
 
 

 
 

 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Itapiranga - SC 

Edital de Concurso Público nº 01/2022  

__________________________________________________________________________ 

 

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 35 questões, numeradas de 1 à 35. 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 03h00min, 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Os         métodos         aplicados         na         apresentação,
desenvolvimento,         exercícios         e         avaliação         de         um
conteúdo         são         fundamentais         para         que         eles         ganhem
significado         e         se         tornem         de         fácil         compreensão.         É
neste         sentido         que         entendemos         como         de         extrema
importância         os         critérios         estabelecidos         em         suas
escolhas.

Qual         das         opções         abaixo         cita         um         critério         que
corrobora         com         a         eficiência         do         método?

(A) Priorizar         metodologias         que         desenvolvam         os
conteúdos         com         o         objetivo         de         preparar         o
estudante         para         o         mercado         de         trabalho.

(B) Escolher         metodologias         que         prezam         pela
contextualização         dos         conteúdos.

(C) Trabalhar         apenas         os         métodos         onde         o         conteúdo
é         apenas         um         coadjuvante         no         desenvolvimento
sócio         emocional         do         estudante.

(D) Desenvolver         metodologias         que         preparem         o
estudante         exclusivamente         para         a         iniciação
científica.

Questão 02
A         professora         Lúcia         organiza         aulas         recreativas         de         10
em         10         dias         e         a         professora         Jane         de         15         em         15         dias.
Se         hoje         as         duas         tiveram         este         tipo         de         aula,         daqui         a
quantos         dias         terão         no         mesmo         dia         novamente?

(A) Daqui         a         15         dias.

(B) Daqui         a         60         dias.

(C) Daqui         a         20         dias.

(D) Daqui         a         30         dias.

Questão 03
Se         Carlos         montar         o         cardápio         de         sua         lanchonete
dando         a         seus         clientes         a         opção         de         escolher         entre         10
tipos         de         lanches,         5         tipos         de         suco         e         20         opções         de
sorvete,         de         quantas         maneiras         diferentes         eles
poderão         montar         uma         refeição         com         um         item         de
cada?

(A) Eles         poderão         montar         uma         refeição         de         1250
maneiras         diferentes.

(B) Eles         poderão         montar         uma         refeição         de         1000
maneiras         diferentes.

(C) Eles         poderão         montar         uma         refeição         de         750
maneiras         diferentes.

(D) Eles         poderão         montar         uma         refeição         de         520

maneiras         diferentes.

Questão 04
Mara         é         uma         maratonista         e         conseguiu         baixar         8         min,
11         min         e         13         min         do         seu         tempo         nas         3         últimas         provas
que         fez.         Se         a         última         prova         ela         fez         em         3h         53         min,
qual         era         o         seu         tempo         inicial?

(A) Seu         tempo         inicial         era         de         5h         05min.

(B) Seu         tempo         inicial         era         de         4h         25min.

(C) Seu         tempo         inicial         era         de         5h         02min.

(D) Seu         tempo         inicial         era         de         4h         17min.

Questão 05
Uma         lanchonete         apronta         um         pedido         a         cada         3
minutos         e         Carlos         acaba         de         fazer         seu,         sendo         o
último         de         uma         fila         de         espera         com         23         pessoas.         Em
quanto         tempo         seu         pedido         ficará         pronto?

(A) Seu         pedido         ficará         pronto         em         1h         27min.

(B) Seu         pedido         ficará         pronto         em         43min.

(C) Seu         pedido         ficará         pronto         em         1h         09min.

(D) Seu         pedido         ficará         pronto         em         35min.

Questão 06
Em         3         dias         de         funcionamento         a         fábrica         de         João
produziu         920         kg         de         açúcar.         Mantendo         a         mesma
média,         quantos         quilos         serão         produzidos         em         45
dias?

(A) Serão         produzidos         13.800         quilos.

(B) Serão         produzidos         8.350         quilos.

(C) Serão         produzidos         27.200         quilos.

(D) Serão         produzidos         10.500         quilos.

Questão 07
Após         o         período         de         6         meses         em         que         Jorge         fez         uma
aplicação         a         juros         simples         de         2%         ao         mês         ele
recebeu         de         volta         R$         80.640,00.         De         quanto         foi         a
aplicação?

