Município de Coronel Freitas - SC
Processo Seletivo 005/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

ESTAGIÁRIOS
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
as 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a
identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura.
7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá pintar o quadro da alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
02
A
C
D
03
A
B
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Processo Seletivo 005/2018.
11. Boa prova.
12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto abaixo e responda a questão numero 01.
LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA.
“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre um lenço
dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos, depois de
escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros, borboletas. Ela passava o
exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela
passava. Sua letra, como era bem desenhada, amarradinha uma na outra!.
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem alfabética
e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha azul na frente do
nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o pedaço do pai. Queria ter
mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também aproveitávamos
bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas. Não acertando os
deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A
gente era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas, mas
escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém suspirava, com medo
da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga Peixoto e “Toc, toc,
tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta chamado Anônimo. Ele escrevia
sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha nem onde tinha nascido. E a poesia
ficava mais indecifrável.”
(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Ler, escrever e fazer conta de cabeça. São Paulo: Global,
2004. pp. 34-35.).
01- Após a leitura do texto pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

O Narrador carregava sempre um lenço azul dentro do caderno.
Tinha profunda admiração pela professora, se esforçava em aprender para agradá-la.
Somente ele conseguia aprender o que a professora explicava.
Não se interessava pelas aulas.

02- Analise as afirmativas abaixo e marque as que citam características do estilo de época
QUINHENTISMO.
I.
II.
III.
IV.
V.
a)
b)
c)
d)

Crônicas de informação ou crônicas de viagem.
A arte da contrarreforma.
Textos de caráter documental e religioso.
Cultismo e conceptismo.
Descrição e exaltração à terra.
Apenas a afirmativa I esta correta.
Apenas as afirmativas II – IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I – II – III – IV – V estão corretas.
Apenas as afirmativas I – III – V estão corretas.

03- As palavras “circunferência”, “complexo”, “pandemônio” e “cambalacho” apresentam
repectivamente:
a)
b)
c)
d)

Doze, oito, nove e oito fonemas.
Sete, seis, onze e nove fonemas.
Oito, nove, oito e cinco fonemas.
Cinco, doze, dez e nove fonemas.

04- Identifique a opção em que o uso da crase está correto.
a)
b)
c)
d)

O trabalho foi realizado graça à todos nós.
É possível combinarmos um pagamento à prazo?
Os apoios financeiro foram concedidos às pessoas desempregadas.
Vamos à pé.

05- Cinco amigos vão para a faculdade em um automóvel com 5 lugares, sendo que, um dos
amigos é menor de idade e dois não possuem carteira de habilitação, de quantas maneiras
diferentes podemos distribuir esses amigos de forma que os não habilitados não fiquem ao
volante?
a)
b)
c)
d)

120.
72.
48.
12.

06- Quantos números de 5 algarismos podem ser formados com os números 0, 2, 4, 5, 6, 8 e
9?
a)
b)
c)
d)

16.807.
14.406.
2.520.
350.

07- Uma malharia recebeu um pedido de 4600 camisas. No primeiro dia produziu do número
total de camisas. No segundo dia produziu 50 camisas a mais do que no dia anterior. Qual é a
fração que representa as camisas que não foram produzidas em relação ao número total desse
pedido?
a)
b)
c)
d)
08- Determine qual é o número cujo seu triplo o extrapassa em 12 unidades?
a)
b)
c)
d)

3.
6.
9.
16.

09- Vários povos antigos habitaram a região da Mesopotâmia entre os séculos V e I a.C. Entre
estes povos, podemos destacar: babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios.
No geral, eram povos politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. No
que se refere à política, tinham uma forma de organização baseada na centralização de poder,
onde apenas uma pessoa (imperador ou rei) comandava tudo. A economia destes povos era
baseada na agricultura e no comércio nômade de caravanas. Vale dizer que os povos da
antiguidade buscavam regiões férteis, próximas a rios, para desenvolverem suas comunidades.
Dentro desta perspectiva, a região da mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia a
população: água para consumo, rios para pescar e via de transporte pelos rios. Outro benefício
oferecido pelos rios eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local
para a agricultura.
Assim, a Mesopotâmia é conhecida como Terra Entre Rios. Sobre a Mesopotâmia é correto
afirmar:
a)
b)
c)
d)

São as terras entre o Rio Jordão e o Rio Nilo.
São as terras entre os rios Eufrates e o mar vermelho.
São as terras entre os rios Eufrates e o Rio Tigre.
São as terras entre o Rio Tigre e o Rio Nilo.

