
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Bandeirante 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Conhecimentos Específicos

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 1 a 7.

NUT         SO         SIMILAR         Squirrels         have         different
personalities         and         can         be         shy         or         right         nutters,
study         finds

(1º§)         Psychologists         said         the         furry-tailed         rodents
have         four         traits         -         boldness,         aggressiveness,         activity
level         and         sociability.

(2º§)         Experts         observed         and         recorded         squirrel
responses         to         four         tests.

(3º§)         They         were         placed         in         a         holed         box,         presented
with         their         mirror         image,         approached         in         the         wild         to
see         how         long         they         waited         before         fleeing,         and         caught
unharmed         in         a         simple         trap.

(4º§)         Bolder         squirrels         moved         faster,         were         more
aggressive,         active         and         sociable.

(5º§)         They         may         find         more         food         or         defend         a         larger
territory         -         but         are         at         more         risk         from         predators         or
accidents.         Dr         Jaclyn         Aliperti,         ___         the         University         of
California,         said         the         scientific         field         of         animal
personality         is         relatively         young         but         its         development         is
key.

(6º§)         She         explained:         "Accounting         ___         personality
may         be         important         when         predicting         wildlife         responses
to         new         conditions         such         as         changes         or         destruction         of
habitat.

(7º§)         "This         is         a         hard         science         but         if         it         makes         you
relate         to         animals         more,         maybe         people         will         be         more
interested         in         conserving         them."

Fonte:
https://www.thesun.co.uk/news/16108389/squirrels
-have-personalities-a-study-found/?rec_article=true

Questão 01
The         research         presented         in         the         text         is         focused         on
studies         of         the:

(A) Animals         ethic.

(B) Animals         personality.

(C) Animals         biology.

(D) Animals         vision.

Questão 02
The         Simple         Past         and         the         Past         Participle         forms         of         the
verb         find         (5º§)         are:

(A) Finded         -         Finding.

(B) Faund         -         Faund.

(C) Finded         -         Finded.

(D) Found         -         Found.

Questão 03
Mark         the         alternative         that         correctly         fills         in         the         blanks
of         5º§         and         6º§.

(A) on         -         by.

(B) at         -         for.

(C) in         -         of.

(D) on         -         over.

Questão 04
According         to         the         text,         how         the         squirrels         considered
bolder         behaved         during         the         tests?

(A) They         became         more         aggressive         and         sociable.

(B) They         fell         into         more         traps         and         fled         more.

(C) They         had         less         accidents.

(D) They         became         potential         predators         to         their
puppies.

Questão 05
Consider         the         excerpt         below:

(7º§)         "This         is         a         hard         science         [...]"

The         superlative         of         the         word         hard         is:

(A) Harder.

(B) Hardness.

(C) Hardful.

(D) Hardest.

Questão 06
Consider         the         sentence         below         from         the         text         and         the
following         assertives:

(1º§)         "Psychologists         said         the         furry-tailed         rodents
have         four         traits         -         boldness,         aggressiveness,         activity
level         and         sociability."

I."Furry-tailed         rodents"         could         be         translated         as
"Roedores         furiosos         de         calda         longa".

II.The         word         "level"         can         be         a         conjunction.

III.The         word         "boldness"         could         be         replaced         by
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"daring".

Which         one(s)         is(are)         CORRECT?

(A) Only         II         and         III.

(B) Only         III.

(C) Only         I.

(D) Only         I         and         II.

Questão 07
"They         were         placed         in         a         holed         box         [...]"         (3º§)         could
be         translated         as:

(A) Eles         foram         colocados         em         uma         caixa         furada         [...].

(B) Eles         foram         alocados         em         uma         caixa         redonda
[...].

(C) Elas         estavam         localizadas         em         uma         caixa         furada
[...].

(D) Elas         foram         armazenadas         em         uma         caixa
redonda         [...].

