
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 09/2022 – MUNICÍPIO DE SEARA/SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Informática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 08 (oito) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

Questão 01
Considerando         as         regras         de         ortografia,         indique         em         qual
frase         o         uso         de         "porque"         está         CORRETO.

(A) Será         que         ele         não         veio         porque         eu         não         aceitei         o
convite         para         jantar?

(B) Ele         não         compareceu         por         que         não         fiz         o         convite
oficialmente.

(C) Queria         saber         porque         ele         não         me         responde.

(D) Qual         é         o         por         que         de         tanta         correria?

(E) Os         lugares         porque         o         guia         me         apresentou         são
incríveis.

Questão 02
Qual         a         função         sintática         exercida         pelo         pronome         em
destaque         no         período         "Mesmo         eu         não         respondendo,         ele
ME         esperou         tranquilamente?

(A) Objeto         Direto.

(B) Complemento         Nominal.

(C) Predicativo         do         Sujeito.

(D) Objeto         Indireto.

(E) Sujeito.

Questão 03
Na         frase:         "Você         precisa         entender         que         não         é         dessa
maneira         que         se         alcança         o         sucesso",         as         orações
relacionam-se         sintaticamente         através         do         processo         de:

(A) Justaposição.

(B) Coordenação.

(C) Correlação.

(D) Subordinação.

(E) Parataxe.

Raciocínio Lógico

Questão 04
Vanessa         está         fazendo         uma         caixa         cúbica         para         colocar
presentes         no         aniversário         de         sua         filha         e         colocará                  um
triângulo         colorido         em         cada         uma         das         quatro         laterais,         de
forma         semelhante         à         demonstrado         na         imagem         abaixo:

Se         o         volume         da         caixa         é         de         1         m³,         qual         será         a         metragem
de         papel         necessária         para         fazer         todos         os         triângulos?

(A) Serão         necessários         2         m²         de         papel         para         fazer         os
triângulos.

(B) Serão         necessários         1,2         m²         de         papel         para         fazer         os
triângulos.

(C) Serão         necessários         0,95         m²         de         papel         para         fazer         os
triângulos.

(D) Serão         necessários         3         m²         de         papel         para         fazer         os
triângulos.

(E) Serão         necessários         0,8         m²         de         papel         para         fazer         os
triângulos.

Questão 05
Pedro         fez         um         trabalho         para         Marcos,         para         receber         depois
de         90         dias,         com         taxa         de         juros         simples         de         5%         ao         mês.
Quanto         Pedro         cobrou         pelo         serviço         se         ao         final         dos         90         dias
Marcos         pagou         R$         1437,50?

(A) Pedro         cobrou         R$         1250,00.

(B) Pedro         cobrou         R$         875,50.

(C) Pedro         cobrou         R$         1145,25.

(D) Pedro         cobrou         R$         958,00.

(E) Pedro         cobrou         R$         1038,00.

Questão 06
Dados         os         conjuntos         A         =         {         1,         2,         3         }         e         B         =         {         4,         5,         6         },         o
conjunto         C         =         A         ∩         B         é:

(A) C         =         {                                    }

(B) C         =         {         0         }

(C) C         =         ∅
(D) C         =         {         ∅         }

(E) C         =         0
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Informática

Questão 07
Permite         que         vários         arquivos         e         documentos         sejam
enviados         para         a         impressora         em         lotes         ou         listas
sequenciais.         Porém,         um         dos         problemas         mais         comuns         é
quando         um         trabalho         fica         travado,         segurando         todos         os
outros         processos         de         impressão         no         Windows.

Marque         a         alternativa         CORRETA         relacionado         a         um
recurso         do         Windows.

(A) Serviço         de         Impressão.

(B) Drivers         de         impressão.

(C) Fila         de         impressão.

(D) Arquivos         de         impressão.

(E) Spooler         de         Impressão.

