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Prefeitura Muncipal de Palma Sola - SC 

Edital de Processo Seletivo  nº 02/2022 
 

________________________________________________________________________________ 

 

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 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 6.

(1º§)It         sits         on         the         "line         of         contact"         -         an         almost
500km         (310         mile)         long         fissure         between         Ukrainian
government         territory         and         two         enclaves         that         have
been         held         by         Russian         backed         separatists         since
2014.         Families,         communities,         and         services         are
divided         by         this         line.         The         enduring         conflict         here         on
the         eastern         front         has         already         claimed         more         than
14,000         lives         -         at         least         3,000         of         them         civilians,
according         to         the         United         Nations.

(2º§)The         self-styled         Donetsk         People's         Republic
(DNR)         and         Luhansk         People's         Republic         (LNR)         are
recognised         by         no         one         -         for         now,         not         even         the
Kremlin         -         but         they         are         home         to         about         four         million
people.         Larysa         is         one         of         them.         She         was         wrapped         up
against         the         cold         in         a         bright         blue         jacket,         pink         jumper,
and         matching         woolly         hat.         She         preferred         not         to         use
her         last         name.

(3º§)It         takes         permission         and         patience         to         get         from
Ukrainian         government         territory         to         the         other         side.
Larysa         knows         the         drill.         "I         do         this         every         six         months,"
she         said.         "I         have         been         for         a         check-up         at         a         hospital
in         Dnipro         (in         central         Ukraine)         and         now         I         am         going
home         to         Donetsk."         As         she         waited         for         sniffer         dogs         to
check         her         bag,         she         wasn't         too         concerned         about         the
Russian         military         build-up         on         Ukraine's         borders.

(4º§)"We         have         been         bombed,         and         we         have         been
through         a         lot,"         she         said."I         don't         believe         there         will         be
an         invasion,         or         if         there         is,         it         won't         be         a         big         one.
That's         my         view         as         someone         with         intuition.         I         watch
TV         and         what         politicians         say.         I         think         all         of         this         is         just
to         keep         us         on         our         toes         and         stop         us         from         getting         too
relaxed."

(5º§)Perhaps.         But         Western         leaders         have         long
feared         that         President         Vladimir         Putin         would         fake         a
crisis         in         the         Russian-backed         rebel         areas         -         or         the
appearance         of         one         -         to         use         as         an         excuse         to         invade.
The         seeds         were         sewn         on         Friday         when         rebel         leaders
announced         that         women         and         children         would         be
evacuated         over         the         border         to         Russia         because
Ukraine         was         planning         to         attack.         Ukraine         denied         that
and         most         civilians         in         those         areas         appear         to         have
stayed         put.

(6º§)"We,         the         people,         do         not         want         any         war         to
happen.         We         want         to         live,         love...         We         want         to         love
everybody         and         give         them         a         hug,"         said         Larysa,         eyes
smiling         above         her         mask.         With         that         she         boarded         a
bus         to         take         her         through         no         man's         land         to         a
checkpoint         on         the         other         side.

(adapted)         https://www.bbc.com/news/world-europe-60460003

Questão 01
"It         takes         permission         and         patience         to         get         from
Ukrainian         government         territory"         [...]

Which         verb         tense         the         sentence         above         is?

(A) Simple         Present.

(B) Present         Perfect.

(C) Simple         Future.

(D) Simple         Past.

Questão 02
According         to         the         text,         the         Ukrainian         people:

(A) Want         to         keep         themselves         armed.

(B) Don't         want         a         war         to         happen.

(C) Want         to         participate         in         decisions         related         to         war
strategies.

(D) Seek         to         keep         the         war         more         and         more         intense.

Questão 03
Consider         the         sentence         below         from         the         text         and         the
following         assertives:

(3º§)         "As         she         waited         for         sniffer         dogs         to         check         her
bag,         she         wasn't         too         concerned         about         the         Russian
military         build-up         on         Ukraine's         borders."

I.The         word         "sniffer         dogs"         could         be         translated         as
"cães         farejadores".

II.The         word         "waited"         is         a         verb.

III.The         word         "concerned"         could         be         replaced         by         "aid".

Which         one(s)         is(are)         CORRECT?

(A) Only         I         and         II.

(B) Only         II.

(C) Only         I.

(D) Only         I         and         III.

Questão 04
(2º§)         "She         was         wrapped         up         against         the         cold         in         a
bright         blue         jacke         [...]."