(A) A         aplicação         foi         de         R$         44.500,00.

(B) A         aplicação         foi         de         R$         72.000,00.

(C) A         aplicação         foi         de         R$         97.000,00.

(D) A         aplicação         foi         de         R$         53.700,00.

Questão 08
A         escola         é         considerada         o         segundo         principal
ambiente         de         socialização         do         indivíduo,         estando
atrás         apenas         da         família.         Essa         afirmação
fundamenta         a         defesa         de         que         ela         precisa         assumir         e
desenvolver         um         papel         social         no         processo         de
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aprendizagem         do         estudante.

Como         podemos         explicar         esse         papel?

(A) A         formação         acadêmica         deixa         de         ser         importante,
dando         lugar         ao         desenvolvimento         de         habilidades
e         competência         que         ensinem         o         indivíduo         a
entender         o         meio         no         qual         vive         e         defender         seus
direitos         a         qualquer         custo.

(B) A         escola         deve         buscar         o         desenvolvimento         pleno
do         indivíduo,         dando         especial         atenção         às
habilidades         e         competências         que         possibilitem         a
formação         de         um         cidadão         capaz         de         construir
uma         sociedade         cada         dia         melhor.

(C) É         na         escola         que         o         indivíduo         aprende         a         ser
subserviente         e,         assim,         a         atender         às         demandas
da         vida         em         sociedade,         no         que         diz         respeito         à
sua         participação         na         vida         política         e         econômica
do         país.

(D) Todos         os         ensinamentos         devem         seguir         os
métodos         tradicionais         desenvolvidos         no         início         da
criação         das         instituições         de         ensino,         como         forma
de         manter         vivos         os         princípios         e         valores
determinados         pela         sociedade         de         então.

Questão 09
O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         define         que
a         formação         técnico-profissional         destes         deve
obedecer         alguns         princípios,         que         estão         citados         entre
os         itens         abaixo.         Analise-os:

I.Garantia         de         acesso         e         frequência         obrigatória         ao
ensino         regular.

II.Carteira         assinada.

III.Atividade         compatível         com         o         desenvolvimento         do
adolescente.

IV.Horário         especial         para         o         exercício         das         atividades.

Após         análise,         escolha         a         alternativa         CORRETA.

(A) Apenas         os         itens         II,         III         e         IV         correspondem         a         tais
princípios.

(B) Apenas         os         itens         I,         II         e         III         correspondem         a         tais
princípios.

(C) Apenas         os         itens         I,         II         e         IV         correspondem         a         tais
princípios.

(D) Apenas         os         itens         I,         III         e         IV         correspondem         a         tais
princípios.

Questão 10
"A         aprendizagem         em         Matemática         está         ligada         à
compreensão,         isto         é,         à         apreensão         do         significado;
apreender         o         significado         de         um         objeto         ou
acontecimento         pressupõe         vê-lo         em         suas         relações
com         outros         objetos         e         acontecimentos."         (PCN,         1997,
V.3,         p.         19)

Disponível         em:         http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf

Analisando         este         trecho,         podemos         dizer         que:

(A) O         ensino         da         matemática         precisa         ser         pautado         na
simplificação         dos         métodos         de         resolução,         pois
sua         construção         histórica         defende         a
complexidade         como         a         principal         forma         de
valorização         da         ciência,         o         que         eleva
excessivamente         seu         grau         de         dificuldade.

(B) O         processo         de         aprendizagem         da         matemática
exige         conhecimentos         prévios         sobre         história,
filosofia         e         sociologia,         pois         é         por         intermédio
destas         ciências         que         ela         passa         a         fazer         sentido
para         o         estudante.

(C) O         processo         histórico         de         construção         dos
conhecimentos         matemáticos         deve         ser         levado
em         consideração         no         desenvolvimento         dos
conteúdos,         a         fim         de         possibilitar         o         entendimento
da         ciência         dentro         de         seu         universo         de         aplicação.