Questão 08
É         uma         poderosa         ferramenta         que         monitora         o         desempenho
de         vários         recursos         do         PC,         como         memória,         uso         do         espaço
de         armazenamento,         CPU,         entre         outros         elementos         de
hardware.         O         software         apresenta         informações         completas,
em         tempo         real,         sobre         a         performance         do         PC,         sem         precisar
instalar         aplicativos         de         terceiros.

Marque         a         alternativa         CORRETA         relacionado         a         um
recurso         do         Windows.

(A) Gerenciador         de         credenciais.

(B) Painel         de         Controle.

(C) Gerenciador         de         dispositivos.

(D) Gerenciamento         do         computador.

(E) Gerenciador         de         tarefas.

Questão 09
Os         navegadores         web         são         os         softwares         responsáveis         por
acessar         páginas         de         internet         de         modo         que,         além         de
interpretar         os         endereços         DNS         e         apresentar         os         conteúdos
online,         permitem         que         o         usuário         tenha         acesso         a         diversos
recursos         como         plug-ins         e         extensões,         que         por         sua         vez,
aumentam         as         possibilidades         com         as         páginas         web
adicionando         recursos         para         mídias         e         outras         funções
pontuais.

Marque         a         alternativa         INCORRETA         relacionado         a         um
navegador         de         internet.

(A) Internet         Explorer.

(B) Mozilla         Firefox.

(C) Edge.

(D) Google         Chrome.

(E) Windows         Explorer.

Conhecimentos Gerais

Questão 10
De         tempos         em         tempos         a         população         mundial         se         vê
acometida         por         doenças         que         surgem         muitas         vezes         de
forma         misteriosa         e         se         espalham         chegando,         em         alguns
casos,         a         atingir         todos         os         continentes,         como         foi         o         caso         da
covid-19.         Atualmente,         mesmo         com         uma         taxa         de         contágio
bem         menor         que         a         do         coronavírus,         a         doença         que         vem
deixando         o         mundo         em         alerta         é         a:

(A) Varíola         do         macaco.

(B) Gripe         aviária.

(C) Catapora         bovina.

(D) Caxumba         galopante.

(E) Gripe         suína.

Questão 11
Qual         dos         itens         abaixo         cita         apenas         municípios         que         fazem
limite         com         Seara/SC?

(A) Concórdia,         Xavantina,         Itá,         Arabutã         e         Lindóia         do         Sul.

(B) Itá,         Arabutã,         Lindóia         do         Sul,         Concórdia         e         Xavantina.

(C) Arvoredo,         Concórdia,         Ipumirim,         Itá         e         Chapecó.

(D) Xavantina,         Arvoredo,         Ipumirim,         Itá         e         Arabutã.

(E) Lindóia         do         Sul,         Concórdia,         Chapecó,         Xavantina         e         Itá.

Questão 12
"O         Artigo         2º         daquela         Lei         diz         que         as         armas         consistirão         em
uma         estrela         branca,         anteposta         a         qual         uma         águia         vista         de
frente,         de         asas         estendidas,         segurará         com         a         garra         direita
uma         chave         e         com         a         esquerda         uma         âncora,         encruzadas,
ornando-lhe         o         peito         um         escudo         com         o         dístico         17         de
novembro         escrito         horizontalmente."

Disponível         em:         https://www.sc.gov.br/conhecasc/simbolos

O         trecho         acima         fala         da         Lei         nº         126,         de         15         de         agosto         de
1895         que         institui         a         criação         das         armas         do         estado         de
Santa         Catarina         e         inclui         neste         símbolo,         além         das         imagens
já         citadas,         a         representação         da         agricultura         forte         e         a
produção         do         litoral         do         estado         por         meio         de:

(A) Um         ramo         de         milho         do         lado         esquerdo         e         um         de         café         do
lado         direito.

(B) Um         ramo         de         cana-de-açúcar         do         lado         esquerdo         e         um
de         milho         do         lado         direito.