10- A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura. Existiam moedas na Idade
Média, porém eram pouco utilizadas. As trocas de produtos e mercadorias eram comuns na
economia feudal. O feudo era a base econômica deste período, pois quem tinha a terra
possuía mais poder. O artesanato também era praticado na Idade Média. A produção era
baixa, pois as técnicas de trabalho agrícola eram extremamente rudimentares. O arado puxado
por bois era muito utilizado na agricultura.
O feudalismo foi caracterizado por uma forte divisão social e as principais classes sociais eram:
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Clero, nobreza, camponeses e servos.
Clero, burguesia, camponeses e servos.
Clero, aristocracia, escravos e camponeses.
Nobreza, clero, camponeses e escravos.

11- A Proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889.
Resultado de um levante político-militar que deu início à República Federativa Presidencialista.
Fica marcada a figura do _________________como responsável pela efetiva proclamação e
como primeiro Presidente da República brasileira em um governo provisório (1889-1891).
Assim, assinale a alternativa que corresponde ao nome do Primeiro Presidente da Republica
Brasileira, completando a lacuna acima.
a)
b)
c)
d)

Marechal Deodoro da Fonseca.
Marechal Eurico Gaspar Dutra.
Getúlio Vargas.
Jânio Quadros.

12- Em razão do movimento de rotação da terra, em um mesmo momento, diferente ponto
longitudinal da superfície do planeta tem horários diversos. Desde que foi implantada uma
forma de marcar o tempo com o relógio do sol, cada localidade passou a marcar o seu próprio
horário. Portanto o mapa-múndi de fusos mostra que as horas no planeta:
Assinale a alternativa correta:
a) Aumenta para leste e diminui para oeste, a partir de qualquer referencial adotado, isto
ocorre porque a terra gira de oeste para leste, como o sol nasce a leste à medida que
nos deslocamos nesta direção estamos indo para o local onde sol nasce antes.

