
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
           RECREADORA 

 

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 03 (duas) 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 abaixo e  responda as questões de 1 a 5 

                           

       Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo! 

        

   Por isso, não pode ser descartado e deixado à 
própria sorte nas ruas.  

          Quando você leva um animal para sua casa, a 
responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é 
SUA! 

           Posse Responsável – maltratar ou abandonar 
animais é CRIME previsto em lei. 

                                                                   

  Disponível em: http://lolaeamigos.blogspot.com. 

 

1)Com base no texto assinale alternativa CORRETA: 

a)O texto retrata um animal de  brinquedo , sendo assim  
deve ser cuidado. 

b) O animal não pode ser descartado ,pois se ficar na rua 
pode sofrer passando várias necessidades. 

c)Quando o texto  cita  “ ... deixado à própria sorte nas 
ruas.” está tentando colocar a ideia que o animal tem muita 
sorte e pode ser deixado na rua. 

d)Quando você toma posse de um animal significa que  
está adquirindo um bem material e assim se tornando dono 
definitivo, podendo agir de maneira que quiser em relação 
a ele. 

 

2)As palavras “SUA” e “CRIME” pode ser considerada 
para: 

a)Alertar  chamando  a atenção para a responsabilidade 
com os animais. 

b)Avisar sem muita importância a questão  do trato com os 
animais.. 

c) Produzir estética no texto  relacionada a apresentação 
do mesmo. 

d)Aquebrantar  o chamamento no texto sobre o assunto 
tratado. 

 

3) Assinale  alternativa que corresponde  a 
classificação  do  termo “ Por isso,...” 

a)Locução conjuntiva coordenativa aditiva. 

b) Locução conjuntiva coordenativa alternativa. 

c) Locução conjuntiva coordenativa adversativa. 

d) Locução conjuntiva coordenativa conclusiva. 

 

4)Considerando  o aumentativo da palavra “animal” 
como “animalaço” assinale a alternativa na qual a 
palavra pode seguir  a mesma regra: 

a)Jornal. 

b)Varal. 

c)General. 

d)Quintal. 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta dois verbos no 
particípio passado. 

a) “ ...maltratar ou abandonar animais é CRIME previsto em 
lei.” 

b) “ Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo!” 

c) “... não pode ser descartado e deixado à própria sorte 
nas ruas.” 

d) “ Quando você leva um animal para sua casa,...” 

 

Leia  o texto abaixo e responda as questões de 6 a 8. 

 

Maracatu Atômico 

Atrás do arranha-céu 

Tem o céu, tem o céu 

E depois tem outro céu 

Sem estrelas 

Em cima do guarda-chuva 

Tem a chuva, tem a chuva 

Que tem gotas tão lindas 

Que até dá vontade 

De comê-las 

 

No meio da couve-flor 

Tem a flor, tem a flor 

Que além de ser uma flor 

Tem sabor 

Dentro do porta-luva 

Tem a luva, tem a luva 

Que alguém de unhas negras 

E tão afiadas 

Se esqueceu de por [...] 

 

Redação adaptada: Nelson Jacobina / Henrique George 
Mautner 

 

6)A respeito ao plural dos  substantivos  compostos 
das frases abaixo assinale a alternativa  a qual o plural 
entre parênteses está INCORRETO: 

a) “Atrás do arranha-céu”( arranha- céus) 

b) “Em cima do guarda-chuva”(guarda- chuvas) 

c) “No meio da couve-flor”(couves- flores) 

d) “Dentro do porta-luva”(portas-luvas) 

 

7)Assinale a alternativa na qual se encontra uma frase  
com a palavra acentuada segue a seguinte regra, 
palavra oxítona com mais de uma sílaba terminada em 
ditongo nasal: 

a) “ E depois tem outro céu” 

b) “Que até dá vontade” 

c) “Que além de ser uma flor” 

d) “De comê-las” 

 

8) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

I)“ E tão afiadas” 

II)“E depois tem outro céu” 

a) Na frase I  tão é um ditongo nasal, e afiadas ditongo oral 
e  na frase II outro é um hiato. 

b) Na frase I  tão é um ditongo nasal, e afiadas hiato e  na 
frase II outro é um ditongo oral. 

c) Na frase I  tão é um ditongo oral, e afiadas ditongo oral e  
na frase II outro é um ditongo nasal. 

d)  Na frase I  tão é umhiato, e afiadas ditongo oral e  na 
frase II outro é um ditongo nasal. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 9 e 10. 

 

                                  Os dois pedreiros 

Dois pedreiros estavam construindo uma parede com 
tijolos, quando foram interrompidos por um 
“passante”, que perguntou ao primeiro: 

“O que você está fazendo?” 

O pedreiro respondeu: 

“Levantando uma parede, ora!” 

