
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

31 de outubro

8h20 às 11h20

25 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto, considere cada linha um verso.

Valsinha

Um dia ele chegou tão diferente 
Do seu jeito de sempre chegar.

Olhou-a de um jeito muito mais quente 
Do que sempre costumava olhar 
E não maldisse a vida tanto 
Quanto era seu jeito de sempre falar.

E nem deixou-a só num canto 
Pra seu grande espanto 
Convidou-a pra rodar.

Então ela se fez bonita 
Como há muito tempo não queria ousar 
Com seu vestido decotado 
Cheirando a guardado 
De tanto esperar.

Depois os dois deram-se os braços 
Como há muito tempo 
Não se usava dar 
E cheios de ternura e graça 
Foram para a praça 
E começaram a se abraçar.

E ali dançaram tanta dança 
Que a vizinhança toda despertou 
E foi tanta felicidade 
Que toda a cidade se iluminou 
E foram tantos beijos loucos 
Tantos gritos roucos como não se ouviam mais 
Que o mundo compreendeu 
E o dia amanheceu em paz.
(Chico Buarque de Holanda)

1. Avalie as afirmativas feitas sobre o texto.

1. Nos dois primeiros versos, há a informação de 
que o personagem chegara diferente. Mais 
adiante, pode-se deduzir que ele sempre che-
gava muito mais frio e maldizendo a vida.

2. Pode-se afirmar que o texto mostra que a dança, 
envolvendo amor e prazer, é capaz de expandir 
seus efeitos para além daqueles que se amam.

3. Segundo o texto, o amor pode gerar a paz.
4. No amor narrado no texto, há a ideia de que 

o prazer físico está em outra esfera que não a 
do amor apaixonado.

5. O texto retrata um amor abnegado pelo qual 
o mundo se encantou.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ).

( ) No texto, há uma inadequação de colocação 
pronominal, se considerada a norma culta da 
língua.

( ) O verbo “amanhecer”, no texto, é impessoal e 
não tem sujeito já que indica um fenômeno 
da natureza.

( ) Na expressão “beijos loucos”, a palavra “loucos” 
é um adjunto adnominal, considerada a sua 
função sintática no texto.

( ) A oração: “Que a vizinhança toda despertou” 
é classificada como subordinada adverbial 
consecutiva, a partir da ideia que denota no 
contexto.

( ) O verbo do primeiro verso encerra em si mesmo 
seu significado; assim, é classificado como 
intransitivo quanto à sua predicação verbal.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • V
b. Check-square V • F • V • V • V
c. SQUARE V • F • V • F • F
d. SQUARE F • V • F • V • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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3. Considere a frase:

“Tantos gritos roucos como não se ouviam mais”.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Há a possibilidade de outra escrita da expres-
são “não se ouviam mais”, qual seja: deixando-

-se o pronome enclítico.
b. SQUARE A palavra “tantos” é um advérbio, por isso sua 

função sintática é de adjunto adverbial.
c. SQUARE A conjunção “como” denota o sentido de casua-

lidade na frase, em consequência do texto.
d. Check-square O “se” é uma partícula apassivadora , por isso o 

verbo concorda com a palavra a que se refere.
e. SQUARE A palavra “não” exerce a mesma função sintática 

da palavra “tantos”, ambas intensificam a pala-
vra a que se referem.

4. Avalie as orações.

1. Chegou à noite.
2. A cidade à qual iremos, é Caxambu do Sul.
3. Você assistiu ao filme? Sim eu o assisti.
4. Entrou e saiu imediatamente da sala.
5. As duplicatas deste pagamento seguem 

inclusas.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em 1, se tirarmos a crase, a frase muda de sen-
tido e o adjunto adverbial passa a ser o sujeito 
do verbo.

b. SQUARE A frase 2 apresenta um pronome relativo 
unindo as orações e está corretamente escrita.

c. SQUARE A frase 3 apresenta duas orações absolutas. 
Ambas não apresentam problemas quanto à 
norma culta.

d. SQUARE Na frase 4, os dois verbos empregados apresen-
tam a regência usada de forma correta.

e. SQUARE Na frase 5, a palavra “inclusas” deveria ser gra-
fada “incluso” já que se refere à palavra “paga-
mento”. Há, pois, erro de concordância nominal.

