
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Edital de Concurso Público nº 001/2022 
 

________________________________________________________________________________ 

 

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 da 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 3h, 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
De         acordo         com         a         Lei         Nº         9.868/99,         que         dispõe         sobre         o
processo         e         julgamento         da         ação         direta         de
inconstitucionalidade         e         da         ação         declaratória         de
constitucionalidade         perante         o         Supremo         Tribunal         Federal,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Proposta         a         ação         direta,         se         admitirá         desistência.

(B) A         decisão         que         declara         a         constitucionalidade         ou         a
inconstitucionalidade         da         lei         ou         do         ato         normativo         em
ação         direta         ou         em         ação         declaratória,         em         regra         é
recorrível.

(C) A         medida         cautelar,         dotada         de         eficácia         contra         todos,
será         concedida         com         efeito         ex         tunc,         sem         exceção.

(D) Não         se         admitirá         intervenção         de         terceiros         no         processo
de         ação         direta         de         inconstitucionalidade.

Questão 02
De         acordo         com         a         Constituição         da         República         de         1988,         em
relação         a         Organização         dos         Poderes         -         do         Congresso
Nacional,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) A         Câmara         dos         Deputados         compõe-se         de
representantes         do         povo,         eleitos,         pelo         sistema
proporcional,         em         cada         Estado,         em         cada         Território         e
no         Distrito         Federal.

(B) Cada         Senador         será         eleito         com         três         suplentes.

(C) A         representação         de         cada         Estado         e         do         Distrito
Federal         será         renovada         de         dois         em         dois         anos,
alternadamente,         por         um         e         dois         terços.

(D) Cada         Estado         e         o         Distrito         Federal         elegerão         três
Senadores,         com         mandato         de         quatro         anos.

Questão 03
De         acordo         com         o         Decreto         nº         9.522,         de         8.10.2018,         que
Promulga         o         Tratado         de         Marraqueche         para         Facilitar         o
Acesso         a         Obras         Publicadas         às         Pessoas         Cegas,         com
Deficiência         Visual         ou         com         Outras         Dificuldades         para         Ter
Acesso         ao         Texto         Impresso,         firmado         em         Marraqueche,         em
27         de         junho         de         2013,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) As         Partes         Contratantes         envidarão         esforços         para
promover         o         intercâmbio         transfronteiriço         de
exemplares         em         formato         acessível         incentivando         o
compartilhamento         voluntário         de         informações         para
auxiliar         as         entidades         autorizadas         a         se         identificarem.
O         Escritório         Internacional         da         OMPI         estabelecerá         um
ponto         de         acesso         à         informação         para         essa         finalidade.

(B) Este         Tratado         prejudica         outras         limitações         e         exceções
para         pessoas         com         deficiência         previstas         pela
legislação         nacional.

(C) Será         permitido         às         entidades         autorizadas,         somente
com         a         autorização         do         titular         do         direito,         distribuir         ou
colocar         à         disposição         para         o         uso         exclusivo         dos
beneficiários         exemplares         em         formato         acessível         a
uma         entidade         autorizada         em         outra         Parte         Contratante.

(D) As         Partes         Contratantes         adotarão         medidas
adequadas         que         sejam         necessárias,         para         assegurar
que,         quando         estabeleçam         proteção         legal         adequada         e
recursos         jurídicos         efetivos         contra         a         neutralização         de
medidas         tecnológicas         efetivas,         essa         proteção         legal
impeça         que         os         beneficiários         desfrutem         das         limitações
e         exceções         previstas         neste         Tratado.

Questão 04
De         acordo         com         o         Decreto         nº         6.949,         de         25.8.2009,         que
Promulga         a         Convenção         Internacional         sobre         os         Direitos
das         Pessoas         com         Deficiência         e         seu         Protocolo
Facultativo,         assinados         em         Nova         York,         em         30         de         março
de         2007,         analise         as         assertivas         e         identifique         as
CORRETAS.

I.As         crianças         com         deficiência         serão         registradas
imediatamente         após         o         nascimento         e         terão,         desde         o
nascimento,         o         direito         a         um         nome,         o         direito         de         adquirir
nacionalidade         e,         tanto         quanto         possível,         o         direito         de
conhecer         seus         pais         e         de         ser         cuidadas         por         eles.