The         best         translation         for         the         above         sentence         is:

(A) "Ela         estava         abrigada         em         seu         veículo         azul         [...]."
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(B) "Ela         estava         abrigada,         se         protegendo         do         frio,         em
um         salão         azul         brilhante         [...]."

(C) "Ela         estava         encapuzada         em         um         dia         de         frio         com
um         gorro         azul         brilhante         [...]."

(D) "Ela         estava         embrulhada         contra         o         frio         em         uma
jaqueta         azul         brilhante         [...]."

Questão 05
Which         one         could         be         better         for         the         title         of         the         text?

(A) Ukraine         crisis.

(B) The         Ukrainian         dictatorship.

(C) The         elections         in         Ukraine.

(D) Discover         Ukraine:         must-see         tourist         options.

Questão 06
Regarding         the         Luhansk         People's         Republic         (LNR),
choose         the         CORRECT         alternative.

(A) It         is         already         a         well-structured         country.

(B) It         hasn't         received         any         resident         yet.

(C) It         is         not         yet         recognized         politically.

(D) It         is         part         of         the         territory         of         the         United         States.

Questão 07
Sobre         a         recuperação         escolar,         julgue         as         sentenças
abaixo         como         VERDADEIRAS         ou         FALSAS:

1.(__)Todo         estudante         brasileiro         tem         direito         a         fazer
os         estudos         de         recuperação.

2.(__)A         avaliação         diagnóstica         é         uma         forma         de
recuperação         paralela.

3.(__)Os         estudos         de         recuperação         envolvem
unicamente         a         aplicação         de         provas.

A         sequência         CORRETA         é:

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

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

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

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

Questão 08
A         Base         Nacional         Comum         Curricular         (BNCC),         na
parte         referente         à         Língua         Inglesa,         aponta         que         as
práticas         de         produção         de         textos         propostas         no         eixo
Escrita         consideram         dois         aspectos         do         ato         de
escrever,         a         saber:

(A) A         modalidade         de         escrita         no         campo         virtual         e         a
forma         de         escrita         manual.

(B) A         natureza         processual         e         colaborativa         da         escrita
e         o         ato         de         escrever         concebido         como         prática
social,         oportunizando         aos         alunos         agir         com
protagonismo.

(C) O         ato         de         escrever         como         uma         forma         de
libertação         social         e         a         escrita         voltada         para         o
mercado         de         trabalho.

(D) Textos         construídos         a         partir         de         uma         linguagem
informal         e         textos         elaborados         com         uma         escrita
formal.

Questão 09
___________         descreveu         a         zona         de
desenvolvimento         proximal         como         sendo         a         distância
entre         o         nível         de         desenvolvimento         real         determinado
pela         resolução         independente         de         problemas         e         o
nível         de         desenvolvimento         potencial         determinado
pela         resolução         de         problemas         sob         a         orientação         de
um         adulto         ou         em         colaboração         com         colegas         mais
capazes.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         a         lacuna
corretamente:

(A) Lev         Vygotsky

(B) Luiz         Carlos         Cagliari

(C) Paulo         Freire

(D) Jean         Piaget

Questão 10
Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2:

Coluna         1         -         Categoria

(1)Método         Sintético.

(2)Método         Analítico.

Coluna         2         -         Método

(__)Alfabético.

(__)Fônico.

(__)Silábico.

(__)Palavração.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA.

(A) 1,         1,         1,         2.
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(B) 1,         1,         2,         2.

(C) 2,         1,         1,         2.

(D) 2,         2,         2,         1.

Questão 11
Acerca         das         habilidades         e         competências         de         Língua
Inglesa         de         acordo         com         a         Base         Nacional         Comum
Curricular         (BNCC),         julgue         as         frases         abaixo:

I.Descrever         relações         por         meio         do         uso         de         apóstrofo
(')         +         s         é         uma         habilidade         a         ser         desenvolvida         somente
no         Ensino         Médio.

II.Reconhecer         semelhanças         e         diferenças         na
pronúncia         de         palavras         da         língua         inglesa         e         da         língua
materna         e/ou         outras         línguas         conhecidas         é         uma
habilidade         indicada         para         ser         desenvolvida         no         6º         ano
do         Ensino         Fundamental.

III.Investigar         o         alcance         da         língua         inglesa         no         mundo:
como         língua         materna         e/ou         oficial         (primeira         ou
segunda         língua)         é         uma         competência         para         o         Ensino
Fundamental.

Está         (ão)         CORRETA         (S)         a         (s)         seguinte         (s)
proposição         (ões):

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         II.