5. Considere o texto, ele é fictício.

Naquela cidade, entre flores e pessoas, haviam pássaros 
cantando e a cidade estava tranquila. Essa tranquili-
dade, normal para aquela cidade acabou quando acon-
teceu um incêndio. Havia um garoto, ele viu o incêndio 
do prédio. Todos ficaram angustiados com essa cala-
midade e propuseram que se espalhassem cartazes de 
alerta em toda a cidade, já que o motivo do incêndio 
fora a negligência de sua administração.

Dentre os cartazes propostos, encontra-se estes:

1. É necessário a vistoria semanal dos extintores 
de incêndio.

2. Busca-se, para contratação imediata bombei-
ros habilitados ao combate de incêndios.

3. Os condôminos, que não informarem a admi-
nistração de seu prédio qualquer problema 
com a fiação será multado caso seja consta-
tado problema devido à isso.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), considerando a norma culta.

( ) No texto, há um vício de linguagem que pode 
influenciar a interpretação da frase em que se 
encontra.

( ) No cartaz 2, encontra-se um erro de con-
cordância verbal. Outro, ferindo a mesma 
regra, encontra-se no texto que antecede os 
cartazes.

( ) O cartaz 1 está correto quanto à grafia.
( ) Os cartazes 2 e 3 apresentam a mesma inade-

quação quanto ao uso da vírgula e o cartaz 3 
apresenta, ainda, uma inadequação de con-
cordância do verbo com seu sujeito.

( ) O texto que antecede a apresentação dos car-
tazes apresenta duas inadequações quanto à 
concordância verbal; mas, no que diz respeito 
ao uso da vírgula, está adequado.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • V • F
b. SQUARE V • V • F • F • V
c. SQUARE V • F • V • F • V
d. SQUARE F • V • V • F • F
e. SQUARE F • V • F • V • F
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8. Leia o texto:

Exportações têm alta de 11,2% em 2021

Outro bom desempenho de Santa Catarina está nas 
vendas para o mercado internacional. Apenas em 
maio deste ano, as exportações catarinenses tiveram 
uma receita de 983,6 milhões de dólares, represen-
tando um crescimento de 1,7% em relação a abril de 
2021 e de 36,3% na comparação com maio de 2020.

Puxaram esse bom resultado especialmente as expor-
tações de soja (143,8 milhões de dólares em maio 
deste ano), de carne de aves (138,6 milhões de dóla-
res) e de carne suína (124,6 milhões de dólares). China 
e Estados Unidos foram os principais mercados com-
pradores de Santa Catarina.

No acumulado de 2021, as exportações catarinenses 
somaram 3,8 bilhões de dólares até maio, um cres-
cimento de 11,2% frente ao mesmo período do ano 
anterior.
Disponível em: https://negociossc.com.br/noticia/
os-resultados-positivos-da-economia-catarinense-em-2021/

Segundo o texto, o setor da economia catarinense 
que mais se destaca nas exportações para o mercado 
externo é:

a. SQUARE Psicultura.
b. SQUARE Apicultura.
c. SQUARE Silvicultura.
d. SQUARE Metal mecânica.
e. Check-square Agroindústria.

9. São municípios com os quais Caxambu do Sul faz 
divisa:

1. Águas de Chapecó
2. Chapecó
3. Seara
4. Guatambu
5. Planalto Alegre

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Conhecimentos Gerais 5 questões

6. Leia o texto:

Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para 
os Refugiados (CONARE) , na 6ª edição do relatório 

“Refúgio em Números”, ao final de 2020 havia 57.099 
pessoas refugiadas reconhecidas pelo Brasil.