II.Qualquer         Estado         Parte         poderá         denunciar         a         presente
Convenção         mediante         notificação         por         escrito         ao
Secretário-Geral         das         Nações         Unidas.         A         denúncia
tornar-se-á         efetiva         um         ano         após         a         data         de         recebimento
da         notificação         pelo         Secretário-Geral.

III.Serão         permitidas         reservas         incompatíveis         com         o         objeto
e         o         propósito         da         presente         Convenção.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         II,         apenas.

(B) III,         apenas.

(C) I,         apenas.

(D) II,         apenas.
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Questão 05
De         acordo         com         a         Lei         nº         8.666/1993,         analise         as
assertivas         e         identifique         as         CORRETAS:

I.Para         os         fins         desta         Lei,         considera-se         contrato         todo         e
qualquer         ajuste         entre         órgãos         ou         entidades         da
Administração         Pública         e         particulares,         em         que         haja         um
acordo         de         vontades         para         a         formação         de         vínculo         e         a
estipulação         de         obrigações         recíprocas,         seja         qual         for         a
denominação         utilizada.

II.É         facultativa         a         realização         de         licitação         cujo         objeto         inclua
bens         e         serviços         sem         similaridade         ou         de         marcas,
características         e         especificações         exclusivas,         inclusive         nos
casos         em         que         for         tecnicamente         justificável,         ou         ainda
quando         o         fornecimento         de         tais         materiais         e         serviços         for
feito         sob         o         regime         de         administração         contratada,         previsto
e         discriminado         no         ato         convocatório.

III.O         procedimento         licitatório         previsto         nesta         lei         caracteriza
ato         administrativo         formal,         seja         ele         praticado         em         qualquer
esfera         da         Administração         Pública.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) II         e         III,         apenas.

(B) I,         II         e         III.

(C) I,         apenas.

(D) I         e         III,         apenas.

Questão 06
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         de         São         Miguel         do
Oeste/SC,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         atos         de         improbidade         administrativa         importarão         a
suspensão         dos         direitos         políticos,         a         perda         da         função
pública,         a         indisponibilidade         dos         bens         e         o
ressarcimento         ao         erário,         na         forma         e         gradação
previstos         em         lei,         com         prejuízo         da         ação         penal         cabível.

(B) O         Município         divide-se,         para         fins         exclusivamente
administrativos,         em         sede,         bairros,         distritos,         vilas         e
linhas.

(C) São         estáveis,         após         um         ano         de         efetivo         exercício,         os
servidores         nomeados         em         virtude         de         concurso
público.

(D) Ao         Município         compete         revogar         a         legislação         federal         e
estadual         no         que         couber         e         naquilo         que         disser         respeito
ao         seu         peculiar         interesse,         visando         adaptá-la         à
realidade         e         às         necessidades         locais.

Questão 07
De         acordo         com         a         Lei         nº         8.429/1992,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Não         constitui         crime         a         representação         por         ato         de
improbidade         contra         agente         público         ou         terceiro
beneficiário,         quando         o         autor         da         denúncia         o         sabe
inocente.

(B) Os         atos         de         improbidade         violam         a         probidade         na
organização         do         Estado         e         no         exercício         de         suas
funções         e         a         integridade         do         patrimônio         público         e
social         dos         Poderes         Executivo,         Legislativo         e
Judiciário,         bem         como         da         administração         direta         e
indireta,         no         âmbito         da         União,         dos         Estados,         dos
Municípios         e         do         Distrito         Federal.

(C) Configura         improbidade         a         ação         ou         omissão
decorrente         de         divergência         interpretativa         da         lei,
baseada         em         jurisprudência,         ainda         que         não
pacificada,         mesmo         que         não         venha         a         ser
posteriormente         prevalecente         nas         decisões         dos
órgãos         de         controle         ou         dos         tribunais         do         Poder
Judiciário.

(D) Se         houver         indícios         de         ato         de         improbidade,         a
autoridade         que         conhecer         dos         fatos         poderá
representar,         conforme         sua         discricionaridade,         ao
Ministério         Público         competente,         para         as         providências
necessárias.

Questão 08
De         acordo         com         a         Lei         de         Responsabilidade         Fiscal         (Lei
Complementar         nº         101/00),         que         estabelece         normas         de
finanças         públicas         voltadas         para         a         responsabilidade         na
gestão         fiscal         e         dá         outras         providências,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Os         recursos         legalmente         vinculados         a         finalidade
específica         serão         utilizados         exclusivamente         para
atender         ao         objeto         de         sua         vinculação,         exceto         quando
em         exercício         diverso         daquele         em         que         ocorrer         o
ingresso.

