
1 

 

PROCESSO SELETIVO EDITAL 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC 

VIGIA 

 

 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática  
Conhecimentos Gerais 

10 
5 
10 

 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL-SC- VIGIA 

Marque aqui as suas respostas:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1)  As funções da linguagem expressam as intenções 
dos falantes da língua e representam as variadas 
formas da comunicação linguística, contudo, assinale 
a alternativa correta referente as funções da 
linguagem: emotiva ou expressiva, referencial, 
metalinguística, poética e apelativa. 
I)  Recorde-se que o Real foi lançado há mais de 20 
anos, mais precisamente em julho de 1994. 
(Referencial). 
II)  Escolha no jornal um artigo do tamanho que você 
deseja dar a seu poema. (Metalinguística). 
III) Nós te amamos! (Emotiva ou expressiva) 
IV) Não perca a chance de ir ao cinema pagando 
menos! (Apelativa). 
a) Apenas I,II e III, estão corretas. 
b) Apenas II,III e IV estão corretas. 
c) Apenas I,II,III e IV, estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Referente a estrutura de palavras, bem com a 
formação de palavras, ou até mesmo os 
estrangeirismos, assinale a alternativa CORRETA para 
as seguintes palavras: “Aguardente, guarda-roupa e 
delete.” 
a) Aglutinação, justaposição e estrangeirismo 
b) Composição, aglutinação e derivação. 
c) Derivação, estrangeirismo e justaposição. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3)  Assinale atentamente as frases abaixo e marque a 
alternativa CORRETA referente a sintaxe: frase, oração 
e período simples e período composto. 
I) Atenção! (Frase) 
II) Chove muito no inverno. (Oração). 
III) Jean foi trabalhar. (Período simples). 
IV) Paula me ligou para dizer que não virá mais hoje. 
(Período composto). 
V) Mariana e suas amigas foram ao cinema. (Período 
simples). 
a) Somente ,I,II e III, estão corretas. 
b) Somente II,III,IV e V ,estão corretas. 
c) Somente I,II,III,IV ,estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
4) Assinale a alternativa CORRETA referente a 
regência nominal e regência verbal. 
I) A proposta dos patrões não agradou aos 
funcionários. (Regência verbal). 
II) Nas horas difíceis, chamava por Deus. (Regência 
verbal). 
III) Estou orgulhoso de você. (Regência nominal). 
a) Apenas I e II, estão corretas. 
b) Apenas II e III, estão corretas. 
c) Apenas I,II e III ,estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) De acordo com os termos acessórios da oração, 
assinale a alternativa CORRETA referente as 
conjunções subordinativas adverbiais: causais, 
comparativas, concessivas, condicionais, 
conformativas, consecutivas, finais, temporais e 
proporcionais. 
I)  Ana Luiza é estudiosa tanto quanto seu irmão. 
II) À medida que o tempo passa, estamos mais 
distantes. 
III) Enquanto eles festejam, nós estudamos. 

 
 
a) I-Comparativa, II-proporcionais, III-temporais. 
b) I-Concessiva, II-Temporais, III- condicionais. 
c) I-Condicional, II-concessiva, III- temporais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
   
6) De acordo com o emprego do sinal indicativo da 
crase, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Maria Julia chegara daqui à uma hora. 
b) A minha casa fica à 100 metros de distância daqui. 
c) Janaina estuda à distância. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
7) Assinale a alternativa CORRETA para as 
concordâncias: nominal e verbal. 
I) Estamos felizes. (Concordância nominal). 
II) Brasil e Argentina são países da América do Sul. 
(Concordância verbal). 
III) A entrada é proibida. (Concordância nominal). 
IV) Nenhum vestígio deixou o autor do crime. 
(Concordância nominal). 
a) Somente I, II, III, IV, estão corretas. 
b) Somente I, II, III, estão corretas. 
c) Somente II, III e IV, estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa CORRETA, referente ao 
diminutivo e aumentativo. 
a) Chapéu, chapelão. 
b) Rapazote, rapagão. 
c) Monte, montanha. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9)  Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão acentuadas corretamente de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico. 
a) Herói, troféus, papéis. 
b) Faísca, geléia ,jibóia. 
c) Grátis  ,bônus ,idéia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) De acordo com as formas de tratamento e 
colocação. Leia e responda. 
I) Vossa Reverendíssima. (V.Revma.) 
II) Vossa Eminência. (V.Ema.) 
III) Vossa Senhoria. (V.sa.) 
IV) Senhor, Senhora. (Sr, Sra.) 
(   ) Usados para cardeais. 
(   ) Usado em cerimonias, ou em textos escritos, como 
correspondências comerciais, requerimentos e 
ofícios. 
(   ) Usado para Sacerdotes e religiosos em geral. 
(  ) Usado para pessoas com as quais se mantém certo 
distanciamento respeitoso. 
Assinale a sequência CORRETA: 
a) I, II, III e IV. 
b) IV, III, I e II. 
c) II, III, I e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

11) Para fazer um trabalho escolar, João coletou 350 
folhas e as dividiu entre 10 alunos, além disso 
distribuiu 2 canetas e 1 lápis para cada um de seus 
colegas. Quantos itens cada aluno recebeu? 
a) 10 itens. 
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b) 35 itens. 
c) 38 itens. 
d) Nenhuma das alternativas 
 

12) Se 𝒙 =
𝟏

𝟓
 e 𝒚 = 𝟎, 𝟖… Qual é o resultado da operação 

y - x? 

