
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Itapiranga 

Edital de Concurso Público nº 09/2022 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 03h, 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: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Acerca         das         teorias         das         formas         de         governo,         analise:

"Todos         os         Estados         que         existem         e         já         existiram         são         e
foram         sempre         repúblicas         ou         monarquias".

Segundo         o         Autor,         a         república         corresponde         à         democracia
ou         à         aristocracia,         a         vontade         coletiva         presente         em         uma
pessoa         jurídica,         já         a         monarquia         corresponde         ao         reino,         à
vontade         de         um         soberano,         uma         pessoa         física.         Para         ele,         a
causa         de         não         haver         formas         intermediárias         é         a         que         a         falta
de         estabilidade         sempre         leva         ao         caminho         de         uma         das
duas         formas         citadas,         monarquia         ou         república.

Com         base         nos         seus         conhecimentos,         o         pensamento
descrito         corresponde         ao         filósofo:

(A) Thomas         Hobbes.

(B) Aristóteles.

(C) Nicolau         Maquiavel.

(D) Karl         Marx.

Questão 02
A         Lei         Complementar         nº         039         de         12/07/2011,         estabelece         o
regime         jurídico         e         o         Estatuto         dos         Servidores         Públicos         do
Município         de         Itapiranga,         Estado         de         Santa         Catarina.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Só         pode         ser         empossado         aquele         julgado         apto,
unicamente         na         análise         mental         para         o         exercício         do
cargo,         mediante         laudo         médico         oficial.

(B) Não         são         formas         de         provimento         de         cargo         público         a
reversão         e         a         readaptação.

(C) São         exemplos         de         requisitos         básicos         para         ingresso         no
serviço         público         municipal:         gozo         dos         direitos         políticos,
a         idade         mínima         de         vinte         e         um         anos         e         a         boa         saúde
física         e         mental.

(D) Lotação         é         o         número         de         servidores         públicos         fixados
nos         quadros         de         pessoal         do         Poder         Executivo         e         do
Poder         Legislativo.

Questão 03
A         Lei         Complementar         nº         135,         de         4         de         junho         de         2010,
também         chamada         Lei         da         Ficha         Limpa,         alterou         a         Lei
Complementar         nº         64,         de         18         de         maio         de         1990.

Com         base         nas         alterações,         são         inelegíveis:

I.Os         que         tenham         contra         sua         pessoa         representação
julgada         procedente         pela         Justiça         Eleitoral,         em         decisão
transitada         em         julgado         ou         proferida         por         órgão         colegiado,
em         processo         de         apuração         de         abuso         do         poder         econômico
ou         político,         para         a         eleição         na         qual         concorrem         ou         tenham
sido         diplomados,         bem         como         para         as         que         se         realizarem
nos         4         (quatro)         anos         seguintes.

II.Os         magistrados         e         os         membros         do         Ministério         Público
que         forem         aposentados         compulsoriamente         por         decisão
sancionatória,         que         tenham         perdido         o         cargo         por         sentença

ou         que         tenham         pedido         exoneração         ou         aposentadoria
voluntária         na         pendência         de         processo         administrativo
disciplinar,         pelo         prazo         de         8         (oito)         anos.

III.Os         que         forem         condenados,         em         decisão         transitada         em
julgado         ou         proferida         por         órgão         judicial         colegiado
exclusivamente         pelos         crimes         contra         a         economia         popular,
a         fé         pública,         a         administração         pública         e         o         patrimônio
público.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) I,         II         e         III.

(B) I         e         III,         apenas.

(C) III,         apenas.

(D) II,         apenas.

Questão 04
Em         consonância         com         as         normas         de         finanças         públicas
voltadas         para         a         responsabilidade         da         gestão         fiscal,         é
INCORRETO         afirmar         que         constituem         requisitos
essenciais         de         responsabilidade         na         gestão         fiscal,         de
todos         os         tributos         da         competência         constitucional         do         ente
da         Federação,         a         sua:

(A) Previsão.

(B) Instituição.

(C) Avaliação.

(D) Efetiva         arrecadação.