(B) É         possibilitado         consignar         na         lei         orçamentária         crédito
com         finalidade         imprecisa         ou         com         dotação         ilimitada.

(C) O         resultado         negativo         não         constituirá         obrigação         do
Tesouro         para         com         o         Banco         Central         do         Brasil         e         não
deverá         ser         consignado         em         dotação         específica         no
orçamento.

(D) O         refinanciamento         da         dívida         pública         constará
separadamente         na         lei         orçamentária         e         nas         de         crédito
adicional.

Questão 09
De         acordo         com         a         Lei         nº         4.320/64,         que         estatui         Normas
Gerais         de         Direito         Financeiro         para         elaboração         e         controle
dos         orçamentos         e         balanços         da         União,         dos         Estados,         dos
Municípios         e         do         Distrito         Federal,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) A         Lei         de         Orçamentos         compreenderá         todas         as
receitas,         exceto         as         de         operações         de         crédito
autorizadas         em         lei.

(B) As         propostas         parciais         de         orçamento         guardarão         estrita
conformidade         com         a         política         econômica-financeira,         o
programa         anual         de         trabalho         do         Governo         e,         quando
fixado,         o         limite         global         máximo         para         o         orçamento         de
cada         unidade         administrativa.

(C) O         exercício         financeiro         não         deverá         coincidir         com         o
ano         civil.
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(D) Os         créditos         adicionais         terão         vigência         adstrita         ao
exercício         financeiro         em         que         forem         abertos,         sem
exceção.

Questão 10
Considere         as         afirmativas         relacionadas         com         a         Lei         nº
4.320/64,         em         relação         ao         controle         externo.         Registre         V,
para         verdadeiras,         ou         F,         para         falsas:

(__)O         controle         da         execução         orçamentária,         pelo         Poder
Legislativo,         terá         por         objetivo         verificar         a         probidade         da
administração,         a         guarda         e         legal         emprego         dos         dinheiros
públicos         e         o         cumprimento         da         Lei         de         Orçamento.

(__)O         Poder         Executivo,         mensalmente,         prestará         contas         ao
Poder         Legislativo,         no         prazo         estabelecido         nas
Constituições         ou         nas         Leis         Orgânicas         dos         Municípios.

(__)As         contas         do         Poder         Executivo         serão         submetidas         ao
Poder         Legislativo,         com         Parecer         prévio         do         Tribunal         de
Contas         ou         órgão         equivalente.

(__)Quando,         no         Município         não         houver         Tribunal         de
Contas         ou         órgão         equivalente,         a         Câmara         de         Vereadores
poderá         designar         peritos         contadores         para         verificarem         as
contas         do         prefeito         e         sobre         elas         emitirem         parecer.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         V,         V.

(B) F,         F,         V,         V.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) V,         F,         V,         V.

Questão 11
De         acordo         com         o         Sistema         Tributário         Nacional         (Lei         nº
5.172/66),         em         relação         a         Obrigação         Tributária,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Sujeito         passivo         da         obrigação         é         a         pessoa         jurídica         de
direito         público,         titular         da         competência         para         exigir         o
seu         cumprimento.

(B) A         obrigação         principal         decorre         da         legislação         tributária
e         tem         por         objeto         as         prestações,         positivas         ou
negativas,         nela         previstas         no         interesse         da
arrecadação         ou         da         fiscalização         dos         tributos.

(C) A         obrigação         principal,         pelo         simples         fato         da         sua
inobservância,         converte-se         em         obrigação         acessória
relativamente         à         penalidade         pecuniária.

(D) A         autoridade         administrativa         poderá         desconsiderar
atos         ou         negócios         jurídicos         praticados         com         a
finalidade         de         dissimular         a         ocorrência         do         fato         gerador
do         tributo         ou         a         natureza         dos         elementos         constitutivos
da         obrigação         tributária,         observados         os
procedimentos         a         serem         estabelecidos         em         lei
ordinária.

Questão 12
De         acordo         com         o         Sistema         Tributário         Nacional         (Lei         nº
5.172/66),         em         relação         a         Legislação         Tributária,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Não         deve         equiparar-se         à         majoração         do         tributo         a
modificação         da         sua         base         de         cálculo,         que         importe         em
torná-lo         mais         oneroso.