b) Aumenta para oeste e diminui para leste, a partir de qualquer referencial adotado, isto
ocorre porque a terra gira de oeste para leste, como o sol nasce a leste à medida que
nos deslocamos nesta direção estamos indo para o local onde sol nasce antes.
c) Aumenta para leste e diminui para oeste, a partir de qualquer referencial adotado, isto
ocorre porque a terra gira de leste para oeste, como o sol nasce a leste à medida que
nos deslocamos nesta direção estamos indo para o local onde sol nasce antes.
d) Aumenta para leste e diminui para oeste, a partir de qualquer referencial adotado, isto
ocorre porque a terra gira de oeste para leste, como o sol nasce a oeste à medida que
nos deslocamos nesta direção estamos indo para o local onde sol nasce antes.
13- Além da ação da força dos ventos e das águas que atuam na superfície terrestre, as
paisagens também podem ser transformadas por fenômenos provenientes do interior do nosso
planeta. De acordo com estudos geológicos, acredita-se que a estrutura interna da terra é
formada basicamente, por três partes, que se diferenciam quanto a espessura a temperatura e
a composição química. A provável estrutura interna de nosso planeta a qual nos referimos é:
Assinale a alternativa correta:
a) O núcleo formado predominantemente por cobre e chumbo, manto com 2900 km de
espessura média e formado por magma e a crosta terrestre com uma espessura média
de 25 km.
b) O núcleo formado predominantemente por cobre e chumbo, manto com 1900 km de
espessura média e formado por magma e a crosta terrestre com uma espessura média
de 15 km.
c) O núcleo formado predominantemente por níquel e ferro, manto com 2900 km de
espessura média e formado por magma e a crosta terrestre com uma espessura média
de 25 km.
d) O núcleo formado predominantemente por níquel e ferro, manto com 1900 km de
espessura média e formado por magma e a crosta terrestre com uma espessura média
de 15 km.
14- O Brasil apresenta grande variedade de ecossistemas, essa diversidade relaciona-se a
grande diversidade da fauna e da flora brasileiras, das quais muitas espécies são nativas do
Brasil, sendo assim esses ecossistemas já sofreram grandes impactos negativos desde o inicio
da colonização, com o desenvolvimento das atividades econômicas e a consequente ocupação
do território. Isso se refere a Biomas e formações vegetais do Brasil. Assinale a alternativa que
corresponde somente as formações vegetais brasileiras.
a) Floresta amazônica, Tundra, Desertos, Mata dos Cocais, Mata de araucária, Cerrado,
Caatinga, Pantanal, Formação litorânea, Campos.
b) Vegetação mediterrânea, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Mata de araucária, Cerrado,
Caatinga, Pantanal, Formação litorânea, Campos.
c) Floresta amazônica, Mata Atlântica, Tundra, Mata de araucária, deserto, Caatinga,
Pantanal, Formação litorânea, Campos.
d) Floresta amazônica, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Mata de araucária, Cerrado,
Caatinga, Pantanal, Formação litorânea, Campos.
15- João deseja enviar uma mensagem única de e-mail para vários colegas de trabalho. Para
evitar que todos saibam quem também recebeu a mesma mensagem, João irá inserir os
endereços de e-mails no seguinte campo:
a)
b)
c)
d)

Cc:
Para:
Cco:
De:

16- No Microsoft Windows, podemos executar e buscar informações através de uma janela
chamada Prompt de Comando. Uma das formas de acessar é digitando na barra de pesquisa
do Windows os seguintes caracteres:
a)
b)
c)
d)

dos
msn
com
cmd

17- A tela principal do Windows é chamada de Área de Trabalho; nela podemos adicionar
ícones dos programas que mais utilizamos. Chamamos para esses itens de:
a)
b)
c)
d)

Links.
Atalhos.
Emoticons.
Ligações.

18- Sobre o município de Coronel Freitas- SC é incorreto afirmar:
(Fonte:www.coronelfreitas.sc.gov.br.).

a) As Divisas Intermunicipais de Coronel Freitas são: Quilombo, Marema, Cordilheira Alta,
Chapecó, Nova Itaberaba, Nova Erechim, Águas Frias, União do Oeste.
b) Coronel Freitas faz limite ao Oeste com Nova Itaberaba, Nova Erechim e Águas Frias.
c) Coronel Freitas possuí 25 comunidades: Linha Esperancinha, Roncador, Barro
Preto, Esperança, José Luiz Maia, Simões Lopes, Favareto, Antinhas, Cairú, Abelardo
Luz, Querência, Monte Alegre, Linha Savares, Alto Ipiranga, Três Casas, Alto Rui
Barbosa, Rui Barbosa, Julio de Castilho, São Cristóvão, Palmeira Maia, Olinda, Zeni,
São Miguel, Saltinho e Santa Fé.
d) Coronel Freitas está localizado na região Oeste do Estado de Santa Catarina, 26º50" de
latitude Sul e 52º45" de longitude W.GR, a uma altitude média de 400 metros acima do
nível do mar.
19- De acordo com o Art. 5°, seus incisos de I a V, da Lei Municipal nº 2.078 de 18 de junho de
2015, são requisitos básicos para investidura em cargo público no Município de Coronel Freitas
– SC: EXCETO:
a)
b)
c)
d)

O gozo dos direitos civis.
O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
A idade mínima de dezoito anos.
Aptidão física e mental.

20- Conforme o Art. 8º e seus incisos, da Lei Municipal nº 2.078 de 18 de junho de 2015, são
formas de provimento de cargo público exceto:
a)
b)
c)
d)

Reversão.
Aproveitamento.
Reintegração.
Resolução.