Questão 08
Considere         o         excerto         abaixo:

"Este         método         surgiu         pela         necessidade         americana
de         comunicação         durante         o         período         da         Segunda
Guerra         Mundial,         quando         os         soldados         que         estavam
a         frente         da         batalha         tiveram         que         aprender         línguas
europeias.         Trazida         para         a         sala         de         aula,         esta
metodologia         dá         enfoque         na         audição         e         fala,         ou         seja,
no         ouvir         e         falar         e         somente         depois         na         leitura         e
escrita.         Acredita-se         que         a         língua         é         um         hábito         que         se
adquire         através         da         fala,         em         um         processo         mecânico
de         estímulo         e         resposta,         onde         as         respostas         certas
são         reforçadas         e         as         erradas         simplesmente
ignoradas.         As         regras         aqui         dão         lugar         aos         exemplos         e
modelos         corretos         que         deveriam         ser         seguidos.         A
aquisição         da         língua         vinha         por         intermédio         da
repetição         e         memorização.         Ou         seja,         as         estruturas
(modelos)         apresentadas         eram         repetidas         oralmente,
a         fim         de         serem         totalmente         memorizadas.         O
professor         continua         sendo         o         centro,         pois         é
considerado         o         mediador         do         ensino         e
aprendizagem."

Fonte         (adaptada):         https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/

metodolologias-ingles

O         excerto         acima         se         refere         à         chamada         metodologia:

(A) Audiolingual.

(B) Tradicional.

(C) Direta.

(D) Sociointeracionista.

Questão 09
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         um         serviço         de
hospedagem         de         arquivos         em         nuvem.

(A) Google         Ads.

(B) Outlook.

(C) Google         Sheets.

(D) Dropbox.

Questão 10
Choose         the         alternative         that         does         NOT         have         words
with         the         same         sound         in         the         pronunciation.

(A) "Ant"         and         "Aunt".

(B) "Steel"         and         "Steal".

(C) "Flew"         and         "Flu".

(D) "Meet"         and         "Meant".

Questão 11
De         acordo         com         os         Parâmetros         Curriculares
Nacionais         -         Língua         Inglesa,         ao         longo         dos         quatro
anos         do         ensino         fundamental,         espera-se         com         o
ensino         de         Língua         Estrangeira         que         o         aluno         seja
capaz         de,         EXCETO:

(A) Construir         conhecimento         sistêmico,         tendo         como
base         seus         conhecimentos         de         outras         línguas
estrangeiras,         bem         como         desenvolver
principalmente         o         campo         da         oralidade.

(B) Ler         e         valorizar         a         leitura         como         fonte         de
informação         e         prazer,         utilizando-a         como         meio         de
acesso         ao         mundo         do         trabalho         e         dos         estudos
avançados.

(C) Construir         consciência         linguística         e         consciência
crítica         dos         usos         que         se         fazem         da         língua
estrangeira         que         estão         aprendendo.

(D) Utilizar         outras         habilidades         comunicativas         de
modo         a         poder         atuar         em         situações         diversas.

Questão 12
Consider         the         sentence         below:

"The         mayor         asked         them         to         sing         the         anthem         at         the
end         of         the         lecture."

The         words         mayor,         anthem         and         lecture         could         be
translated         as:
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(A) major         -         antena         -         leitura.

(B) major         -         antena         -         palestra.

(C) prefeito         -         hino         -         palestra.

(D) prefeito         -         hino         -         leitura.

Questão 13
In         the         sentence         "Mark         and         John's         tickets",         we
understand         that:

(A) The         tickets         belong         to         both         of         them.

(B) Both         of         them         are         ticketing.

(C) Only         John         has         tickets.

(D) Only         Mark         has         tickets.

Questão 14
Julgue         as         sentenças         abaixo         como         VERDADEIRAS
ou         FALSAS.

1.(__)A         utilização         de         tipos         variados         de         textos         nas
aulas         de         Língua         Inglesa         possibilita         um         maior
conhecimento         intertextual         por         parte         do         aluno.

2.(__)É         recomendado,         por         exemplo,         que         o(a)
professor(a)         de         Língua         Inglesa         escolha         textos
jornalísticos         quando         analisar         com         a         turma         vários
pontos         de         vista.