(D) A         matemática         é         uma         ciência         cuja         aplicação         não
pode         ser         equiparada         a         aplicações         cotidianas,
pois         foi         historicamente         desenvolvida         para
construções         científicas.

Questão 11
Dona         Ana         está         fazendo         uma         colcha         que         será
montada         com         retalhos         quadrados         (brancos         e         cinza)
de         30         centímetros         de         lado,         no         formato         da         imagem
abaixo:

Qual         será         a         área         (A)         desta         colcha?

(A) A         =         4,32         m²

(B) A         =         3,80         m²

(C) A         =         5,26         m²
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(D) A         =         2,50         m²

Questão 12
Um         sorteio         será         feito         na         empresa         onde         Heitor,         sua
esposa         e         seus         dois         filhos         trabalham.         Se,         contando
com         eles,         250         funcionários         participaram         do         sorteio,
qual         é         a         probabilidade         deste         prêmio         ir         para         a         casa
deles?

(A) A         probabilidade         é         de         2,3%.

(B) A         probabilidade         é         de         7%.

(C) A         probabilidade         é         de         1,6%.

(D) A         probabilidade         é         de         4,5%.

Questão 13
Uma         caixa         para         armazenamento         de         área         será         feita
de         acordo         com         as         medidas         dadas         na         imagem
abaixo:

Qual         é         o         volume         (V)         de         areia         que         ela         comporta?

(A) V         =         5,25         m³

(B) V         =         8,2         m³

(C) V         =         3,5         m³

(D) V         =         6,75         m³

Questão 14
Lucas         tem         três         filhos,         cujas         idades         somadas         dão
41.         Se         o         do         meio         é         4         anos         mais         velho         que         o         mais
novo         e         3         anos         mais         novo         que         o         mais         velho,         quantos
anos         ele         tem?

(A) Ele         tem         7         anos.

(B) Ele         tem         5         anos.

(C) Ele         tem         12         anos.

(D) Ele         tem         14         anos.

Questão 15
Entre         as         formas         definidas         pela         Lei         de         Diretrizes         e
Bases         da         Educação         Nacional                  -         LDB         para         que         a
classificação         em         qualquer         série         ou         etapa,         exceto         a
primeira         do         ensino         fundamental         aconteça         NÃO
consta:

(A) Por         promoção,         para         alunos         que         cursaram,         com
aproveitamento,         a         série         ou         fase         anterior,         na
própria         escola.

(B) Por         transferência,         para         candidatos         procedentes
de         outras         escolas.

(C) Por         determinação         do         representante         oficial         das
Secretarias         Municipais         de         Educação.

(D) Independentemente         de         escolarização         anterior,
mediante         avaliação         feita         pela         escola,         que         defina
o         grau         de         desenvolvimento         e         experiência         do
candidato         e         permita         sua         inscrição         na         série         ou
etapa         adequada,         conforme         regulamentação         do
respectivo         sistema         de         ensino.

Questão 16
A         prefeitura         de         Jacaraúba         anunciou         que         dos         78.700
munícipes         que         compõem         a         população         adulta         da
cidade,         51.155         já         estão         vacinados         contra         a
covid-19.         Quantos         por         cento         da         população         adulta
da         cidade         estão         vacinados?

(A) Estão         vacinados         83%         da         população         adulta         da
cidade.

(B) Estão         vacinados         92%         da         população         adulta         da
cidade.

(C) Estão         vacinados         18%         da         população         adulta         da
cidade.

(D) Estão         vacinados         65%         da         população         adulta         da
cidade.

Questão 17
No         que         diz         respeito         à         responsabilidade         dos
estabelecimentos         de         ensino         fundamental,         o
Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         determina
que,         os         casos         de         maus-tratos         envolvendo         seus
alunos         devem         ser:

(A) Combatidos         por         meio         de         uma         amparo         que         os
profissionais         da         escola         devem         oferecer         ao
estudante.

(B) Comunicados         ao         Conselho         Tutelar         pelos
dirigentes         da         instituição         de         ensino.

(C) Comunicados         denunciados         à         polícia         pelos
dirigentes         da         instituição         de         ensino.

(D) Combatidos         pela         escola         com         medidas         de
assistencialismo         destas         crianças.