Questão 05
Analise         as         assertivas         e         responda:

I.Legislativo.

II.Executivo.

III.Judiciário.

IV.Ministério         Público.

Em         conformidade         com         o         disposto         pela         Constituição
Federal,         é         CORRETO         afirmar         que,         das         assertivas
dispostas,         manterão,         de         forma         integrada,         sistema         de
controle         interno         com         a         finalidade         de         avaliar         o
cumprimento         das         metas         previstas         no         plano         plurianual,         a
execução         dos         programas         de         governo         e         dos         orçamentos
da         União.

(A) I,         III         e         IV.

(B) II,         III         e         IV.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) I,         II         e         III.

Questão 06
Em         conformidade         com         a         Norma         Brasileira         de
Contabilidade,         em         que         pese         o         controle         interno,         essencial
a         atividade,         é         INCORRETO         afirmar         ser         categoria         da
classificação         do         controle         interno.

(A) Normativo.

(B) Contábil.
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(C) Técnico.

(D) Operacional.

Questão 07
Em         que         pese         a         Lei         nº         4.320         de         1964,         que         estabelece
normas         gerais         de         direito         financeiro,         tratando         do         controle
da         execução         orçamentária,         o         controle         da         execução
orçamentária         compreenderá         determinados         tipos         de
controle.         Nesse         sentido,         é         CORRETO         afirmar         que         o
Poder         Executivo         exercerá:

(A) Dois         tipos         de         controle.

(B) Quatro         tipos         de         controle.

(C) Cinco         tipos         de         controle.

(D) Três         tipos         de         controle.

Questão 08
A         Constituição         Federal         de         1988         define         expressamente
que         o         advogado         é         indispensável         à         administração         da
justiça,         sendo         inviolável         por         seus         atos         e         manifestações
no         exercício         da         profissão,         nos         limites         da         lei.         Nesse
sentido,         é         CORRETO         afirmar         ser         um         dos         princípios
institucionais         da         Defensoria         Pública.

(A) Competência.

(B) Tipicidade.

(C) Indivisibilidade.

(D) Autoexecutoriedade.

Questão 09
Analise         as         assertivas         e         responda:

I.Para         atender         as         despesas         extraordinárias,         decorrentes
de         calamidade         pública.

II.Para         atender         as         despesas         extraordinárias,         decorrentes
de         guerra         externa         ou         de         sua         iminência.

III.No         caso         de         investimento         público         de         caráter         urgente         e
de         relevante         interesse         nacional.

A         luz         da         Constituição         Federal         de         1988,         que         vem         tratar         do
sistema         tributário         nacional,         é         CORRETO         afirmar         que,         das
assertivas         dispostas,         a         União,         mediante         lei
complementar,         poderá         instituir         empréstimos
compulsórios.

(A) I,         II         e         III.

(B) II         e         III.

(C) I         e         II.

(D) I         e         III.

Questão 10
A         Constituição         Federal         de         1988         define         que         a
administração         pública         direta         e         indireta         de         qualquer         dos
Poderes         dos         Municípios         obedecerá         a         determinados
princípios.         Nesse         sentido,         é         CORRETO         ser         um         dos
princípios         constitucionais         da         administração         pública.

(A) Imperatividade.

(B) Moralidade.

(C) Finalidade.

(D) Legitimidade.

Questão 11
Nos         termos         da         Lei         nº         8.429/92,         que         dispõe         sobre         as
sanções         aplicáveis         em         virtude         da         prática         de         atos         de
improbidade         administrativa,         de         que         trata         o         §         4º         do         Art.         37
da         Constituição         Federal.

Com         base         nos         seus         conhecimentos,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

(A) Constitui         ato         de         improbidade         administrativa         que
atenta         contra         os         princípios         da         administração         pública
a         ação         ou         omissão         dolosa         que         viole         os         deveres         de
honestidade,         de         imparcialidade         e         de         legalidade,
caracterizada         por         permitir,         facilitar         ou         concorrer         para
que         terceiro         se         enriqueça         ilicitamente.