(C) I,         II         e         III.

(D) Apenas,         II         e         III.

Questão 12
A         Lei         nº         8.069/90         que         dispõe         sobre         o         Estatuto         da
Criança         e         do         Adolescente,         no         Art.         15,         aponta         que         a
criança         e         o         adolescente         têm         direito         à         liberdade,         ao
respeito         e         à         dignidade         como         pessoas         humanas         em
processo         de         desenvolvimento         e         como         sujeitos         de
direitos         civis,         humanos         e         sociais         garantidos         na
Constituição         e         nas         leis.         O         direito         à         liberdade
compreende         os         seguintes         aspectos,         EXCETO:

(A) Buscar         refúgio,         auxílio         e         orientação.

(B) Desenvolver         relações         comerciais.

(C) Crença         e         culto         religioso.

(D) Opinião         e         expressão.

Questão 13
Considere         a         seguinte         situação:

Mateus,         professor         de         Língua         Inglesa         de         uma         escola
da         Rede         Pública,         fez         o         seguinte         registro         no         diário

de         classe:         "Aula         expositiva-dialogada         sobre         o         verbo
modal         can         (presente         e         passado)         utilizando         o
data-show,         pinceis         e         quadro         branco.         Ao         final         da
aula,         foram         aplicados         exercícios         práticos         sobre         o
tema         discutido."

Considerando         a         organização         de         um         Plano         de         Aula,
NÃO         podemos         afirmar         que:

(A) "Exercícios         práticos         sobre         o         tema         discutido"
poderia         ser         uma         forma         de         avaliação.

(B) "Aula         expositiva-dialogada"         corresponde         ao
objetivo         de         ensino         e         aprendizagem.

(C) "Verbo         modal         can         (presente         e         passado)"
corresponde         ao         conteúdo         proposto.

(D) Data-show,         os         pinceis         e         o         quadro         branco         são
recursos         pedagógicos.

Questão 14
Segundo         a         Lei         nº         9.394/96         que         estabelece         as
Diretrizes         e         Bases         da         Educação         Nacional,         a
Educação         Básica:

(A) Tem         como         enfoque         e         fim         a         aprovação         em
provas         institucionais         e         vestibulares.

(B) Tem         por         finalidades         desenvolver         o         educando,
assegurar-lhe         a         formação         comum         indispensável
para         o         exercício         da         cidadania         e         fornecer-lhe
meios         para         progredir         no         trabalho         e         em         estudos
posteriores.

(C) Poderá         organizar-se         apenas         em         séries         anuais         e
períodos         semestrais,         tendo         com         base         a         idade.

(D) É         composta         essencialmente         pelos         níveis
fundamental         e         médio.
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Língua Portuguesa

Questão 15
Observe         a         citação         que         segue:

Não         se         prenda         ao         reflexo         da         vida         alheia.         Viva         sua
identidade         sem         remorso,         sem         medo,         sem         receio         do
que         vão         pensar.         Quanto         mais         você         dá         voz         à
transparência         das         tuas         próprias         escolhas,         mais
independente         você         vai         ser         do         padrão         dos         outros.

Rogério         Macena

Disponível         em:         https://www.pensador.com/frases_reflexiva/24/

No         trecho         "Quanto         mais         você         dá         voz         à
transparência         das         tuas         próprias         escolhas,         mais
independente         você         vai         ser         do         padrão         dos         outros",
em         relação         ao         fenômeno         linguístico         da         crase,
pode-se         afirmar         que:

(A) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         se         trata         de         uma         locução         adverbial
feminina         que         sempre         é         apresentada         com         a
contração         À.

(B) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo,
porque         o         substantivo         "voz",         no         contexto         em         que
foi         empregado,         não         exige         a         preposição.

(C) O         fenômeno         linguístico         da         crase         teve         de         ocorrer
porque         a         forma         verbal         "dá"         no         contexto         em         que
foi         empregado         exige         preposição.

(D) O         fenômeno         linguístico         da         crase         é         facultativo,
porque         a         forma         verbal         "dá"         no         contexto         em         que
foi         empregado         não         exige         preposição.

Questão 16
Leia         o         trecho         que         segue         e         responda         ao         que         se
pede:

De         tudo,         ficaram         três         coisas:         a         certeza         de         que         ele
estava         sempre         começando,         a         certeza         de         que         era
preciso         continuar         e         a         certeza         de         que         seria
interrompido         antes         de         terminar.         Fazer         da
interrupção         um         caminho         novo.         Fazer         da         queda         um
passo         de         dança,         do         medo         uma         escada,         do         sono
uma         ponte,         da         procura         um         encontro.