(B) O         conteúdo         e         o         alcance         dos         decretos         não
restringem-se         somente         aos         das         leis         em         função         das
quais         sejam         expedidos.

(C) A         expressão         "legislação         tributária"         compreende         as
leis,         os         tratados         e         as         convenções         internacionais,         os
decretos         e         as         normas         complementares         que         versem,
no         todo         ou         em         parte,         sobre         tributos         e         relações
jurídicas         a         eles         pertinentes.

(D) Interpreta-se         discricionariamente         a         legislação
tributária         que         disponha         sobre         suspensão         ou         exclusão
do         crédito         tributário.

Questão 13
De         acordo         com         o         Sistema         Tributário         Nacional         (Lei         nº
5.172/66),         em         relação         a         Administração         Tributária,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) A         autoridade         administrativa         que         proceder         ou         presidir
a         quaisquer         diligências         de         fiscalização         lavrará         os
termos         necessários         para         que         se         documente         o         início
do         procedimento,         na         forma         da         legislação         aplicável,
porém         não         tem         autonomia         para         fixar         prazo         máximo
para         a         conclusão         daquelas.

(B) É         vedada         a         divulgação         de         informações         relativas         a
representações         fiscais         para         fins         penais.

(C) A         Fazenda         Pública         da         União         não         poderá         permutar
informações         com         Estados         estrangeiros         no         interesse
da         arrecadação         e         da         fiscalização         de         tributos.

(D) A         legislação         tributária,         observado         o         disposto         nesta
Lei,         regulará,         em         caráter         geral,         ou         especificamente
em         função         da         natureza         do         tributo         de         que         se         tratar,         a
competência         e         os         poderes         das         autoridades
administrativas         em         matéria         de         fiscalização         da         sua
aplicação.

Questão 14
De         acordo         com         o         Sistema         Tributário         Nacional         (Lei         nº
5.172/66),         em         relação         a         Crédito         Tributário,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) A         retificação         da         declaração         não         pode         ocorrer         por
iniciativa         do         próprio         declarante.

(B) Compete         privativamente         à         autoridade         administrativa
constituir         o         crédito         tributário         pelo         lançamento,         assim
entendido         o         procedimento         administrativo         tendente         a
verificar         a         ocorrência         do         fato         gerador         da         obrigação
correspondente,         determinar         a         matéria         tributável,
calcular         o         montante         do         tributo         devido,         identificar         o
sujeito         passivo         e,         sendo         caso,         propor         a         aplicação         da
penalidade         cabível.
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(C) As         circunstâncias         que         modificam         o         crédito         tributário,
sua         extensão         ou         seus         efeitos,         ou         as         garantias         ou         os
privilégios         a         ele         atribuídos,         ou         que         excluem         sua
exigibilidade         afetam         a         obrigação         tributária         que         lhe
deu         origem.

(D) A         atividade         administrativa         de         lançamento         é         vinculada
e         facultativa,         considerando         o         caso         concreto.

Questão 15
De         acordo         com         a         Lei         nº         10.257/2001,         que         Regulamenta
os         arts.         182         e         183         da         Constituição         Federal,         estabelece
diretrizes         gerais         da         política         urbana         e         dá         outras
providências,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         proprietário         urbano         poderá         conceder         a         outrem         o
direito         de         superfície         do         seu         terreno,         por         tempo
determinado         ou         indeterminado,         mediante         escritura
pública         registrada         no         cartório         de         registro         de         imóveis.

(B) Em         regra,         o         condomínio         especial         constituído         é
divisível,         sendo         passível         de         extinção.

(C) Nos         casos         de         programas         e         projetos         habitacionais         de
interesse         social,         desenvolvidos         por         órgãos         ou
entidades         da         Administração         Pública         com         atuação
específica         nessa         área,         a         concessão         de         direito         real         de
uso         de         imóveis         públicos         não         poderá         ser         contratada
coletivamente.

(D) O         direito         de         superfície         não         pode         ser         transferido         a
terceiros.

Questão 16
Em         relação         a         desapropriação,         analise         as         assertivas         e
identifique         as         CORRETAS:

Disponível         em:         http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm

I.Ao         Poder         Judiciário         é         vedado,         no         processo         de
desapropriação,         decidir         se         se         verificam         ou         não         os         casos
de         utilidade         pública.

II.O         poder         público         deverá         notificar         o         proprietário         e
apresentar-lhe         oferta         de         indenização.