(B) Qualquer         pessoa         poderá         representar         à         autoridade
administrativa         competente         para         que         seja         instaurada
investigação         destinada         a         apurar         a         prática         de         ato         de
improbidade.

(C) Constitui         ato         de         improbidade         administrativa         que
causa         lesão         ao         erário         qualquer         ação         culposa         ou
omissão         dolosa         de         realizar         operação         financeira         sem
observância         das         normas         legais         e         regulamentares         ou
aceitar         garantia         insuficiente         ou         inidônea.

(D) Constitui         ato         de         improbidade         administrativa
importando         em         enriquecimento         ilícito         permitir         ou
facilitar         a         aquisição,         permuta         ou         locação         de         bem         ou
serviço         por         preço         superior         ao         de         mercado.

Questão 12
Segundo         Maria         Sylvia         Zanella         Di         Pietro,         ato
administrativo         é         a         declaração         do         Estado         ou         de         quem         o
represente,         que         produz         efeitos         jurídicos         imediatos,         com
observância         da         lei,         sob         o         regime         jurídico         de         direito
público         e         sujeita         ao         controle         pelo         Poder         Público.

Dessa         forma,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Atos         não         autoexecutáveis         não         dependem         de
qualquer         autorização         prévia,         inclusive         do         Judiciário.
Situam-se         aí         os         atos         de         organização         administrativa,
como         as         instruções,         portarias         e         circulares,         entre
outros.

(B) Atos         de         gestão         são         os         que         se         caracterizam         pelo
poder         de         coerção         decorrente         do         poder         de         império,
não         intervindo         a         vontade         dos         administrados         para         sua
prática.

(C) Atos         complexos         são         aqueles         cuja         vontade         final         da
Administração         exige         a         intervenção         de         agentes         ou
órgãos         diversos,         havendo         certa         autonomia,         ou
conteúdo         próprio,         em         cada         uma         das         manifestações.

(D) Atos         discricionários         são         aqueles         que         o         agente         pratica
reproduzindo         os         elementos         que         a         lei         previamente
estabelece.
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Questão 13
O         Decreto         nº         6.017/2007,         regulamenta         a         Lei         nº
11.107/2005         que         dispõe         sobre         normas         gerais         de
contratação         de         consórcios         públicos.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Consideram-se         como         genérica         as         despesas         de
administração         e         planejamento,         desde         que
previamente         classificadas         por         meio         de         aplicação         das
normas         de         contabilidade         pública.

(B) Os         objetivos         dos         consórcios         públicos         serão
determinados         pelos         entes         que         se         consorciarem,         não
sendo         admitida         a         gestão         associada         de         serviços
públicos.

(C) Os         dirigentes         do         consórcio         público         responderão
pessoalmente         pelas         obrigações         por         ele         contraídas
caso         pratiquem         atos         em         desconformidade         com         a         lei,
os         estatutos         ou         decisão         da         assembleia         geral.

(D) A         constituição         de         consórcio         público         não         dependerá
da         prévia         celebração         de         protocolo         de         intenções
subscrito         pelos         representantes         legais         dos         entes         da
Federação         interessados.

Questão 14
Como         uma         das         premissas         norteadoras,         utilizadas         na
elaboração         e         execução         da         lei         orçamentária,         podemos
citar         os         princípios         inerentes         ao         tema.         Nesse         sentido,         é
INCORRETO         afirmar         ser         um         dos         princípios
orçamentários.

(A) Universalidade.

(B) Exclusividade.

(C) Unidade.

(D) Legalidade.

Questão 15
Em         conformidade         com         a         Lei         nº         4.320         de         1964         que
estabelece         normas         gerais         de         direito         financeiro,         é
CORRETO         afirmar         que         acompanhará         a         lei         de         orçamento.

(A) Quadro         das         dotações         por         administração.

(B) Quadro         demonstrativo         da         Despesa.

(C) Quadros         demonstrativos         da         receita         e         planos         de
aplicação         dos         fundos         especiais.

(D) Quadro         discriminativo         da         receita         por         fontes.

Questão 16
Analise         as         assertivas         e         responda:

I.Plano         plurianual.