Apenas em 2020, foram feitas 28.899 solicitações da 
condição de refugiado, sendo que o CONARE reconhe-
ceu 26.577 pessoas de diversas nacionalidades como 
refugiadas. Tanto os homens (50,3%) como as mulheres 
(44,3%) reconhecidos como refugiados encontravam-se, 
predominantemente, na faixa de 25 a 39 anos de idade.
Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/
dados-sobre-refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/

O Brasil tem recebido, como refugiados, pessoas de 
diversas nacionalidades.

Dentre os solicitantes da condição de refugiado no 
Brasil, a nacionalidade mais representativa, no período 
entre 2011 e 2020, foi:

a. SQUARE Síria.
b. SQUARE Cubana.
c. SQUARE Haitiana.
d. SQUARE Congolesa.
e. Check-square Venezuelana.

7. Podemos afirmar corretamente sobre a economia 
de Caxambu do Sul:

a. SQUARE Caracteriza-se pelo latifúndio exportador, com 
destaque na produção de grãos de soja, milho 
e trigo.

b. SQUARE Está assentada fundamentalmente na agricul-
tura praticada em grandes propriedades, com 
destaque na produção de grãos de soja, milho 
e trigo, destinada à exportação.

c. Check-square Está assentada fundamentalmente na agricul-
tura praticada em pequenas propriedades, com 
destaque na produção de grãos, bem como na 
suinocultura, avicultura e piscicultura.

d. SQUARE Caracteriza-se pela produção agrícola de sub-
sistência, de baixa rentabilidade, cujos exce-
dentes são negociados no mercado regional.

e. SQUARE Em vista do relevo acidentado, caracterizado 
por áreas muito íngremes, a extração da 
madeira e de pinhas é a principal atividade eco-
nômica, seguida pelo cultivo de bananas, maçãs, 
peras e outras frutas tropicais, que são os princi-
pais produtos de exportação do Município.
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10. A poluição é um dos grandes problemas do mundo 
contemporâneo. Em nossa história recente, alguns 
desastres ambientais trouxeram grandes prejuízos 
para a natureza e para o homem.

Identifique abaixo desastres ambientais que ocorre-
ram no Brasil:

1. Rompimento da barragem do Fundão  
em Mariana, Minas Gerais (2015)

2. Derramamento de óleo no litoral do  
Nordeste e do Sudeste (2019)

3. Incêndio na Serra do Mar, em Santa  
Catarina (2017)

4. Rompimento da barragem do Córrego  
do Feijão, na região de Brumadinho (2019)

5. Incêndio no Pantanal (2020)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

11. Uma empresa conta com 26 funcionários, dos 
quais três devem formar uma lista de destaques.

Quantas listas diferentes podem ser formadas?

a. Check-square Mais de 2500
b. SQUARE Mais de 2400 e menos de 2500
c. SQUARE Mais de 2300 e menos de 2400
d. SQUARE Mais de 2200 e menos de 2300
e. SQUARE Menos de 2200

12. Seis estudantes de medicina, 4 estudantes de 
farmácia e 5 estudantes de biologia dividem uma sala. 
Para pleitear melhorias na referida sala, os estudantes 
decidem formar uma comissão com quatro pessoas, 
sendo ao menos 2 estudantes de biologia e exata-
mente 1 estudante de medicina.

Quantas comissões diferentes podem ser formadas?

a. SQUARE Mais de 330
b. SQUARE Mais de 310 e menos de 330
c. Check-square Mais de 290 e menos de 310
d. SQUARE Mais de 270 e menos de 290
e. SQUARE Menos de 270

13. Uma pizzaria permite a um cliente montar sua 
pizza, utilizando 4 ingredientes distintos, dentre os 
seguintes: queijo, alho, brócolis, presunto, palmito, 
atum, ovo, calabresa, cebola.