III.Não         ficam         subrogados         no         preço         os         ônus         ou         direitos
que         recaiam         sobre         o         bem         expropriado.

IV.Mediante         declaração         de         utilidade         pública,         todos         os
bens         poderão         ser         desapropriados         pela         União,         pelos
Estados,         Municípios,         Distrito         Federal         e         Territórios.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         II         e         IV,         apenas.

(B) I         e         III,         apenas.

(C) II         e         IV,         apenas.

(D) II,         III         e         IV,         apenas.

Questão 17
De         acordo         com         a         Lei         nº         9.605/98,         que         dispõe         sobre         as
sanções         penais         e         administrativas         derivadas         de         condutas
e         atividades         lesivas         ao         meio         ambiente,         e         dá         outras
providências,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) As         penas         restritivas         de         direitos         não         poderão         substituir
as         privativas         de         liberdade.

(B) A         responsabilidade         das         pessoas         jurídicas         exclui         a
das         pessoas         físicas,         autoras,         coautoras         ou         partícipes
do         mesmo         fato.

(C) Poderá         ser         desconsiderada         a         pessoa         jurídica         sempre
que         sua         personalidade         for         obstáculo         ao
ressarcimento         de         prejuízos         causados         à         qualidade         do
meio         ambiente.

(D) A         sentença         penal         condenatória,         sempre         que
possível,         fixará         o         valor         máximo         para         reparação         dos
danos         causados         pela         infração.

Questão 18
De         acordo         com         a         Lei         nº         13.140/15,         que         dispõe         sobre         a
mediação         entre         particulares         como         meio         de         solução         de
controvérsias         e         sobre         a         autocomposição         de         conflitos         no
âmbito         da         administração         pública,         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Não         haverá         gratuidade         da         mediação.

(B) É         recorrível         a         decisão         que         suspende         o         processo         nos
termos         requeridos         de         comum         acordo         pelas         partes.

(C) A         pessoa         designada         para         atuar         como         mediador         tem
o         dever         de         revelar         às         partes,         antes         da         aceitação         da
função,         qualquer         fato         ou         circunstância         que         possa
suscitar         dúvida         justificada         em         relação         à         sua
imparcialidade         para         mediar         o         conflito,         oportunidade
em         que         poderá         ser         recusado         por         qualquer         delas.

(D) O         mediador         não         poderá         ser         equiparado         a         servidor
público.

Questão 19
De         acordo         com         o         Código         de         Processo         Civil,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) O         Estado         promoverá,         sempre         que         possível,         a
solução         consensual         dos         conflitos.

(B) É         vedada         a         arbitragem.

(C) O         processo         começa         por         iniciativa         da         parte         e         se
desenvolve         por         impulso         oficial,         sem         exceções.

(D) Se         excluirá         da         apreciação         jurisdicional         ameaça         ou
lesão         a         direito.

Questão 20
De         acordo         com         o         Código         de         Processo         Civil,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) É         inadmissível         a         ação         meramente         declaratória,         ainda
que         tenha         ocorrido         a         violação         do         direito.
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(B) A         ação         em         que         o         incapaz         for         réu         será         proposta         no
foro         de         seu         último         domicílio.

(C) Para         postular         em         juízo         é         necessário         ter         interesse         e
legitimidade.

(D) Em         regra,         a         ação         proposta         perante         tribunal
estrangeiro         induz         litispendência         e         obsta         a         que         a
autoridade         judiciária         brasileira         conheça         da         mesma
causa         e         das         que         lhe         são         conexas.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(1º§)         Você         é         uma         pessoa         de         muito         valor,         nunca         meça
sua         vida,         seu         caráter,         seus         sentimentos         e         seus         objetivos
pela         régua         dos         outros.         Seu         futuro         não         pode         ser         previsto,
depende         do         processo         aplicado         em         sua         construção.         Por
isso,         o         sucesso         do         seu         futuro         está         em         suas         mãos:
construa         ele         pelo         que         você         é         ou         viverá         com         ele
disponível         nas         prateleiras         do         mundo,         para         que         os         outros
o         tomem         para         si         e         façam         dele         o         que         quiserem.

