo.

c) Considerado         o         órgão         mais         importante         da
Organização         das         Nações         Unidas         -         ONU,         sua
relevância         está         no         fato         de         ser         responsável         por
observar         e         discutir         os         problemas         que         possam
comprometer         a         paz         mundial.

d) Ocupar         uma         destas         cadeiras         é         a         porta         de         entrada
para         que         o         país         ganhe         as         permissões         necessárias
para         a         fabricação         de         bombas         atômicas         em         seu
território.

Questão 19

Em         lugares         com         alta         densidade         populacional,         como         a
cidade         de         São         Paulo,         é         cada         vez         mais         raro         encontrar
áreas         vazias         e         espaços         verdes         e         a         falta         que         fazem
para         o         meio         ambiente         leva         os         interessados         pelo         tema
a         buscarem         alternativas         que         visam         suprir         esta
necessidade.

Qual         das         opções         abaixo         cita         uma         destas         alternativas?

a) A         construção         de         estradas         elevadas.
b) Os         terraços-jardins.
c) A         substituição         de         asfalto         por         estradas         de         terra.
d) O         corte         de         árvores         antigas.

Questão 20

A         atividade         cultural         pode         se         apresentar         em         variados
formatos,         gastronomia,         literatura         e         entretenimento
são         alguns         deles.

Qual         das         alternativas         abaixo         cita         uma         manifestação
cultural         que         vem         ganhando         força         no         cenário         mundial
nos         últimos         tempos?

a) O         cinema         brasileiro.
b) A         literatura         nacional.
c) As         gastronomias         regionais         do         Brasil.
d) O         teatro         brasileiro.
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