(C) Um         ramo         de         trigo         do         lado         esquerdo         e         um         de         milho         do
lado         direito.

(D) Um         ramo         de         trigo         do         lado         esquerdo         e         um         de
cana-de-açúcar         do         lado         direito.

(E) Um         ramo         de         trigo         do         lado         esquerdo         e         um         de         café         do
lado         direito.
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Conhecimentos Específicos

Questão 13
No         que         se         refere         as         características         da         Febre         Tifoide,
analise         os         itens         a         seguir:

I.A         transmissão         pode         ocorrer         através         da         ingestão         de
alimentos         e         água         contaminados         com         a         Salmonella         Typhi.

II.A         higienização         das         mãos         é         a         única         medida         de
prevenção         da         Febre         Tifoide.

III.São         sintomas         de         Febre         Tifoide:                  febre         alta,         dores         de
cabeça,         mal-estar         geral,         falta         de         apetite,         retardamento         do
ritmo         cardíaco,         aumento         do         volume         do         baço,         manchas
rosadas         no         tronco,         prisão         de         ventre         ou         diarreia         e         tosse
seca.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         II,         apenas.

(B) III,         apenas.

(C) I,         apenas.

(D) I         e         III,         apenas.

(E) II,         apenas.

Questão 14
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
corresponde         a         uma         das         maneiras         de         prevenção         contra         a
tuberculose.

Fonte:         Fundação         Oswaldo         Cruz.         Glossário         de         doenças.         Ministério         da         Saúde.

Saúde         de         A         a         Z.         Disponível         em:         https://bvsms.saude.gov.br/tuberculose-21.

(A) Cobrir         bem         todos         os         reservatórios         de         água.

(B) Receber         a         dose         da         Vacina         BCG         (Bacilo
Calmette-Guérin).

(C) Usar         repelente         diariamente.

(D) Evitar         o         contato         com         águas         onde         existam         os
caramujos.

(E) Evitar         o         consumo         de         alimentos         contaminados.

Questão 15
No         que         se         refere         a         Lei         n°         8142/90,         analise         os         itens         a
seguir:

I.Essa         lei         dispõe         sobre         a         participação         da         comunidade         na
gestão         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         e         sobre         as
transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros         na         área         da         saúde         e         dá         outras         providências.

II.Conforme         descrito         nessa         lei,         o         Sistema         Único         de
Saúde         (SUS),         contará,         em         cada         esfera         de         governo,         sem
prejuízo         das         funções         do         Poder         Legislativo,         com         as
seguintes         instâncias         colegiadas:         a         Conferência         de         Saúde
e         o         Conselho         de         Saúde.

III.O         não         atendimento         pelos         Municípios,         ou         pelos
Estados,         ou         pelo         Distrito         Federal,         dos         requisitos
estabelecidos         nos         artigos         dessa         lei,         implicará         em         que         os
recursos         concernentes         sejam         administrados,
respectivamente,         pelos         Estados         ou         pela         União.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) III,         apenas.

(B) I         e         III,         apenas.

(C) II,         apenas.

(D) I,         II         e         III.

(E) I,         apenas.

Questão 16
Segundo         o         ministério         de         saúde,         muitas         doenças         comuns
no         Brasil         e         no         mundo         deixaram         de         ser         um         problema         de
saúde         pública         por         causa         da         vacinação         massiva         da
população.         Em         relação         ao         Calendário         de         vacinas,         é
CORRETO         afirmar         que:

(A) A         primeira         dose         da         vacina         contra         a         hepatite         B         deve
ser         administrada         na         maternidade,         nas         primeiras         72
horas         de         vida         do         recém-nascido.         O         esquema         básico
se         constitui         de         05         (cinco)         doses,         com         intervalos         de         60
dias         da         primeira         para         a         segunda         dose         e         190         dias         da
primeira         para         a         terceira         dose         e         assim,
sucessivamente.