(2º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(3º§)         Os         mistérios         nos         intrigam         justamente         por         serem
difíceis         de         decifrar,         a         busca         por         objetivos         nos         leva         por
caminhos         às         vezes         mais         lindos         que         os         próprios         objetivos.
Nessa         frenética         maneira         de         viver,         é         possível         que         você
tenha         se         esquecido         de         quanto         realmente         vale         e,         talvez
por         não         se         dar         o         devido         valor,         esteja         permitindo         que
outras         pessoas         o         tratem         inadequadamente;         talvez         por
não         se         dar         o         devido         valor,         esteja         sendo         vítima         de
injustiças;         talvez         por         não         se         dar         o         devido         valor,         seu
coração         esteja         sofrendo         e         seu         corpo         pedindo         água.

(4º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         É         NOTA         10!

(5º§)         Ninguém         tem         o         direito         de         lhe         causar         nenhum         mal,         a
não         ser         que         você         permita,         e         a         maior         permissão         que
podemos         dar         é         quando         não         nos         valorizamos         o         suficiente,
anulando-nos         diante         de         situações         em         que         deveríamos
nos         impor         segundo         nossos         padrões         de         formação.

(6º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         -         É         NOTA         10!

(7º§)         Pare         de         se         anular         e         de         se         limitar         permitindo         que
seu         destino         seja         apenas         o         que         o         dia         propõe;         valorize-se,
motive-se         e         dê         você         as         cartas,         decidindo         o         que         é         melhor
para         si         e         mostrando         às         pessoas         seu         valor.         Qualquer
pessoa         tem         dentro         de         si         habilidades         importantes,         e         é
pela         soma         delas         a         uma         conduta         ética         que         inserimos
nosso         ritmo         individual         ao         mundo.

(8º§)         VOCÊ         VALE         MAIS         DO         QUE         PENSA!         -         É         NOTA         10!

(9º§)         Você         é         uma         pessoa         muito         valiosa,         muito         digna,
superimportante.         São         essas         as         impressões         que         deve
cultivar         em         seu         coração.         Aumente         seu         amor-próprio,
aumente         sua         autoestima,         conte         suas         dádivas,         acredite
mais         em         você.         A         vida         gosta         de         quem         se         gosta         e         valoriza
quem         se         valoriza.

(Fonte:         Livro         Super         dicas         Para         Motivar         Sua         Vida);

(http://sucesso.powerminas.com/texto-de-motivacao-mudancas/)

Questão 21
Sobre         os         componentes         linguísticos         do         quinto         (5º§),
analise         as         assertivas:

I.Inicia         com         pronome         indefinido         invariável.

II.O         verbo         "causar"         é         bitransitivo,         por         isto         pede         duplo
complemento.

III.Em:         "quando         não         nos         valorizamos         o         suficiente",         temos
exemplo         de         próclise         atraída         por         advérbio         de         negação,         e
exemplo         sujeito         elíptico         identificado         pela         desinência
verbal.

IV.Semanticamente,         a         expressão:         "o         suficiente"         equivale
a         "o         bastante".

V.O         TIL         usado         nos         substantivos:         "situações"         e
"formação"         justifica         a         tonicidade         da         última         sílaba         em
ambos.

VI.Em         ambas         as         expressões:         "a         não         ser         que         você
permita",         "maior         permissão         que"         -         destacamos
conjunções         subordinativas         integrantes.

Estão         CORRETAS,         apenas:

(A) I,         II,         III         e         IV.

(B) II,         IV         e         VI.

(C) III,         IV,         V         e         VI.

(D) I,         III         e         V.

Questão 22
Sobre         a         estrutura         do         (1º§),         marque         a         afirmação
INCORRETA.

(A) Inicia         com         pronome         pessoal         dissílabo,         oxítono,
enunciando         uso         de         discurso         indireto         e         comprovando
concordância         de         terceira         pessoa         do         singular.

(B) Em:         "nunca         meça         sua         vida,         seu         caráter,         seus
sentimentos         e         seus         objetivos         pela         régua         dos         outros."
-         as         vírgulas         separam         expressões         que         exercem         a
mesma         função         sintática         de         objeto         direto.

(C) A         expressão:         "o         que"         tem         sentido         demonstrativo.

(D) O         verbo         "meça"         enuncia         ação         do         presente         do         modo
indicativo,         comprovando         ordem         ao         interlocutor.

Questão 23
Marque         o         parágrafo         elaborado         com         verbos         conjugados
na         primeira         pessoa         do         plural,         comprovando-se         a         inclusão
do         enunciador         no         teor         discursivo.