II.Diretrizes         orçamentárias.

III.Orçamentos         anuais.

O         orçamento         público         vem         demonstrar         as         ações         do
governo         e         possibilitar         as         fiscalizações         e         controle         em         face
das         finanças         públicas.         Nesse         sentido,         a         luz         da
Constituição         Federal         de         1988,         é         CORRETO         afirmar         que,

das         assertivas         dispostas,         serão         leis         de         iniciativa         do
Poder         Executivo.

(A) I         e         II.

(B) II         e         III.

(C) I         e         III.

(D) I,         II         e         III.

Questão 17
A         Lei         nº         13.019,         de         31         de         julho         de         2014,         estabelece         o
regime         jurídico         dos         convênios,         contratos         de         repasse         e
parcerias.

É         CORRETO         afirmar         que:

(A) Poderá         constar         do         plano         de         trabalho         de         parcerias
celebradas         mediante         termo         de         colaboração         ou         de
fomento         a         descrição         de         metas         a         serem         atingidas         e         de
atividades         ou         projetos         a         serem         executados.

(B) Termo         de         fomento         é         o         instrumento         por         meio         do         qual
são         formalizadas         as         parcerias         estabelecidas         pela
administração         pública         com         organizações         da
sociedade         civil         para         a         consecução         de         finalidades         de
interesse         público         e         recíproco         propostas         pela
administração         pública         que         envolvam         a         transferência
de         recursos         financeiros.

(C) A         celebração         e         a         formalização         do         termo         de
colaboração         e         do         termo         de         fomento         dependerão         da
adoção         das         seguintes         providências         pela
administração         pública,         entre         outras,         indicação
expressa         da         existência         de         prévia         dotação
orçamentária         para         execução         da         parceria.

(D) A         União         não         poderá         instituir,         em         coordenação         com
os         Estados,         o         Distrito         Federal,         os         Municípios         e
organizações         da         sociedade         civil,         programas         de
capacitação         voltados         a         administradores         públicos,
dirigentes         e         gestores.

Questão 18
Nos         termos         da         Lei         nº         8.666/1993         que         estabelece         normas
gerais         de         licitações,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Nenhuma         compra         será         feita         sem         a         adequada
caracterização         de         seu         objeto         e         indicação         dos
recursos         orçamentários         para         seu         pagamento,         sob
pena         de         anulação         do         ato         e         responsabilidade         de
quem         lhe         tiver         dado         causa.

(B) Concurso         é         a         modalidade         de         licitação         entre
quaisquer         interessados         para         escolha         de         trabalho
técnico,         científico         ou         artístico,         mediante         a         instituição
de         prêmios         ou         remuneração         aos         vencedores,
conforme         critérios         constantes         de         edital         publicado         na
imprensa         oficial         com         antecedência         mínima         de         45
(quarenta         e         cinco)         dias.

(C) São         modalidades         de         licitação:         concorrência,         diálogo
competitivo,         tomada         de         preços,         convite,         concurso         e
leilão.

(D) As         licitações         serão         efetuadas         no         local         onde         se         situar
a         repartição         interessada,         sem         exceções.
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Questão 19
Nos         termos         da         Lei         nº         9.637,         de         15         de                  maio         de         1998,         que
dispõe         sobre         a         qualificação         de         entidades         como
organizações         sociais,         a         criação         do         Programa         Nacional         de
Publicização,         assinale         a         alternativa         CORRRETA:

(A) O         Poder         Executivo         deverá         qualificar         como
organizações         sociais         pessoas         jurídicas         de         direito
privado,         sem         fins         lucrativos,         cujas         atividades         sejam
dirigidas         ao         ensino,         à         pesquisa         científica,         ao
desenvolvimento         tecnológico,         à         proteção         e
preservação         do         meio         ambiente,         à         cultura         e         à         saúde.

(B) A         organização         social         fará         publicar,         no         prazo         máximo
de         noventa         dias         contado         da         assinatura         do         contrato
de         gestão,         regulamento         próprio         contendo         os
procedimentos         que         adotará         para         a         contratação         de
obras         e         serviços,         bem         como         para         compras         com
emprego         de         recursos         provenientes         do         Poder         Público.

