
                                PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS/SC 

PROCESSO SELETIVO / Nº 001/2022 
 
 

  

TURNO: MANHÃ  
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

  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 (três) 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. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 
Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área 
do candidato e realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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INTOLERÂNCIA NO BRASIL – UM PROBLEMA DE 
TODOS 
 
O Brasil sempre é citado como uma nação tolerante 
às diferenças, em relação às variações de raça, 
gênero, orientação sexual, idade, classe social, 
aparência, nacionalidade, religião, ideologia política 
e de ciência física e intelectual. O Brasil, portanto, 
seria essa sociedade, em que os cidadãos têm 
direitos iguais, baixo preconceito e pouca 
discriminação, onde as pessoas conviveriam bem 
entre si, independentemente de suas características 
físicas e de seus posicionamentos ideológicos. Que 
sonho, não? É, mas sabemos que na prática não é 
bem assim. 
No entanto, como podemos medir o quão intolerante 
o brasileiro realmente é? Uma das formas é a de 
comparar dados daqui com os do restante do mundo. 
Pesquisa realizada pelo antropólogo Luiz Mo 
encontrou um número assustador: 44% dos casos de 
assassinatos de homossexuais do mundo ocorreram 
em território brasileiro. O País lidera as estatísticas 
de mortes da comunidade LGBT. 
Já falando sobre racismo, frases como “tão bonita 
que nem parece negra”, “não fala assim comigo, que 
não sou suas negas” ou “cabelo ruim” (sobre os 
cabelos crespos) são comuns nas redes sociais 
brasileiras, mostrando como a ideia da democracia 
racial não passa de um mito. Além disso, estatísticas 
ajudam a comprovar esse racismo velado do País. 
Enquanto o número bruto de assassinatos de 
brancos caiu de 19.846 em 2002 para 14.928 em 2012, 
no mesmo período, o número de negros 
assassinados subiu de 29.656 para 41.127, quase três 
vezes mais a quantidade de assassinatos de brancos. 
Pior: a população negra e parda, segundo o IBGE, 
dados de 2015, soma 53% dos brasileiros, enquanto 
a de brancos soma 45,5%. Ou seja: matam-se muito 
mais negros do que brancos, mesmo. 
44% DOS CASOS DE ASSASSINATOS DE 
HOMOSSEXUAIS DO MUNDO OCORRERAM EM 
TERRITÓRIO BRASILEIRO. 
E esse é só o princípio da discussão sobre a 
intolerância no Brasil. Somente em 2015, tivemos 
um aumento de 633% dos casos de xenofobia, sendo 
que somente 1% destes resultaram em processo 
judicial. No Congresso Nacional, um deputado deu 
seu voto sobre o impeachment homenageando um 
torturador em rede nacional. Até junho de 2016, 
tivemos mais de 50 casos de linchamentos 
registrados. Pastores estimulam fiéis em favor da 
intolerância contra o público LGBT. Quer mais? 
Negros continuam recebendo salários menores do 
que os dos brancos. E em um ranking com 83 países, 
o Brasil aparece em quinto lugar no número de 
homicídios de mulheres. Também percebemos, já faz 
tempo, que expressões intolerantes se tornaram 
mais comuns com a ascensão das redes sociais. E é 
delas que vamos falar agora. 
 
TEXTO II – CONTINUAÇÃO... 

INTOLERÂNCIAS VISÍVEIS E INVISÍVEIS – NÃO SOU 
INTOLERANTE, MAS... 
 