(B) A         vacina         DTP         (tríplice         bacteriana)         evita         formas
graves         de         Poliomielite         (paralisia         infantil).

(C) A         vacina         tetravalente         (DTP         +         Hib)         evita         formas
graves         de         tuberculose         e         hepatite.

(D) A         vacina         de         BCG         -         ID         deve         ser         administrada         logo
após         o         nascimento,         em         uma         única         dose.

(E) A         vacina         VORH         (tríplice         viral)         evita         formas         graves         de
hepatite         B.

Questão 17
Sobre         a         Lei         n°         8.080/90,         atribua         V,         para         verdadeiro,         ou         F,
para         falso,         às         afirmativas         a         seguir:

(__)Segundo         as         disposições         gerais         da         lei,         a         saúde         é         um
direito         fundamental         do         ser         humano,         devendo         o         Estado
prover         as         condições         indispensáveis         ao         seu         pleno
exercício.

(__)Esta         lei         regula,         em         todo         o         território         internacional,         as
ações         e         serviços         de         saúde,         executados         isolada         ou
conjuntamente,         em         caráter         permanente         ou         eventual,         por
pessoas         naturais         ou         jurídicas         de         direito         Público         ou
privado.

(__)A         lei         dispõe         sobre         as         condições         para         a         promoção,
proteção         e         recuperação         da         saúde,         a         organização         e         o
funcionamento         dos         serviços         correspondentes         e         dá         outras
providências.
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Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         V.

(B) F,         F,         V.

(C) F,         V,         F.

(D) V,         V,         F.

(E) V,         F,         V.

Questão 18
A         Hepatite         consiste         em         qualquer         inflamação         do         fígado
por         causas         diversas.         No         que         se         refere         as         suas
características,         atribua         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso,         às         afirmativas         a         seguir:

Fonte:         Ministério         da         Saúde.         Disponível         em:         https://bvsms.saude.gov.br/hepatite.

(__)A         Hepatite         A         pode         ser         transmitida         por         água         e
alimentos         contaminados.         A         melhor         maneira         de         evitá-la         se
dá         pelo         saneamento         básico,         tratamento         adequado         da
água,         alimentos         bem         cozidos         e         pelo         ato         de         lavar         sempre
as         mãos         antes         das         refeições.

(__)O         vírus         da         hepatite         B         não         pode         ser         passado         pelo
contato         sexual.

(__)A         hepatite         C         não         é         transmitido         por         meio         do         sangue.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         F.

(B) V,         V,         V.

(C) F,         F,         F.

(D) V,         F,         F.

(E) F,         F,         V.

Questão 19
Assinale         a         alternativa         que         corresponde         a         doença
caracterizada         pela         alteração,         diminuição         ou         perda         da
sensibilidade         térmica,         dolorosa,         tátil         e         força         muscular,
principalmente         em         mãos,         braços,         pés,         pernas         e         olhos.

(A) Dengue.

(B) Tuberculose.

(C) Hepatite         A.

(D) Hanseníase.

(E) HIV.

Questão 20
A         raiva         consiste         em         uma         zoonose         transmitida         por         vírus,
tanto         para         o         homem         como         para         o         animal.         No         que         se
refere         as         características         dessa         doença,         atribua         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso,         às         afirmativas         a         seguir:

(__)A         transmissão         da         raiva         ocorre         quando         os         vírus         da
raiva         existentes         na         saliva         do         animal         infectado         penetram
no         organismo         através         da         pele         ou         de         mucosas.

(__)Uma         das         maneiras         de         prevenir         a         raiva         é         levar         os
animais         domésticos         para         serem         vacinados         contra         a         raiva.

(__)O         vírus         da         raiva         pode         ser         transmitido         ao         homem
através         dos         cães,         gatos,         morcegos,         dentre         outros.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         F.

(B) V,         V,         V.

(C) V,         F,         V.

(D) F,         V,         V.

(E) F,         F,         F.
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