(C) Os         bens         móveis         públicos         permitidos         para         uso
poderão         ser         permutados         por         outros         de         igual         ou         maior
valor,         condicionado         a         que         os         novos         bens         integrem         o
patrimônio         da         União,         independente         de         prévia
avaliação         do         bem         e         expressa         autorização         do         Poder
Público.

(D) O         conselho         de         administração         deve         estar         estruturado
nos         termos         que         dispuser         o         respectivo         estatuto,
devendo         ser         composto         por         20         a         30%         (vinte         a         trinta
por         cento)         de         membros         natos         representantes         do
Poder         Público.

Questão 20
Acerca         do         Regime         Diferenciado         de         Contratações
Públicas         -         RDC         (Lei         nº         12.462,         de         4         de         agosto         de         2011),
assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Será         dada         ampla         publicidade         aos         procedimentos
licitatórios         e         de         pré-qualificação,         ressalvadas         as
hipóteses         de         informações         cujo         sigilo         seja
imprescindível         à         segurança         da         sociedade         e         do
Estado,         devendo         ser         adotado         para         aquisição         de         bens
10         (dez)         dias         quando         adotados         os         critérios         de
julgamento         pelo         menor         preço         ou         pelo         maior
desconto.

(B) A         contratação         semi-integrada         compreende         a
elaboração         e         o         desenvolvimento         dos         projetos         básico
e         executivo,         a         execução         de         obras         e         serviços         de
engenharia,         a         montagem,         a         realização         de         testes,         a
pré-operação         e         todas         as         demais         operações
necessárias         e         suficientes         para         a         entrega         final         do
objeto.

(C) Na         contratação         das         obras         e         serviços         não         poderá         ser
estabelecida         remuneração         variável         vinculada         ao
desempenho         da         contratada,         com         base         em         metas,
padrões         de         qualidade,         critérios         de         sustentabilidade
ambiental         e         prazo         de         entrega         definidos         no
instrumento         convocatório         e         no         contrato.

(D) O         julgamento         pelo         menor         preço         ou         maior         desconto
considerará         o         menor         dispêndio         para         a         administração
pública,         atendidos         os         parâmetros         mínimos         de
qualidade         definidos         no         instrumento         convocatório.

Língua Portuguesa

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

Não         é         apenas         impressão:         algumas         pessoas         são
mesmo         'imã'         de         mosquito,         diz         estudo

Trabalhando         com         o         odor         corporal         de         sessenta         e         quatro
voluntários         ao         longo         de         vários         anos,         a         pesquisa
descobriu         que         certos         ácidos         presentes         na         pele         atraem         os
mosquitos         até         cem         vezes         mais         do         que         outros.

Para         realizar         a         comparação,         o         estudo         pediu         aos
participantes         que         usassem         meias         de         nylon         ao         redor         dos
antebraços,         a         fim         de         coletar         o         odor         expelido         pela         pele:
em         seguida,         cada         meia         foi         colocada         dentro         de         um         longo
tubo,         e         os         mosquitos         foram         liberados         para         "escolher"         o
cheiro         preferido.         "Eles         basicamente         se         aglomeravam         nos
mais         atraentes",         afirmou         Leslie         Vosshall,         neurobióloga         da
universidade         e         principal         autora         da         pesquisa.         "Então,         a
verdade         tornou-se         muito         óbvia         imediatamente",         concluiu
a         pesquisadora.

Algumas         pessoas,         de         fato,         funcionam         como         um         imã         para
os         mosquitos         e         suas         mordidas.

O         experimento         utilizou         mosquitos         Aedes         aegypti,         que
transmite         doenças         como         febre         amarela,         dengue         e         zika         e,
ao         repetir         o         procedimento         ao         longo         de         três         anos,
concluiu         que         certos         perfis         de         odores         corporais         atraíam,
consideravelmente,         mais         os         mosquitos         e         que         tal
magnetismo         permanece         com         a         passagem         do         tempo.         Os
insetos         são         fiéis         aos         cheiros         que         preferem,         e         escolhem
sempre         as         mesmas         vítimas,         mesmo         após         a         passagem
do         tempo.