Tolerar o próximo significa conseguir manter uma 
relação positiva mesmo com pessoas 
completamente diferentes de você. Aceitar um 
elemento diferente da sua cultura, moral, ideologias 
ou padrões estéticos é essencial para o convívio 
pacífico em sociedade. Dentre as diversas formas de 
intolerância, destacamos aquelas visíveis, atos 
facilmente percebidos como preconceituosos ou 
discriminatórios, e aquelas invisíveis, atos de 
discriminação velada, implícita em algum comentário 
ou comportamento, que muitas vezes passa 
despercebido por aqueles que não sentem na pele 
esse tipo de preconceito. 
Qual a diferença prática entre o preconceito visível e 
o invisível? Como podemos localizá-lo? Como 
podemos saber se estamos sendo preconceituosos 
se muitas vezes nem percebemos que estamos 
discriminando alguém? Muita calma: a 
desconstrução de preconceitos velados não é fácil 
nem rápida, mas é preciso que tenhamos capacidade 
de perceber que comentários e atitudes podem 
causar grandes estragos sobre outras pessoas, que 
têm sentimentos e se ofendem, assim como você. 
As intolerâncias visíveis são fáceis de serem 
identificadas, elas têm alvo explícito e direto. A 
intolerância feita de maneira direta, para alguém em 
específico ou para uma figura pública, corresponde a 
72% dos casos (mesmo número no gráfico anterior), 
revelando que esse tipo de intolerância, na maioria 
dos casos, possui um alvo. 
Mas e a intolerância invisível? Ela se esconde em 
casos cotidianos, e, muitas vezes, nem nos damos 
conta de nosso comportamento ou comentário 
preconceituoso. Uma professora manda um bilhete 
para a mãe de uma de suas alunas negras dizendo 
que a garota ficaria mais bonita se “abaixasse” o 
cabelo. O jovem diz para uma pessoa mais velha que 
ela “já não tem mais idade para certas coisas”. O 
homem que atravessa a rua ao ver mendigos na sua 
frente. Quem diz que Bolsa Família é esmola. Os pais 
que não querem que seu filho brinque com uma 
criança adotada por homossexuais. E por aí vai. 
TOLERAR O PRÓXIMO SIGNIFICA CONSEGUIR 
MANTER UMA RELAÇÃO POSITIVA MESMO COM 
PESSOAS COMPLETAMENTE DIFERENTES DE 
VOCÊ. 
Sem ofensas diretas, sem frases odiosas e sem 
grande alarde, comentários e atitudes como esses 
são reproduzidos incessantemente no nosso dia a 
dia, passando muitas vezes despercebidos, e 
contribuindo para a contínua perpetuação de 
barreiras e distâncias sociais. 
A intolerância, visível ou invisível, está presente em 
nosso cotidiano: em nossas relações de trabalho e 
consumo, nos estereótipos que a mídia nos empurra 
goela abaixo, estruturada em um Estado que pune os 
mais pobres, implícita em discursos de líderes 
religiosos, explícita em projetos de lei que querem 
abolir a discussão de gênero na educação (e a lista, 
infelizmente, só cresce). 
Desconstruir intolerâncias e preconceitos não é nada 
fácil, mas tornar explícita a intolerância daquilo que é 
cotidiano, daquilo ao qual não damos o devido valor, 

PORTUGUÊS – 10 QUESTÕES 
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é o primeiro passo em busca de uma sociedade mais 
igualitária e menos segregadora. 
Em: https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/nao-sou-intolerante-
mas/ 

01 

Os gêneros textuais são classificados conforme as 
características comuns que os textos apresentam em 
relação à linguagem e ao conteúdo. Com base na 
leitura dos textos de apoio, entende-se que se tratam 
de textos do tipo: 
 
a) Descritos. 
b) Narrativos. 
c) Injuntivos. 
d) Dissertativos-Argumentativos. 
 
02 

Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela 
falta de habilidade ou vontade em reconhecer e 
respeitar diferenças em crenças e opiniões. O Texto I 
discorre sobre a intolerância velada, que pode ser 
comprovada pela seguinte citação: 
 
a) O País lidera as estatísticas de mortes da 

comunidade LGBT. 
b) Somente em 2015, tivemos um aumento de 633% 

dos casos de xenofobia (...) 
c) Ou seja: matam-se muito mais negros do que 

brancos, mesmo. 
d) Pastores estimulam fiéis em favor da intolerância 

contra o público LGBT. 
 