Fernando         Sabino

Disponível         em:         https://www.pensador.com/frases_reflexiva/14/

A         oração         "de         que         ele         estava         sempre         começando",
em         destaque         no         trecho,         é         classificada

sintaticamente         como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Completiva
Nominal.

(B) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(C) Oração         Subordinada         Adverbial         Consecutiva.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva
Indireta.

Questão 17
Na         frase         "Será         que         ela         continua         brava         comigo
_____________         não         quis         almoçar         com         ela?",         o
espaço         em         branco         pode         ser         completado
corretamente         com:

(A) por         quê

(B) por         que

(C) porque

(D) porquê

Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         Brasil         é         um         país         imenso         (o         maior         da         América
Latina         e         o         quinto         maior         do         mundo),         o         que         pode
impressionar         algumas         pessoas,         mas         já         não         causam
muita         surpresa.         Observe         as         curiosidades         sobre
alguns         estados         do         Brasil         e         assinale         a         alternativa
INCORRETA:

Disponível         em:         https://catracalivre.com.br/viagem-livre/curiosidades-que-voce-

provavelmente-nao-sabe-sobre-o-brasil/

(A) O         estado         de         Roraima,         pode         ser         pronunciado
como         "Roráima"         ou         "Rorâima",         as         duas
maneiras         estão         corretas.         É         o         estado         com         maior
percentual         de         população         indígena         do         país         e
com         menor         PIB.

(B) A         última         região         brasileira         a         ser         povoada         foi         o
Acre,         um         território         adquirido         da         Bolívia         pelo
Brasil         em         1903         depois         da         Revolução         Acreana.

(C) Em         Maceió         (Alagoas),         a         capital         do         menor
estado         brasileiro,         é         provavelmente         um         dos
melhores         lugares         do         mundo         para         dançar         forró.

(D) Espírito         Santo         é         um         dos         dois         Estados         do         país
cuja         a         capital         não         é         a         maior         cidade         em
população.         Em         Vila         Velha,         encontra-se         a         fábrica
da         Garoto,         a         maior         fábrica         de         chocolates         da
América         Latina         e         10ª         maior         do         mundo.

Questão 19
Várias         das         maiores         empresas         do         mundo         não         estão
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alcançando         suas         próprias         metas         de         controle         das
mudanças         climáticas,         revelou         uma         pesquisa         que
analisou         dados         de         25         grandes         corporações.

Empresas         instituem         suas         próprias         metas.         Por
exemplo,         o         Google         promete         ser         livre         de         carbono         até
2030.         Emissões         são         geradas         por         todo         tipo         de
atividade         -         de         transporte         de         bens         à         energia         usada
nas         fábricas         e         lojas.         Também         há         emissões
envolvidas         em         plantações         e         no         corte         de         árvores.

O         estudo         do         New         Climate         Institute         deu         a         cada
empresa         uma         classificação         de         "integridade".

Disponível         em:         https://www.bbc.com/portuguese/geral-60289138

De         acordo         com         o         ranking         estão         classificadas         com
integridade         baixa         ou         muito         baixa         as         empresas:

(A) Maersk         e         Apple.

(B) Vodafone         e         Sony.

(C) Deutsche         Telekom         e         Carrefour.

(D) Nestle         e         Unilever.

Questão 20
Nos         termos         da         Lei         Orgânica         do         Município         de         Palma
Sola/SC,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Os         Vereadores         são         obrigados         a         testemunhar,
perante         a         Câmara,         sobre         informações
recebidas         ou         prestadas         em         razão         do         exercício
do         mandato.

(B) Os         Vereadores         não         poderão         desde         a         posse
firmar         ou         manter         contrato         com         Pessoa         de
Direito         Público,         o         Município,         suas         Autarquias,
Empresas         Públicas,         Sociedades         de         Economia
Mista         ou         Empresas         Concessionárias         de         Serviço
Municipal.

(C) Os         vereadores         são         invioláveis,         civil         e
penalmente,         por         quaisquer         de         suas         opiniões,
palavras         e         votos.

(D) Aos         Vereadores,         entre         outras         atribuições
compete         solicitar         informações         ao         Prefeito         sobre
fato         relacionado         com         a         matéria         legislativa         ou
sobre         fato         sujeito         à         fiscalização         da         Câmara
Municipal.
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