Questão 18
Letícia         fez         3         bolos         do         mesmo         tamanho,         tirou         2/7         de
cada         um         deles         para         seus         filhos         e         do         restante
separou         2/3         para         seus         sobrinhos.         Qual         fração         do
todo         que         ela         retirou         para         os         sobrinhos?
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(A) Ela         retirou         5/21         do         todo         para         seus         sobrinhos.

(B) Ela         retirou         10/21         do         todo         para         seus         sobrinhos.

(C) Ela         retirou         1/21         do         todo         para         seus         sobrinhos.

(D) Ela         retirou         7/21         do         todo         para         seus         sobrinhos.

Questão 19
Proposto         pela         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação,         o         Projeto         Político         Pedagógico         veio         para
enriquecer         o         trabalho         de         gestão         da         instituição         de
ensino,         por         ser         um         documento         que:

(A) Centraliza         todas         as         responsabilidades         e         todo         o
poder         de         decisão,         seja         por         questões
pedagógicas         ou         administrativas         no         cargo         de
diretor         escolar.

(B) Atribui         a         outros         membros         da         comunidade
escolar         a         responsabilidade         sobre         as         escolhas
de         objetivos,         metas,         métodos,         ações         e
instrumentos         e         recursos         vinculados         ao         processo
de         aprendizagem.

(C) Possibilita         o         compartilhamento         das
responsabilidades         e         torna         mais         assertivas         as
escolhas         de         objetivos,         metas,         métodos,         ações,
instrumentos         e         recursos         aplicados,         ao         dividir
seu         planejamento         com         outros         setores         da
comunidade         escolar.

(D) Cria         o         cargo         de         diretor         pedagógico         para         a
resolução         de         problemas         relacionados         ao
processo         de         aprendizagem         e         deixa         apenas         as
questões         pedagógicas         a         cargo         do         diretor.

Questão 20
De         acordo         com         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional                  -         LDB,         a         educação         básico         é
formada         por:

(A) Ensino         fundamental         e         ensino         médio.

(B) Educação         infantil,         ensino         fundamental         e         ensino
médio.

(C) Ensino         fundamental,         ensino         médio         e         ensino
superior.

(D) Ensino         médio         e         ensino         superior.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
à questão 21.

1.quatro         mil         mulheres,         no         cárcere,

2.e         quatro         milhões         -         e         já         nem         sei         a         conta,

3.em         cidades         que         não         se         dizem,

4.em         lugares         que         ninguém         sabe,

5.estão         presas,         estão         para         sempre         -

6.sem         janela         e         sem         esperança,

7.umas         voltadas         para         o         presente,

8.outras         para         o         passado,         e         as         outras

9.para         o         futuro,         e         o         resto         -         o         resto,

10.sem         futuro,         passado         ou         presente,

11.presas         em         prisão         giratória,

12.presas         em         delírio,         na         sombra,

13.presas         por         outros         e         por         si         mesmas,

14.tão         presas         que         ninguém         as         solta,

15.e         nem         o         rubro         galo         do         sol

16.nem         a         andorinha         azul         da         lua

17.podem         levar         qualquer         recado

18.à         prisão         por         onde         as         mulheres

19.se         convertem         em         sal         e         muro.

(MEIRELES,         Cecília.         Prisão.         Excertos.         Disponível         em:         https://www.scielo.

br/scielo.php?pid=S0104-         83332006000200013&script=sci_arttext

Acesso         em:         08/08/2020.)

Questão 21
Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Na         linha         (11),         a         palavra         destacada         é         um
advérbio         proparoxítono.

(B) O         emprego         do         pronome         pessoal         do         caso         reto
"si"         (13)         encontra-se         correto.

(C) Na         linha         (5),         após         a         palavra         "sempre",         faltou         o
emprego         da         palavra         "presas".

(D) O         uso         do         advérbio         de         lugar         "onde"         (18)         está         de
acordo         com         a         língua         culta.