03 

O texto II apresenta o seguinte excerto: “Mas e a 
intolerância invisível? Ela se esconde em casos 
cotidianos, e, muitas vezes, nem nos damos conta de 
nosso comportamento ou comentário preconceituoso.” O 
que corrobora com essa afirmação, na intertextualidade 
apontada, é a seguinte afirmação: 
 
a) Negros continuam recebendo salários menores do 

que os dos brancos.  
b) E em um ranking com 83 países, o Brasil aparece em 

quinto lugar no número de homicídios de mulheres. 
c) Os pais que não querem que seu filho brinque com 

uma criança adotada por homossexuais. 
d) (...) em um Estado que pune os mais pobres, implícita 

em discursos de líderes religiosos, explícita em 
projetos de lei que querem abolir a discussão de 
gênero na educação (...) 

 

04 

No trecho “Enquanto o número bruto de 
assassinatos de brancos caiu de 19.846 em 2002 para 
14.928 em 2012...”, a conjunção, em destaque, 
apresenta uma polissemia semântica que exerce 
valor de: 
 
a) Modo/ tempo. 
b) Tempo / proporção. 
c) Proporção/ causa. 
d) Comparação/ tempo. 
 
 
 
 

RASCUNHO 

 
 
 

05 

Releia o trecho: 
“Sem ofensas diretas, sem frases odiosas e sem 
grande alarde, comentários e atitudes como esses 
são reproduzidos incessantemente no nosso dia a 
dia, passando muitas vezes despercebidos, e 
contribuindo para a contínua perpetuação de 
barreiras e distâncias sociais.” 
 
Na releitura, observa-se as seguintes proposições: 
 
I – diretas, odiosas, grande, sociais, exercem função 
de adjetivo na oração. 
II – incessantemente exerce, na oração, função de 
ajunto adverbial deslocado temporal. 
III – em “perpetuação de barreiras”, a preposição 
“de” exerce valor semântico de causa. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Todos os itens. 
 
06 

No trecho, “O homem que atravessa a rua ao ver 
mendigos na sua frente” o verbo ver, quanto à 
regência, é classificado como: 
 
a) Verbo intransitivo. 
b) Verbo transitivo indireto. 
c) Verbo transitivo direto. 
d) Verbo transitivo direto relativo. 
 

07 

Com relação aos termos da oração, ocorre uso de 
sujeito elíptico em: 
 
a) O País lidera as estatísticas de mortes da 

comunidade LGBT. 
b) Desconstruir intolerâncias e preconceitos não é nada 

fácil. 
c) No entanto, como podemos medir o quão intolerante 

o brasileiro realmente é? 
d) Ela se esconde em casos cotidianos, e, muitas 

vezes, nem nos damos conta de nosso 
comportamento ou comentário preconceituoso. 

 

08 

Leia: 
“O Futebol Americano é um esporte baseado no vigor 
físico de seus jogadores e nada tem a ver com o 
termo futebol que é usado no restante do mundo.” 
Considerando a leitura, temos uma oração: 
 
a) Coordenada sindética aditiva. 
b) Coordenada sindética adversativa. 
c) Coordenada sindética alternativa. 
d) Coordenada sindética explicativa. 
 
 
 

https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/nao-sou-intolerante-mas/
https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie/nao-sou-intolerante-mas/


- 5 - 
 

 
RASCUNHO 

 
09 

Observe a tira abaixo: 
 

 
Fonte: https://descomplica.com.br/blog/materiais-de-
estudo/redacao/resumo-erros-redacao-enem/ 

 
Há, na tira, uma sátira da terapia entre o adjetivo (uma 
figura feminina) e substantivo (uma figura 
masculina). Para concordância, é necessário o uso 
de adjetivos neutros ou uniformes. Das opções, 
abaixo, qual não se enquadra como adjetivo 
uniforme? 
 
a) Felizes. 
b) Enormes. 
c) Cariocas. 
d) Socioeconômicos. 
 
10 

Leia: 
 

 
Fonte: https://www.comunicaquemuda.com.br/procura-se-um-cerebro/ 

 
Um cartaz com a imagem de um cérebro (perdido 
numa festa em algum sábado ____ noite) ilustra com 
humor a campanha de prevenção ____ drogas 
da Above The Influence (Partnership for a Drug-Free 
America). Além de lembrar que quem abusa de álcool 
ou usa drogas compromete ____ saúde e ____ 
funções cerebrais, a peça divulga o telefone da 
entidade, em Nova York. A criação é da agência 
Vigilante. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto: 

 
a) à – às – à – às.  
b) à – às – a – as.  
c) à – as – a – as.  

d) a – as – à – às.  
 