O         ácido         que         atrai         os         mosquitos         é         incorporado         ao         nosso
cheiro         por         bactérias         saudáveis         na         pele.

Entre         os         odores         mais         atraentes,         os         pesquisadores
encontraram         em         comum         níveis         mais         altos         de         ácidos,
formados         por         "moléculas         gordurosas"         que         funcionam
como         uma         camada         hidratante         em         nossa         pele,         e         que         são
incorporados         ao         nosso         perfume         natural         através         de
bactérias         saudáveis,         ao         se         alimentarem         dos         ácidos.         "Se
você         tem         altos         níveis         dessas         coisas         em         sua         pele,         você
será         o         único         no         piquenique         recebendo         todas         as         picadas",
explica         Vosshall.         A         pesquisa         foi         publicada         na         revista
científica         Cell,         e         em         breve         será         repetida         com         outros         tipos
de         mosquito.

Não         é         apenas         impressão:         algumas         pessoas         são         mesmo         ?imã?         de

mosquito,         diz         estudo         (msn.com).         Adaptado.

Questão 21
Entre         os         odores         mais         atraentes,         os         pesquisadores
encontraram         níveis         mais         altos         de         ácidos.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação.
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(A) Os         pesquisadores         encontraram         entre         os         odores         mais
atraentes,         níveis         mais         altos         de         ácidos.

(B) Os         pesquisadores         encontraram,         entre         os         odores
mais         atraentes,         níveis         mais         altos         de         ácidos.

(C) Os         pesquisadores,         encontraram         entre         os         odores
mais         atraentes,         níveis         mais         altos         de         ácidos.

(D) Os         pesquisadores         encontraram,         entre         os         odores
mais         atraentes         níveis         mais         altos         de         ácidos.

Questão 22
Quem         tem         a         impressão         de         que         costuma         atrair         os
mosquitos         pode         estar         coberto         de         razão         -         e         de         picadas:
um         estudo         realizado         por         cientistas         da         Universidade
Rockefeller,         em         Nova         York,         nos         EUA,         concluiu         que
algumas         pessoas         produzem         químicos         expelidos         pelo
cheiro         que         "atraem"         os         insetos         como         um         verdadeiro         imã.

Assinale         a         opção         CORRETA         de         acordo         com         o         texto.

(A) O         experimento         utilizou         três         diferentes         espécies         de
mosquitos         que         causam         a         dengue,         a         zika         e         a         febre
amarela         e         constatou         que         todos         as         três         espécies         têm
uma         forte         tendência         para         odores         que         envolvem
bactérias         saudáveis         presentes         na         pele.

(B) A         pesquisa         afirma         que         o         mesmo         mosquito         que
provoca         três         doenças         diferentes,         ao         longo         de         três
anos         de         experiência,         comprovaram         que         o         inseto
reconhece         os         odores         mesmo         depois         de         muito         tempo.

(C) O         trabalho         foi         realizado         com         cem         voluntários         e
descobriu-se         que         certos         ácidos         na         pele         conseguem
atrair         os         mosquitos,         em         até         sessenta         e         quatro         vezes
mais         do         que         em         outros         indivíduos.

(D) Foi         comprovada         uma         associação         entre         o         perfume
que         usamos         e         a         presença         de         bactérias         em         nossa
pele.         Resultado:         quanto         melhor         o         perfume         e         mais
natural,         melhor         a         fixação         da         bactéria         no         perfume.

Questão 23
Trabalhando         com         o         odor         corporal         de         sessenta         e         quatro
voluntários         ao         longo         de         vários         anos,         a         pesquisa
descobriu         que         certos         ácidos         presentes         na         pele         atraem         os
mosquitos         até         cem         vezes         mais         do         que         outros.

Em         relação         à         acentuação         gráfica,         pode-se         afirmar         que
há:

(A) Um         vocábulo         acentuado         por         ser         monossílabo         tônico
terminado         em         'e'.