(A) Primeiro         parágrafo.

(B) Quinto         parágrafo.

(C) Sétimo         parágrafo.

(D) Terceiro         parágrafo.
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Questão 24
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) O         período:         "Por         isso,         o         sucesso         do         seu         futuro         está
em         suas         mãos".                  -         termina         com         expressão         formada
por:         preposição,         pronome         possessivo         e         substantivo,
exercendo         função         sintática         de         objeto         indireto.

(B) O         período:         "construa         ele         pelo         que         você         é         ou         viverá
com         ele"-         pode         ser         reescrito         de                  mais         elegante,
assim:         "construa-o         pelo         que         você         é         ou         viverá         com
ele".

(C) No         trecho:         "por         serem         difíceis         de         decifrar,"         -         o         verbo
exemplifica         o         uso         de         infinitivo         flexionado         ou         pessoal.

(D) Em:         "difíceis         de         decifrar"         -         a         preposição         é         imposta
pela         regência         nominal.

Questão 25
O         uso         repetido         da         frase:         "Você         vale         mais         do         que         pensa"
comprova         o         uso         da         figura         de         linguagem         denominada:

(A) Ironia.

(B) Anáfora.

(C) Pleonasmo         vicioso.

(D) Eufemismo.

Questão 26
Sobre         os         componentes         linguísticos         do         texto,         analise         as
assertivas:

I."Aprimorar         e         desenvolver"         são         alguns         dos         sinônimos         de
"cultivar".

II."Infortúnios"         é         um         dos         termos         que         faz         oposição
semântica         com         "dádivas".

III.A         frase:         "Todos         são         estudiosos,         mas         nenhum         deles
tem         o         juízo         são".         -         está         escrita         com         homônimos         perfeitos.

IV.As         palavras:         "difícil,         "egoísta",         "dádivas",         "linguístico"
diferenciam-se         pelo         sentido         semântico,         identificando-se
apenas         pelas         classes         morfológicas         e         pelas         regras         de
tonicidade.

V.O         período:         "Aumente         seu         amor-próprio,         aumente         sua
autoestima,         conte         suas         dádivas,         acredite         mais         em         você".
-         é         composto         por         coordenação         sindética.

VI.Em:         "Arrear         os         embrulhos         para         poder         arrear         o         cavalo".
-         exemplo         de         termos         parônimos.

Estão         CORRETOS,         apenas:

(A) I,         II,         III         e         VI.

(B) I,         II,         IV         e         V.

(C) II,         III,         IV         e         V.

(D) II,         IV         e         V.

Questão 27
Transpondo         o         verbo         "Aumente"         para         a         segunda         pessoa
do         plural         do         mesmo         modo         imperativo,         na         forma
afirmativa,         obtém-se         corretamente:

(A) Aumenteis.

(B) Aumentas.

(C) Aumentai.

(D) Aumenta.

Questão 28
A         linguagem         persuasiva         usada         no         texto         está         bem
evidente         pelo:

(A) Uso         dos         verbos         no         modo         imperativo.

(B) Uso         de         verbos         de         terceira         conjugação         no         modo
subjuntivo.

(C) Uso         excessivo         de         elementos         coesivos         conjuntivos.

(D) Uso         de         termos         variáveis         e         invariáveis.

Questão 29
Marque         o         que         NÃO         se         comprova         em:         "Você         vale         mais         do
que         pensa!         -         É         nota         10!"

(A) Exemplo         de         ideia         no         grau         comparativo         de
superioridade.

(B) Uso         de         verbo         de         primeira         conjugação         e         uso         de
verbos         de         segunda         conjugação,         todos         no         presente
do         modo         indicativo.

(C) Exemplos         de         frases         nominais.

(D) Uso         de         interlocutor         direto,         comprovado         pelo         pronome
de         tratamento.

Questão 30
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) A         crase         usada         em:         "mostrando         às         pessoas         seu         valor"
-         é         imposta         pela         regência         verbal.

(B) Em:         "esteja         sendo         vítima         de         injustiças"         -         temos
locução         verbal         formada         por         um         verbo         no         presente         do
modo         subjuntivo         e         forma         nominal         do         gerúndio,
seguido         de         adjetivo         com         função         sintática         de
predicativo.

(C) O         trecho:         "seu         coração         esteja         sofrendo         e         seu         corpo,
pedindo         água".         -         está         escrito         com         exemplos         de
elipses.