3.(__)Uma         possível         atividade         proposta         pelo(a)
professor(a)         de         Língua         Inglesa         durante         a         chamada
"pré-leitura         textual"         é         pedir         para         os         alunos         listarem
os         vocábulos         que         ainda         não         conhecem.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) 1.V,         2.V,         3.F.

(B) 1.F,         2.V,         3.V.

(C) 1.F,         2.F,         3.V.

(D) 1.V,         2.V,         3.V.

Legislação

Questão 15
O         ensino         religioso         constituirá         disciplina         dos         horários
normais         das         escolas         públicas         de         ensino
fundamental         e,         segundo         a         Constituição         Brasileira:

(A) É         uma         disciplina         de         matrícula         obrigatória.

(B) É         uma         disciplina         de         matrícula         facultativa.

(C) As         secretarias         municipais         determinarão         quem
deve         se         matricular         nesta         disciplina.

(D) A         escola         determinará         quem         deve         se         matricular
nesta         disciplina.

Questão 16
A         Lei         Orgânica         do         município         de         Bandeirante/SC
determina         que,         realizar         o         recenseamento         dos
educandos         do         ensino         fundamental,         fazer-lhes         a
chamada         e         zelar,         junto         aos         pais         ou         responsáveis
por         sua         frequência         na         escola         é         uma         competência:

(A) Do         Conselho         de         Pais         e         Mestre.

(B) Dos         dirigentes         das         instituições         de         ensino.

(C) Do         Poder         Público         Municipal.

(D) Da         comunidade.

Questão 17
Na         oferta         de         educação         básica         para         a         população
rural,         os         sistemas         de         ensino         promoverão         as
adaptações         necessárias         à         sua         adequação         às
peculiaridades         da         vida         rural         e         de         cada         região.         Sobre
esta         determinação         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional         ainda         cita         alguns         pontos         aos
quais         deve         ser         dedicada         atenção         especial.         Entre
eles         NÃO         consta:

(A) Adequação         à         natureza         do         trabalho         na         zona
rural.

(B) Conteúdos         curriculares         e         metodologias
apropriadas         às         reais         necessidades         e         interesses
dos         alunos         da         zona         rural.

(C) Organização         escolar         própria,         incluindo
adequação         do         calendário         escolar         às         fases         do
ciclo         agrícola         e         às         condições         climáticas.

(D) Carga         horária         anual                  das         escolas         da         zona         rural
superior         à         das         escolas         da         área         urbana.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         processo         de         emancipação         da         comunidade         de
Bandeirante/SC         veio         do         desejo         da         comunidade
através         de         um         plebiscito,         e         logo         após         foi         confirmado
pelo         Governador         Sr.         Paulo         Afonso         Evangelista
Vieira         tornando         em         município         a         comunidade         de
Bandeirante/SC.         Qual         foi         a         data         que         o         governador
concretizou         essa         mudança?

(A) 19         de         Março         de         1995.

(B) 14         de         maio         de         1955.

(C) 29         de         Setembro         de         1995.

(D) 20         de         junho         de         1955.

Questão 19
"Risco         de         tsunami         após         vulcão         das         Ilhas         Canárias
entrar         em         erupção         é         remoto         na         costa         brasileira".
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Fonte:         https://g1.globo.com

No         final         de         semana         do         dia         20-09-21,         sites
noticiaram         um         risco         baixo         da         costa         brasileira         ser
atingido         por         um         tsunami         após         um         vulcão         entrar         em
erupção         nas         ilhas         Canárias.         Em         qual         país         fica         a
localidade         em         que         o         vulcão         entrou         em         erupção?

(A) Espanha.

(B) Argentina.

(C) México.

(D) Chile.

Questão 20
A         Hemmer         foi         criada         há         106         anos         e         é         sediada         em
Blumenau         (SC),         nos         últimos         dias         do         mês         de
setembro         de         2021         foi         anunciada         a         venda         da
Hemmer         para         uma         outra         empresa         famosa         do         ramo
alimentício.                  A         empresa         que         comprou         a         Hemmer         foi
a:

(A) Kraft         foods.

(B) Cargill.

(C) Unilever.

(D) BRF.
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