(B) Dois         vocábulos         acentuados         por         serem
proparoxítonos.

(C) Dois         vocábulos         acentuados         por         serem         paroxítonos
terminados         em         ditongo.

(D) Três         vocábulos         acentuados         por         serem
proparoxítonos.

Questão 24
Para         realizar         o         confronto,         o         estudo         pediu         aos
participantes         que         usassem         os         materiais         de         nylon         ao
redor         dos         antebraços.

Ao         substituir         o         substantivo         masculino         por         um         feminino
correspondente,         haverá         o         uso         da         crase         na         expressão:

(A) O         estudo.

(B) Dos         antebraços.

(C) O         confronto.

(D) Aos         participantes.

Questão 25
Em         seguida,         cada         meia         foi         colocada         dentro         de         um         longo
tubo,         e         os         mosquitos         foram         liberados         para         escolher         o
cheiro         preferido.

Assinale         a         expressão         que         contenha         dois         adjetivos         e         um
substantivo.

(A) Escolher         o         cheiro         preferido.

(B) Mosquitos         foram         liberados.

(C) Cada         meia         foi         colocada.

(D) Dentro         de         um         longo         tubo.

Questão 26
O         experimento         utilizou         mosquitos         Aedes         aegypti,         'que'
transmite         doenças         como         febre         amarela,         dengue         e         zika.

Em         relação         ao         termo         destacado,         trata-se         de:

(A) Pronome         relativo         com         função         de         sujeito         ao         substituir
o         termo         'mosquitos',         presente         na         frase         anterior.

(B) Conjunção         integrante         com         função         de         objeto         direto         ao
substituir         o         termo         'Aedes         aegypti',         presente         na         frase
anterior.

(C) Conjunção         integrante         com         função         de         objeto         direto         ao
substituir         o         termo         'experimento',         presente         na         frase
anterior.

(D) Pronome         relativo         com         função         de         sujeito         ao         substituir
o         termo         'Aedes         aegypti',         presente         na         frase         anterior.

Questão 27
Algumas         pessoas,         de         fato,         funcionam         como         um         imã         para
os         mosquitos         e         suas         mordidas.

O         predicado         da         oração         é         a         expressão:

(A) De         fato,         funcionam         como         um         imã.

(B) De         fato,         funcionam         como         um         imã         para         os         mosquitos
e         suas         mordidas.

(C) Funcionam         como         um         imã         para         os         mosquitos.

(D) Funcionam         como         um         imã         para         os         mosquitos         e         suas
mordidas.

Questão 28
Você         será         o         único         no         piquenique.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         análise         sintática.

(A) O         predicativo         do         sujeito         é         o         pronome         do         caso         reto
'você'.
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(B) O         predicado         é         nominal         cujo         núcleo         é         o         vocábulo
'piquenique'.

(C) O         vocábulo         'único'         é         o         predicativo         do         sujeito.

(D) O         pronome         do         caso         reto         'você'         é         o         aposto         da         oração.

Questão 29
Eles         basicamente         se         aglomeravam         nos         mais         atraentes,
afirmou         Leslie         Vosshall.

O         vocábulo         cuja         classe         gramatical         compõe         um         advérbio
de         intensidade         é:

(A) Mais.

(B) Atraentes.

(C) Basicamente.

(D) Se.

Questão 30
Algumas         pessoas,         de         fato,         funcionam         como         um         imã         para
os         mosquitos         e         suas         mordidas.

Assinale         a         opção         cuja         classe         morfológica         esteja         em
concordância         com         o         vocábulo.

(A) E         -         preposição.

(B) Algumas         -         pronome         indefinido.

(C) Pessoas         -         pronome         indefinido.

(D) Para         -         conjunção.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
O         Município         de         Itapiranga,         pessoa         jurídica         de         direito
público         interno,         integra         a         organização
político-administrativa         da         República         Federativa         do         Brasil
e         a         divisão         administrativa         do         Estado,         com         a         autonomia
assegurada         pela         Constituição         da         República         adota         a         Lei
Orgânica         do         Município         de         Itapiranga.         Dentre         os
princípios         fundamentais         da         Constituição         da         República
Federativa         do         Brasil,         que         regem         a         lei         orgânica         do
município,         existem         alguns         descritos         abaixo,         EXCETO:

(A) Autonomia.