Questão 22
Vera         é         um         amor         de         senhora.         Sempre         solícita,
acordava         cedo         para         fazer         sua         caminhada         e         não
economizava         nas         gentilezas.         Cumprimentava         a
todos         com         muita         alegria,         uma         dessas         alegrias         que
vêm         do         fundo         da         alma.         Não         gostava         de         ser
chamada         de         "dona".         Sentia-se         uma         antiguidade,
dizia         ela,         toda         sorrisos.         (Roberto         Ferreira)

Marque         a         opção         CORRETA:

(A) "Sempre         solícita,         acordava         cedo         para         fazer         sua
caminhada"         é         um         típico         exemplo         de         denotação
e         conotação.
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(B) "Sentia-se         uma         antiguidade,         dizia         ela,         toda
sorrisos"         é         uma         denotação         de         efeito         poético.

(C) "Vera         é         um         amor         de         senhora"         está         no         sentido
conotativo         pelo         uso         da         palavra         "amor".

(D) "Cumprimentava         a         todos         com         muita         alegria"
demonstra         a         conotação         em         sua         forma         clássica
e         lógica.

Questão 23
Imagine         uma         festa:         são         centenas         de         pessoas         -
aparentemente         -         viajadas,         inteligentes,         abertas         a
novas         amizades.         Você         seleciona         uma         delas         e
começa         um         diálogo.         Apesar         do         assunto
envolvente         você         olha         para         o         lado         perde         o         foco
dá         início         a         um         novo         bate-papo.         Trinta         segundos
depois         outra         pessoa         desperta         a         sua         atenção.
Você         repete         a         mesma         ação.         Lá         pelas         tantas,         você
se         dá         conta         de         que         não         se         lembra         o         nome         de
nenhuma         das         pessoas         com         quem         conversou.

Disponível         em:         http://revistagalileu.globo.com.         Adaptado.

Marque         a         opção         em         que         o         trecho         destacado         foi
corretamente         pontuado.

(A) Apesar         do         assunto         envolvente,         você         olha         para         o
lado,         perde         o         foco,         dá         início         a         um         novo
bate-papo.         Trinta         segundos         depois,         outra
pessoa         desperta         a         sua         atenção.         Você         repete         a
mesma         ação.

(B) Apesar         do         assunto         envolvente         você,         olha         para         o
lado,         perde         o         foco         dá         início,         a         um         novo
bate-papo.         Trinta         segundos,         depois         outra
pessoa         desperta         a         sua         atenção.         Você         repete:         a
mesma         ação.

(C) Apesar         do         assunto         envolvente,         você         olha         para         o
lado,         perde         o         foco,         dá         início         a         um         novo
bate-papo.         Trinta         segundos,         depois         outra
pessoa,         desperta         a         sua         atenção.         Você         repete         a
mesma         ação.

(D) Apesar         do         assunto,         envolvente,         você         olha,         para
o         lado         perde         o         foco,         dá         início         a         um         novo
bate-papo.         Trinta         segundos         depois,         outra
pessoa         desperta         a         sua         atenção.         Você,         repete         a
mesma         ação.

Questão 24
A         rara         aparição         de         um         poderoso         submarino         nuclear
dos         EUA         no         Pacífico.

Disponível         em         https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2022/01/18/.)

Em         relação         à         frase         acima,         pode-se         afirmar         que         há:

(A) Quatro         substantivos.

(B) Duas         preposições.

(C) Três         artigos.

(D) Quatro         adjetivos.

Questão 25
Expressões         do         tipo         "li         Jorge         Amado",         "comprei         um
Ford",         "ingeri         uma         lata         de         suco",         são         exemplos         de:

(A) Anacoluto.

(B) Metonímia.

(C) Polissíndeto.

(D) Paradoxo.

Questão 26
Coesão         relaciona-se         à         utilização         de         elementos
linguísticos,         tais         como         conjunções,         advérbios         e
pronomes,         com         a         finalidade         de         unir         as         partes         de         um
texto.         A         coerência,         por         sua         vez,         trata-se         de
formação         lógica         textual,         dando-lhe         sentido         com         a
linguagem         e         a         sequência         corretas.

I.Como         a         névoa         estava         muito         fria,         não         foi         possível
assistir         ao         espetáculo.

II.Não         foi         possível         apresentar         o         trabalho         porque         o
projetor         estava         com         defeito.