O mesmo “passante” perguntou ao segundo pedreiro, 

http://lolaeamigos.blogspot.com/


 

que estava bem mais adiantado no seu trabalho:  

“E você, o que está fazendo?” 

O segundo pedreiro, diferentemente do primeiro, 
respondeu: 

“Construindo uma catedral.” 

                          Autor Desconhecido 

 

9)Leia  o contexto abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA : 

“ Dois pedreiros estavam construindo uma parede com 
tijolos, quando foram interrompidos por um 
“passante”, que perguntou ao primeiro:” 

a)O termo passante no contexto significa um transeunte. 

b) O termo passante no contexto significa uma pessoa 
observadora. 

c) O termo passante no contexto significa um pagante. 

d) O termo passante no contexto significa ficar 
concentrado. 

 

10)As palavras “ Dois, primeiro , segundo” em relação 
aos numerais são classificadas conforme a sequência 
em: 

a)Ordinal ,cardinal e cardinal. 

b)Cardinal, ordinal e ordinal. 

c)Multiplicativo, cardinal  e cardinal. 

d)Coletivo, ordinal e ordinal. 

 
MATEMÁTICA 

11) O resultado da expressão 9x + 49 = 168- 8x é : 

a) 6. 

b)7. 

c)12. 

d)9. 

 

12) Calcule a área de um retângulo cuja base é 18cm e 
a altura  12,4cm. 

a)216 cm2. 

b) 224 cm2. 

c)223,2 cm2. 

d)232,2cm². 

 

13)Analise o resultado das operações abaixo e assinale 
verdadeiro( V) e falso (F): 

I) 8,324 + 0,42 =8,744. 

II) 9,32 x 72 = 671,04. 

III) 42,8 : 2.75 =1,656. 

IV)38,5 – 12,40= 26,1. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

a)V,V,F, V. 

b)V, V, V,F. 

c)V, F, V, F. 

d)V,F, F, V. 

 

14)Uma costureira confecciona 4 máscaras em 24 
minutos. Em 6 horas de trabalho quantas máscaras vai 
confeccionar? 

a)80. 

b)120. 

c)60. 

d)90. 

 

15)Encontre  um número cujo triplo multiplicado por 8 
é igual a 1368 . Esse número é: 

a) 356. 

b) 57. 

c) 243. 

d)69. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

16)Sobre a colonização do município de Presidente 
Nereu- SC  na década de 1930, famílias de imigrantes 
italianos e alemães formavam a comunidade que seria 
futuramente  o município de Presidente Nereu. Esta 
comunidade pertencia a: 

a)Vidal Ramos. 

b)Ibirama. 

c)Brusque. 

d)Ituporanga. 

 

17)O município de Presidente Nereu- SC   teve como 
uma de suas denominações Itaquá, que em tupi-
guarani significa: 

a) "local pedregoso”. 

b) “pedra brilhante”. 

c)”naufrágio” 

d) “lugar esperançoso” 

 

18)A  Revolução Farroupilha, tinha como principal 
objetivo transformar Santa Catarina em uma República, 
esse fato aconteceu no ano____________ e a primeira  
cidade tomada pelos farrapos foi______________. 

a)1845 - São Pedro de Alcântara 

b)1912 - São Francisco do Sul. 

c)1916 - Itajaí 

d)1839 - Laguna.  

 

19)O Programa tem por finalidade a conscientização e 
o envolvimento de todos os catarinenses para o 
descarte correto dos resíduos sólidos, tornando Santa 
Catarina o primeiro estado brasileiro a fazer a 
articulação da Logística Reversa.  Este programa 
recebeu o nome de: 

a) Reciclagem e Resíduos Orgânicos. 

b) Penso, Logo Destino. 

c) Reciclando Com Consciência. 

d)Conscientização, Destino  Responsável. 

 

20)O Ministério da Saúde reconheceu e regulamentou, 
em caráter emergencial, o uso da telemedicina e da 
teleconsulta, incluindo a prescrição médica digital sem 
o exame direto do paciente. 

Redaçãoadaptada:Disponível<https://jornal.usp.br/  

Analise as afirmativas abaixo referente a informação 
acima  e marque verdadeiro (V) ou falso(F): 

( )As tecnologias interativas que permitem o serviço médico 
por telemedicina e se tornam fundamentais como programa 
de acesso à saúde, prevenção de contágio e humanização. 

( )A telemedicina  precisa ser obrigatoriamente completa e 
não pode gerar uma consulta híbrida. 

(  ) A teleconsulta é um ato médico e que, portanto, exige 
um sigilo bilateral: tanto médico quanto paciente devem 
estar em locais reservados e evitar vazamentos de dados. 

( )A receita médica digital, com certificado digital, é 
diferente de uma receita médica digitalizada. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

a) V, F, V, V.  

b)V, V, F, V. 

c)V, V, V, F. 

d)F, V, V, V. 