(B) Liberdade         da         pessoa         humana.

(C) Livre         arbítrio.

(D) Justiça         social.

Questão 32
De         acordo         com         a         reportagem         da         CNN,         o         mundo         no         dia
15         de         novembro         de         2022         atingiu         um         marco         em         relação
ao         número         de         habitantes,         dentre         eles,         com         uma
população         idosa         em         crescimento.         De         acordo         com         o
relatório         World         Population         Prospects         2022         da         ONU,         a
expectativa         de         vida         no         mundo         atingiu         72,8         anos         em
2019,         o         que         representa         um         aumento         de         quase         nove         anos
desde         1990.         Ainda         que         tenha         caído         para         71,0         anos         em
2021,         como         reflexo         da         pandemia,         a         projeção         é         de         que         a
longevidade         média         global         chegue         a         77,2         anos         em         2050.

Até         a         metade         do         século,         as         Nações         Unidas         estimam         que
o         número         de         pessoas         com         mais         de         65         anos         será         maior
do         que         o         dobro         do         número         de         crianças         com         menos         de         5
anos         de         idade.         "Hoje,         nós         temos         1,1         bilhão         de         idosos,         de
60         anos         ou         mais,         no         mundo.         Em         2100         chegaremos         em
3,1         bilhões.         A         população         idosa         vai         triplicar",         esclarece         o
doutor         em         demografia         e         pesquisador         aposentado         do
Instituto         Brasileiro         de         Geografia         e         Estatística         (IBGE)         José
Eustáquio.

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional

Diante         disso,         marque         a         alternativa         CORRETA         que
expressa         a         estimativa         do         quantitativo         populacional
mundial         atual.

(A) 6,5         (seis         e         meio)         bilhões         de         habitantes.

(B) 7         (sete)         bilhões         de         habitantes.

(C) 8         (oito)         bilhões         de         habitantes.

(D) 9         (nove)         bilhões         de         habitantes.

Questão 33
Em         relação         aos         aspectos         socioeconômicos         do         município
de         Itapiranga-SC,         marque         abaixo         a         alternativa         que
descreve         corretamente         a         base         da         economia         desse
município.

(A) Agropecuária.

(B) Comércio.

(C) Indústria         têxtil.

(D) Turismo.

Questão 34
O         município         de         Itapiranga         está         situado         no         Extremo         Oeste
do         estado         de         Santa         Catarina.         Dentre         os         municípios         que
fazem         divisas         com         ele,         ao         leste         estão         os         municípios
descritos         em         qual         das         alternativas         abaixo?         Marque         a
alternativa         CORRETA.

Fonte:         https://itapiranga.atende.net/cidadao/pagina/localizacao

-e-limites

(A) Mondai,         São         João         do         Oeste         e         Tunápolis.

(B) Caiçara,         Mondai         e         Belmonte.

(C) São         João         do         Oeste,         Barra         da         Guarita         e         Palmitos.

(D) Tunápolis,         Descanso         e         Derrubadas.

Questão 35
De         acordo         com         o         Jornal         NSC         Total         de         Santa         Catarina,
esse         estado         detém         segundo         estudo         do         Instituto         Brasileiro
de         Geografia         e         Estatística         (IBGE)         a         maior         desigualdade
entre         brancos         e         negros         do         país,         portanto         essa
desigualdade         está         associada         a         cor         da         pele,         segundo
estudo         recém-publicado         pelo         IBGE.

Fonte:         https://www.nsctotal.com.br

Segundo         essa         reportagem,         qual         o         tipo         de         desigualdade
associado         a         brancos         e         negros         no         estado         de         Santa
Catarina?         Marque         a         alternativa         CORRETA.
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(A) Desigualdade         política.

(B) Desigualdade         patrimonial.

(C) Desigualdade         estratégica.

(D) Desigualdade         de         gênero.
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