 
 
 

 

11 

Baseando-se no Windows 10, em sua configuração 
padrão, pt-BR, no menu de configurações, em qual 
categoria é possível fazer a alteração de cores padrão 
do Windows? 
 
a) Sistema. 
b) Vídeo. 
c) Personalização. 
d) Facilidade de acesso. 
 

12 

Analise a imagem a seguir, retirada do Windows 10, 
em sua configuração padrão, pt-BR: 
 

 
 
A imagem acima, que fica na barra de tarefas, é um 
atalho para executar: 
 
a) A assistente pessoal Cortana. 
b) A visão de tarefas do Windows. 
c) O menu iniciar. 
d) O gerenciador de tarefas. 
 

13 

No MS Excel 2019 em sua configuração padrão, pt-
BR, qual das funções a seguir retorna a data de hoje 
formatada como uma data? 
 
a) DATA. 
b) HORA. 
c) DIA. 
d) HOJE. 
 
 

14 

No MS Word 2019, em sua configuração padrão, pt-
BR, um funcionário deseja enviar uma mensagem 
para uma lista de e-mails. Para poupar o trabalho de 
enviar de um a um, o Word oferece uma ferramenta 
em que o funcionário irá inserir campos como nome 
e endereço e o próprio Word irá criar uma cópia para 
cada destinatário de uma lista e substituir esses 
campos pelas informações de cada pessoa. Essa 
ferramenta é: 
 
a) Marcar citação. 
b) Mala direta. 
c) Word art. 
d) Caixa de texto. 
 
15 

Baseado no conceito de protocolos de internet. Qual 
dos protocolos a seguir NÃO está relacionado com o 
envio e recebimento de e-mails?  
 
a) DHCP. 
b) POP. 

INFORMÁTICA – 05 QUESTÕES 

https://descomplica.com.br/blog/materiais-de-estudo/redacao/resumo-erros-redacao-enem/
https://descomplica.com.br/blog/materiais-de-estudo/redacao/resumo-erros-redacao-enem/
https://www.comunicaquemuda.com.br/procura-se-um-cerebro/
https://www.abovetheinfluence.com/
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c) IMAP. 
d) SMTP. 
 
 
 
 
16 

A Era Vargas é a fase da história brasileira em que 
esteve no governo do Brasil Getúlio Vargas, entre 
1930 e 1945. Ao longo de seus quinze anos no poder, 
Vargas atuou de maneira consistente no sentido de 
ampliar os benefícios trabalhistas. Para tanto, foram 
lançadas medidas importantes, entre elas:  
 
a) Criação de sindicatos de metalúrgicos.  
b) Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
c) Regulamentação do trabalho infantil.  
d) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  
 
17 

São estados que compõem a região Sudeste:  
 
a) Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima 

e Tocantins.  
b) Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito 

Federal.  
c) São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo.  
d) Maranhão, Alagoas, Piauí, Sergipe.  
 

18 

Não é um município limítrofe de Rio das Antas:  
 
a) Videira.  
b) Caçador.  
c) Fraiburgo.  
d) Monte Castelo. 
 

19 

O texto-base do projeto de lei que facilita a 
autorização de agrotóxicos no país foi aprovado no 
dia 09 de fevereiro de 2022, no plenário da Câmara, 
por 301 votos a 150. O projeto é alvo de fortes críticas 
de ambientalistas. Em entrevista à CNN, o ex-ministro 
da Agricultura _______ afirmou que o projeto visa 
‘apressar sem reduzir o rigor’. 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/projeto-sobre-
agrotoxicos-nao-diminui-controle-de-riscos-diz-ex-ministro/ 

 
Preenche, corretamente, a lacuna: 
 
a) Roberto Rodrigues.  
b) Ricardo Salles.  
c) Roberto Barroso.  
d) Randolfe Rodrigues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 

O município de Rio das Antas/SC integra a Micro 
Região do: 
 
a) Oeste Catarinense. 
b) Vale do Itajaí.  
c) Alto Vale do Rio das Antas. 
d) Alto Vale do Rio do Peixe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 