III.Os         trabalhadores         terão         suas         exigências
analisadas,         exceto         se         não         voltarem         ao         trabalho.

Marque         a         opção         CORRETA         cujas         semânticas         estão
de         acordo         com         os         conectivos.

(A) Condição,         comparação,         finalidade.

(B) Comparação,         finalidade,         tempo.

(C) Causa,         causa,         condição.

(D) Causa,         conformidade,         causa.

Questão 27
Brasil         tem         enormes         jazidas         de         petróleo         e         gás.         Um
dia         depois         de         o         Ministro         interino         das         Minas         e
Energia,         Nelson         Hubner,         ter         recomendado         que
donos         de         carro         não         convertessem         o         combustível
para         gás,         a         Petrobrás         anunciou         a         descoberta         de
uma         reserva         gigante         de         petróleo         e         gás         natural         na
Bacia         de         Santos.         A         área         de         abrangência         da         reserva
é         de         800         quilômetros         de         extensão         por         200
quilômetros         de         largura         e         vai         do         Espírito         Santo         a
Santa         Catarina.

Disponível         em:         https://xdocs.com.br/.         Adaptado.
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Assinale         a         opção         CORRETA:

(A) "Petrobrás"         e         "gás"         possuem         a         mesma         regra         de
acentuação.

(B) Há         duas         palavras         paroxítonas         acentuadas         pela
mesma         regra.

(C) As         palavras         "abrangência"                  e         "quilômetros"         são
proparoxítonas.

(D) A         palavra         "petróleo"         é         acentuada         pela         mesma
regra         que         "quilômetros".

Questão 28
Os         Estados         Unidos         da         América         exibem         um
poderoso         submarino         nuclear         em         porto         no         Pacífico.

Disponível         em:         https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/eua-exibem-

poderoso-submarino-nuclear-em-porto-no-meio-do-pacifico.shtml.         Adaptado.

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         expressão         "em         porto         no         Pacífico"         é         locução
adjetiva         preposicionada.

(B) O         sujeito         da         oração         é         "um         poderoso
submarino".

(C) As         palavras         "poderoso"         e         "nuclear"         são         adjuntos
adverbiais         do         sujeito.

(D) O         predicado         é         verbal         e         seu         núcleo         é         o         verbo
"exibem".

Questão 29
Leia         as         frases:

1.As         festas         beneficientes         têm         o         seu         valor         social;
isso         é         inegável.

2.Amigo,         é         um         previlégio         contar         a         amizade         de         todos
vocês!

3.Atualmente,         a         descriminação         de         certos         princípios
ativos         estão         em         pauta.

Verifica-se         que         está(ão)         CORRETA(S):

(A) A         frase         3.

(B) As         frases         2         e         3.

(C) A         frase         1.

(D) A         frase         2.

Questão 30
Paulo         ligou         para         Ana         do         seu         celular.         Como         não
conseguiu         falar         com         ela,         deixou         um         recado         escrito

no         whatsapp         para         ela...         em         francês.         Ana         não         sabe
francês.

Baseado         nestas         informações,         marque         a         opção
CORRETA.

(A) O         recado         deixado         por         Paulo         é         a         mensagem,         e
embora         Ana         tenha         recebido         e         lido,         não         houve
comunicação.

(B) O         contexto         é         o         sistema         que         os         falantes
utilizaram         no         momento         de         se         comunicarem.

(C) O         código         é         a         mensagem         a         que         se         refere         o
assunto,         utilizado         pela         mensagem         de         voz.

(D) O         canal         utilizado         para         a         comunicação         foi         o
whatsapp,         um         dos         aplicativos         mais         utilizados
para         esse         fim.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Entre         as         atividades         econômicas         citadas         abaixo,
qual         NÃO         é         explorada         em         Itapiranga/SC?

(A) Agroindústria.

(B) Abatedouros.

(C) Indústrias         de         móveis.

(D) Indústria         têxtil.