a) 
3

5
 

 

b) 
8

5
 

 
c) 0,4 
d) Nenhuma das alternativas 
 
13) Maria comprou 3 dúzias de balas e deu um terço 
de suas balas para sua irmã Joaquina, Com quantas 
balas Maria ficou? 
a) 12. 
b) 24. 
c) 36. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) O resultado da multiplicação de dois números (X e 
Y) resultam em um numero impar. Com essa 
informação assinale a alternativa CORRETA que 
caracterize os números X e Y: 
a) X e Y são números impares. 
b) X é um número par e Y é um número ímpar. 
c) X e Y são números pares. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
15) Marcelo vai à farmácia e compra dois produtos, um 
e R$60,00 e outro de R$15,60. Qual é a terça parte do 
valor total da compra de Marcelo? 
a) R$50,40. 
b) R$25,20. 
c) R$25,40. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  16) Qual é a vegetação e o relevo predominante,     
respectivamente, no Munícipio de Cocal do Sul, SC? 
a) Manguezal e planalto.  
b) Mata Atlântica e planície.  
c) Caatinga e depressões.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
17) Referente ao Munícipio de Cocal do Sul- SC, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Destaca-se pela beleza de suas igrejas de interior, 
aliada ao estilo gótico da Igreja Matriz. 
b) Seus principais eventos são a Festa do Frevo e Cocavel 
no mês de novembro. 
c) Os principais rios são: Francisco e Nilo, em cujos 
transcursos ocorrem algumas quedas d'água. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
18) Ao final da década de 1990, o crescimento dos 
países emergentes passou a redefinir as relações 
internacionais que configuram o Mundo 
Contemporâneo. Referente a isso, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) O avanço da medicina e o aprimoramento das 
condições de vida estabeleceram o prolongamento da 
nossa expectativa de vida. 

b) O regresso dos meios de comunicação incentiva a 
circulação dos acontecimentos.  
c) A concentração de pessoas promove uma ampla cadeia 
de informações, na produção de bens de consumo e no 
próprio ritmo de vida de cada indivíduo. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
19) Sobre a renda per capita, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) A Renda per capita é calculada a partir do IDH (Índice 
de desenvolvimento humano). 
b) Renda per capita é a distribuição das riquezas 
produzidas no país pela sua população. 
c) Renda per capita é um dado utilizado para medir o 
índice de desigualdade social.  
d) Nenhuma das alternativas.  

 
20) Sabendo que o desemprego é um dos principais 
problemas que podem ser enfrentados por um país, 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Medidas como reforma tributária, agrária e social 
aumentam o problema do desemprego no país.  
b) O desemprego pode ser classificado como: conjunto, 
geral ou individual.  
c) Ocorre principalmente em países subdesenvolvidos por 
causa das deficiências econômicas que não é suficiente 
para abastecer a população. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
21) Atualmente no Brasil, há muita desigualdade 
social. Referente a isso, assinale a alternativa 
CORRETA: 
a) A distribuição de renda é desigual, sendo que uma 
pequena parcela da sociedade é muito rica, enquanto 
grande parte da população vive na pobreza e miséria. 
b) A desigualdade social, chamada muitas vezes 
de desigualdade econômica, é um problema social 
presente somente no Brasil.  
c) A desigualdade social surgiu com o socialismo, que é o 
sistema econômico que passa a perpetrar a ideia 
de acumulação de capital e de propriedade privada. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
22) O complexo regional do Nordeste é composto por 
dez estados, e têm quase a forma do nordeste da 
divisão oficial. Devido às características do clima, 
vegetação e população, o Nordeste foi dividido em 
outras quatro sub-regiões:  
a) Agreste, Mata Imperial, Sertão e Cerrado. 
b) Zona da Seca, Meio Norte, Jundiaí e Sertão. 
c) Sertão, Zona da Mata, Agreste e Meio Norte. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
23) A poluição tem afetado diretamente a saúde das 
pessoas em nosso país. Os rios estão sendo poluídos 
por lixo doméstico e industrial, trazendo doenças e 
afetando os ecossistemas. Desta forma, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Desemprego, morte de animais e acúmulo de dívidas 
são consequências da poluição.  
b) O termo “poluição” refere-se à degradação do ambiente 
por um ou mais fatores prejudiciais. 
c) Podemos diminuir a poluição se evitar sacolas e 
materiais descartáveis feitos de plástico, por exemplo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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24) Nos dias de hoje, pessoas que possuem uma 
condição financeira melhor estão procurando os 
planos de saúde e o sistema privado, pois a saúde 
pública encontra-se em estado de crise aguda. Deste 
modo, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O atendimento à saúde no Brasil é realizada por 
entidades públicas e privadas. No entanto, de um modo 
geral, a maior parte da população brasileira é atendida 
pelos serviços do SPS (Sistema Privado de Saúde).  
b) o Brasil investe em iniciativas que viabilizem e facilitem 
o acesso de todos à saúde. Uma amostra é o programa 
Medicamentos Genéricos, que facilita a compra de 
medicamentos para a população de baixa renda. 
c) Falta de medicamentos, greves, aparelhos quebrados, 
filas para atendimento, prédios mal conservados são os 
principais problemas encontrados em hospitais e postos 
de saúde da rede pública. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
25) Na última década, a questão da segurança pública 
passou a ser considerada problema fundamental e 
principal desafio ao estado de direito no Brasil. Sobre 
isso, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A população é responsável por assegurar a segurança 
no Brasil, pois é ela quem convive com essa questão 
todos os dias.  
b) A segurança está cada vez mais rara atualmente, pois a 
violência está tomando conta do mundo.  
c) A maneira mais adequada de se proteger da violência é 
não sair e utilizar correntes e cadeados nos portões.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