Quantas pizzas diferentes o cliente pode montar?

a. SQUARE Mais de 140
b. SQUARE Mais de 135 e menos de 140
c. SQUARE Mais de 130 e menos de 135
d. Check-square Mais de 125 e menos de 130
e. SQUARE Menos de 125

14. Uma pessoa solicita um empréstimo bancário a 
três bancos diferentes. A probabilidade de o emprés-
timo ser aprovado no banco A é 20%, no banco B é 
18% e no banco C é 30%.

Portanto, a probabilidade de o empréstimo ser apro-
vado em ao menos um dos bancos é:

a. SQUARE Maior que 57%.
b. SQUARE Maior que 56% e menor que 57%.
c. SQUARE Maior que 55% e menor que 56%.
d. Check-square Maior que 54% e menor que 55%.
e. SQUARE Menor que 54%.

15. Se Davi é gracioso e habilidoso, então Alice é 
jovem e Ana não é organizada. Sabe-se que Ana é 
organizada.

Logo, é correto afirmar que:

a. SQUARE Alice não é jovem.
b. SQUARE Davi é gracioso e habilidoso.
c. SQUARE Davi é gracioso ou habilidoso.
d. SQUARE Davi não é gracioso e não é habilidoso.
e. Check-square Davi não é gracioso ou não é habilidoso.
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Conhecimentos Específicos 10 questões

16. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A lei reprimirá o cooperativismo e outras for-
mas de associativismo.

b. SQUARE Será assegurado tratamento favorecido para 
todas as empresas de pequeno porte em ope-
ração no País.

c. Check-square Salvo nos casos previstos em lei, é assegurado 
a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autoriza-
ção de órgãos públicos.

d. SQUARE Na forma da lei, as empresas públicas e as socie-
dades de economia mista gozarão de privilégios 
fiscais não extensivos às do setor privado.

e. SQUARE Nos casos definidos em lei, é assegurada a 
exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado, sendo, contudo, ressalvados os casos 
imperativos da segurança nacional ou de rele-
vante interesse coletivo.

17. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Vedado o agrupamento de contribuições, todo 
pagamento que for superior à contribuição 
mensal mínima exigida para o Regime Geral 
de Previdência Social será reconhecido como 
tempo de contribuição.

b. SQUARE As entidades beneficentes de assistência social, 
que atendam às exigências estabelecidas em 
lei, são imunes de contribuição para o sistema 
da seguridade social.

c. SQUARE A criação de benefício ou serviço da seguridade 
social depende da comprovação da sua fonte 
total de custeio, podendo a demonstração ser 
parcial, quando se tratar, apenas, de majoração 
da sua base de cálculo.

d. Check-square As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, não 
integrando o orçamento da União.

e. SQUARE O débito com o sistema da seguridade social 
impossibilita a pessoa jurídica apenas de con-
tratar com o Poder Público, podendo, todavia, 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios.

18. Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Se por qualquer motivo cessar a eficácia da 
tutela cautelar, é vedado à parte renovar o 
pedido, salvo sob novo fundamento.

b. SQUARE A tutela provisória conserva sua eficácia na 
pendência do processo, podendo, apenas, ser  
revogada ou modificada, por ocasião da prola-
ção da sentença.

c. SQUARE Somente após a justificação prévia, em 
havendo elementos que evidenciem a proba-
bilidade do direito e o perigo de dano, o Magis-
trado  poderá conceder a tutela provisória.

d. SQUARE A tutela de urgência pode ser concedida limi-
narmente ou após justificação prévia.

e. SQUARE Após o pagamento das custas, o Magistrado 
apreciará a tutela provisória, seja ela incidental 
ou de evidência,  e determinará as medidas que 
considerar adequadas para sua efetivação.

19. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Embora de uso obrigatório, as anotações na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social refe-
rentes ao salário do empregado não servem de 
prova perante a Justiça do Trabalho.

b. Check-square A Carteira de Trabalho e Previdência Social será 
emitida pelo Ministério da Economia preferen-
cialmente em meio eletrônico.

c. SQUARE As anotações na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social devem ser, imediatamente, comu-
nicadas ao empregado sob  pena de nulidade 
da informação.

d. SQUARE Todas as anotações na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social deverão coincidir com a 
data-base da contratação do empregado.

e. SQUARE Ao trabalhador rural é facultada a anotação das 
condições de trabalho na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.
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20. São indicadores de transcendência no recurso de 
revista:

1. econômica: o efeito multiplicador da 
demanda perante uma determinada empresa 
ou seguimento comercial.

2. política: o reflexo do valor da causa na loca-
lidade competente para análise e julgar o 
dissidio.

3. social: a postulação, por reclamante-recor-
rente, de direito social constitucionalmente 
assegurado.

4. jurídica: o desrespeito da instância recorrida à 
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior 
do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

21. Considerando o disposto no Estatuto dos Servido-
res Públicos do Município de Caxambu do Sul, assinale 
a alternativa correta.

a. SQUARE A nomeação far-se-á em caráter efetivo, para 
cargos declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração.

b. SQUARE O processo disciplinar é instrumento destinado 
a apurar responsabilidade infracional de ser-
vidor, conduzido por comissão composta de 
cinco servidores estáveis.

c. SQUARE Configuram penalidades disciplinares: adver-
tência, censura, suspensão e exoneração.

d. SQUARE O 13º vencimento será pago até o dia 20 do 
mês de novembro de cada ano.

e. Check-square Remoção é o deslocamento do servidor, a 
pedido ou de ofício, de sua lotação para outra.

22. A respeito dos atos administrativos, assinale a 
alternativa correta.

a. SQUARE A anulação do ato administrativo opera efeitos 
ex nunc.

b. SQUARE A presunção de legitimidade é um dos atributos 
do ato administrativo, determinando que os 
comandos emanados da administração devem 
ser obedecidos, sem a necessidade de anuência.

c. SQUARE Os atos administrativos poderão ser revogados 
ou anulados em razão da inconveniência ou 
inoportunidade da sua edição.

d. SQUARE O ato administrativo sujeita-se ao regime jurí-
dico típico de direito privado.

e. Check-square Não pode ser convalidado o ato administrativo 
que seja praticado em desvio de finalidade.

23. De acordo com a legislação penal, configura 
crime contra a administração pública:

“Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida”.

Trata-se do crime de:

a. SQUARE Peculato.
b. Check-square Concussão.
c. SQUARE Prevaricação.
d. SQUARE Excesso de exação.
e. SQUARE Corrupção passiva.

24. Assinale a alternativa correta, conforme disposto 
na legislação processual penal.

a. SQUARE Nos crimes de ação pública, o inquérito policial 
será sempre iniciado de ofício.

b. SQUARE A representação penal é retratável, mesmo 
depois de oferecida a denúncia.

c. SQUARE A competência penal será, de regra, determi-
nada pelo domicílio ou residência do réu.

d. Check-square Considera-se em flagrante delito aquele que 
acaba de cometer a infração penal.

e. SQUARE Serão sempre admissíveis, no processo penal, 
as provas obtidas de forma ilícita.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

25. Assinale a alternativa correta com fundamento 
nas disposições constitucionais a respeito do Sistema 
Tributário Nacional.

a. SQUARE A imunidade dos livros, jornais e periódicos não 
se estende ao papel destinado à sua impressão.

b. SQUARE Cabe à lei ordinária regular as limitações consti-
tucionais ao poder de tributar.

c. Check-square Compete à União instituir impostos sobre 
propriedade territorial rural e sobre produtos 
industrializados.

d. SQUARE A União e os Estados poderão instituir emprés-
timos compulsórios para atender a despesas 
extraordinárias decorrentes de calamidade 
pública.

e. SQUARE É vedado aos Entes Federativos instituírem ou 
aumentarem tributo sem lei ou decreto que o 
estabeleça.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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