Questão 32
"Na         última         Conferência         das         Nações         Unidas         sobre
Mudanças         Climáticas         (COP         26),         realizada         em
Glasgow,         Escócia,         o         Brasil         assumiu         dois
compromissos         que         esbarram         em         seus         próprios
interesses         financeiros.         Para         atingir         as         metas         de
reduzir         30%         de         suas         emissões         de         metano         até         2030
e         de         zerar         o         desmatamento         ilegal         até         2028,         o         maior
obstáculo         é         também         um         dos         principais         produtos         de
exportação:         o         gado."

Disponível         em:         https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/cop26-

compromissos-372159/

Por         que         a         criação         de         gado         é         considerada         um
problema         de         ordem         ambiental?

(A) Porque         o         gado         precisa         de         muita         água         para
sobreviver         e         seu         consumo         causa         um         grande
impacto         nos         reservatórios         naturais,         que         por
meio         da         evaporação         da         água         são         responsáveis
por         dissociar         as         moléculas         do         metano         no         ar.

(B) Porque         além         dos         desmatamentos         feitos         para
abrir         pastagens,         o         processo         digestivo         dos
bovinos         produz         gás         metano,         que         é         expelido         no
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ar,         contribuindo         para         o         aquecimento         global.

(C) Porque         o         capim         que         é         plantado         para         alimentar         o
gado         é         um         grande         emissor         de         gás         metano.

(D) Porque         o         gado         ocupa         um         espaço         físico         muito
grande         e         acaba         tomando         o         lugar         de         outras
espécies,         que         emitem         gases         que         combatem         o
metano         que         ele         produz.

Questão 33
"Foi         publicada,         nesta         quinta-feira         (16/12),         no         Diário
Oficial         da         União,         a         Emenda         Constitucional         114/2021
que         estabelece         o         novo         regime         de         pagamento         de
precatórios,         após         a         Câmara         dos         Deputados         concluir
a         votação,         em         dois         turnos,         das         alterações         feitas
pelo         Senado         na         Proposta         de         Emenda         à
Constituição         (PEC)         46/21.         As         partes         aprovadas         por
ambas         as         Casas         foram         promulgadas."

Disponível         em:         https://www.conjur.com.br/2021-dez-17/publicada-emenda

-altera-regras-pagamento-precatorios

A         notícia         acima         fala         sobre         uma         Proposta         de
Emenda         Constitucional         -         PEC         que         foi         alvo         de
muitas         críticas         no         final         de         2021,         mas         que         mesmo
assim         foi         aprovada,         alterando         a         forma         de
pagamento         dos         chamados         precatórios.         Qual         das
alternativas         abaixo         explica         de         forma         sucinta         o         que
são         os         precatórios?

(A) São         formalizações         de         dívidas         do         poder         público,
geradas         a         partir         de         condenações         judiciais.

(B) São         compromissos         de         pagamento         que         o
governo         assume         quando         propõe         mudança         nas
leis         previdenciárias,         a         fim         de         estabelecer
equidade         nos         benefícios         concedidos         a         partir         de
então.

(C) São         dívidas         contraídas         pelo         governo         com         os
servidores,         em         virtude         da         falta         de         pagamento
de         abonos         salariais.

(D) São         dívidas         que         o         governo         assumiu         ao
subsidiar         empresas         que         estavam         em         processo
de         falência.

Questão 34
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         Município         de
Itapiranga/SC,         a         moralização         dos         costumes         e         da
ação         administrativa         do         governo         é         um         dos:

(A) Preceitos         do         chefe         do         Poder         Executivo.

(B) Direitos         do         cidadão.

(C) Princípios         da         administração         pública.

(D) Objetivos         fundamentais         do         município.

Questão 35
A         Lei         Orgânica         do         Município         de         Itapiranga/SC
determina         as         condições         nas         quais         é         possível         que         o
servidor         público         estável         perca         o         cargo.         Qual         das
opções         abaixo         NÃO         consta         entre         estas         condições?

(A) Mediante         processo         administrativo         em         que         lhe
seja         assegurada         ampla         defesa.

(B) Em         virtude         de         sentença         judicial         transitada         em
julgado.

(C) Mediante         procedimento         de         avaliação         periódica
de         desempenho,         na         forma         de         lei         complementar,
assegurada         ampla         defesa.

(D) A         pedido         do         chefe         do         Poder         Executivo.
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