(D) O         pronome         oblíquo         usado         em:         "Os         mistérios         nos
intrigam         justamente"         -         exemplifica         próclise         e         exerce
função         sintática         de         objeto         direto.
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Conhecimentos Gerais

Questão 31
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         de         São         Miguel         do
Oeste/SC,         para         efeito         de         aposentadoria,         é         assegurada         a
contagem         recíproca         do         tempo         de         serviço         na
administração         pública,         e         na         atividade         privada,         rural         e
urbana,         desde         que:

(A) O         servidor         tenha         mais         de         vinte         anos         de         serviço
público,         seja         na         esfera         municipal,         estadual         ou
federal.

(B) O         servidor         conte         no         mínimo         com         quinze         anos         de
serviço         público         no         município.

(C) O         servidor         não         tenha         sofrido         nenhum         processo
administrativo.

(D) O         servidor         já         tenha         cumprido         com         seu         período
probatório.

Questão 32
O         Brasil         é         o         quinto         maior         país         do         mundo         em         extensão
territorial         e         possui         seis         grandes         biomas         que         cobrem         boa
parte         dessas         terras,         com         uma         riquíssima         biodiversidade
que         atrai         os         olhares         do         mundo         inteiro.         Qual         das         opções
abaixo         cita         o         bioma         brasileiro         que         predomina         em         Santa
Catarina?

(A) Mata         Atlântica.

(B) Amazônia.

(C) Pampa.

(D) Caatinga.

Questão 33
Em         fevereiro         de         2022         comemorou-se         o         centenário         da
Semana         de         Arte         Moderna,         que         aconteceu         em         1922         em
um         evento         artístico         e         cultural         que         ocorreu         no         Teatro
Municipal         de         São         Paulo         com         a         proposta         de         apresentar
uma         nova         estética         artística         para         todos         os         campos         das
artes.         A         comemoração         contou         com         muitos         convidados,
entre         os         quais         estava         o         artista         digital         catarinense:

(A) Cristiano         Chaussard.

(B) Bona.

(C) Chico         Martins.

(D) Cacau         Melo.

Questão 34
Lenoir         Vargas         Ferreira,         deputado         estadual         na         década         de
1950,         foi         quem         auxiliou         as         autoridades         de         Vila         Oeste,
quando         lutavam         pela         autonomia         da         localidade         em
relação         às         instâncias         superiores         do         poder         regional,         pois
para         alcançar         sua         emancipação         uma         localidade         deveria
ter         um         mínimo         de         10         mil         habitantes         e         ser
autossustentável         economicamente         e         Vila         Oeste         não
atendia         nenhuma         das         duas         exigências.         Qual         foi         a
contribuição         de         Lenoir         Vargas         Ferreira         para         o         processo
de         emancipação         de         Vila         Oeste?

(A) Ele         criou         uma         lei         que         vinculou         a         prática         da
emancipação         à         vontade         popular,         sendo         preciso         haver
uma         consulta         pública         com         aprovação         de         2/3         da
população         para         dar         início         ao         processo.

(B) Ele         propôs         uma         emenda         à         Constituição         Catarinense
diminuindo         o         mínimo         de         habitantes         exigidos         na
emancipação         de         10         mil         para         200,         que         era         o         número
de         eleitores         que         Vila         Oeste         tinha         no         final         da         década
de         40.

(C) Ele         ordenou         o         fim         de         qualquer         tipo         de         condição         para
que         uma         localidade         se         emancipasse,         sendo         preciso
apenas         a         vontade         das         lideranças         políticas         da         região
em         questão.

(D) Ele         propôs         uma         emenda         à         Constituição         Catarinense
tornando         possível         que         municípios         com         distância         de
até         90         km         da         fronteira         poderiam         se         emancipar,
independente         do         número         de         moradores         do         distrito         e
sem         necessidade         de         comprovação         de         renda.

Questão 35
Em         alusão         à         cultura         catarinense,         o         site         do         governo
estadual         cita         os         casarões         portugueses         como
manifestações         presentes         no         litoral         e         a         arquitetura         em
estilo         enxaimel         no         Vale         do         Itajaí         e         no         Norte         do         Estado.
Com         relação         ao         oeste         catarinense,         destacam-se:

(A) Os         cultos         afro-brasileiros.

(B) As         comunidades         ucranianas.

(C) As         tradições         italianas.

(D) Os         rituais         indígenas.
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