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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Assinale a assertiva onde a segunda palavra 

representa o aumentativo da primeira palavra, 
de forma INCORRETA: 

A. Pé | Pezão 
B. Barco | Barcaça 
C. Flor | Florão 
D. Voz | Vozeirão 
 
2. Assinale a assertiva onde a segunda palavra 

representa o diminutivo da primeira palavra, de 
forma INCORRETA: 

A. Cão | Cãozito 
B. Farol | Farolete 
C. Rio | Riacho 
D. Ave | Avinha 
 
3. O adjetivo exerce sempre funções sintáticas 

relativas aos substantivos, atuando como 
adjunto adnominal ou como predicativo (do 
sujeito ou do objeto). Das assertivas abaixo, 
indique aquela que NÃO é um adjetivo: 

A. Bondade 
B. Magro 
C. Cômico 
D. Frio 
 
4. Analise as assertivas abaixo e indique aquela 

onde a palavra está escrita de forma CORRETA, 
de acordo com as regras vigentes da língua 
portuguesa:  

A. Amorozo 
B. Mecher 
C. Ceregeira 
D. Acarajé 
 
5. Indique a assertiva onde a segunda palavra 

representa o plural da primeira palavra, de 
forma INCORRETA: 

A. Quinta-feira | Quintas-feiras 
B. Palavra-chave | Palavras-chaves 
C. Amor-perfeito | Amores-perfeitos 
D. Girassol | Girassóis 
 
 

MATEMÁTICA 
 
6. Maria foi ao mercado e comprou 600 gramas de 

carne moída por R$ 5,40. Qual o valor do quilo 
da carne moída neste mercado? 

A. R$ 8,50 
B. R$ 9,00 
C. R$ 9,50 
D. R$ 10,00 
 
7. Ainda na cidade, Maria foi a loja de tecidos e 

comprou um corte por R$ 27,00. Sabendo que o 
metro deste tecido custa R$ 15,00, qual foi a 
medida de tecido levado por Maria? 

A. 1,60m 
B. 1,70m 
C. 1,80m 
D. 1,90m 
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8. Anderson trabalha na Prefeitura de Major 
Vieira, onde são trabalhadas 7h30min a cada 
dia. Em três semanas de trabalho,
considerando apenas os dias trabalhados, ou 
seja, 15 dias, quantas horas Anderson laborou?

A. 100h00min 
B. 105h30min 
C. 110h30min 
D. 112h30min 
 
9. Vitor tem um terreno urbano com 360m². Com 

esta informação, sabendo que o terreno é 
retangular, podemos dizer que o 
Vitor pode ter: 

A. 12,5m de frente e 25,00m de lateral
B. 12,0m de frente e 30,00m de lateral
C. 13,5m de frente e 32,00m de lateral
D. 12,0m de frente e 32,00m de lateral
 

10. Caroline comprou um liquidificador por R$ 
155,00. Sabendo que este foi o valor com o 
desconto, pelo pagamento a vista, sendo o 
valor original de R$ 193,75. Qual foi o
percentual de desconto ganho por Caroline 
nesta compra? 

A. 20% 
B. 18% 
C. 15% 
D. 12% 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
 

11. Em relação ao Município de Major Vieira/SC
INCORRETO afirmar que: 

A. Possui uma área de 544,51 km². 
B. Sua população estimada em 2011

habitantes. 
C. Sua instalação foi oficializada em 23 de janeiro de 

1961. 
D. Tem limites com os municípios de Bela Vista do 

Toldo, Canoinhas, Três Barras, Itaiópolis, Papanduva, 
Monte Castelo e Santa Cecília. 

 

12. Um dos eventos da história catarinense que 
também teve por cenário terras de Major 
Vieira, foi a Guerra do Contestado. 
conflito é INCORRETO afirmar que:

A. Este conflito surgiu entre 1912 e 1916.
B. Um de seus personagens mais marcantes foi o padre 

José Maria, aliado dos nativos revoltados.
C. A Guerra do Contestado colocou os nativos contra o 

governo, as multinacionais e as oligarquias.
D. A Guerra do Contestado acabou com a capitulação 

dos revoltosos e muitas mortes, pois os mesmos 
resistiram bravamente antes de se dar por vencidos.

 

13. A operação Lava Jato tem sido matéria de 
enorme repercussão na mídia 
últimos meses, com a prisão de políticos e 
empresários, em vários estados brasileiros. 
Quem é o juiz federal responsável pela 
condução dos processos decorrentes desta 
operação? 

A. Sérgio Moro 
B. Paulo Roberto Costa 
C. Teori Zavascki 
D. Nelson Moro 
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Anderson trabalha na Prefeitura de Major 
Vieira, onde são trabalhadas 7h30min a cada 
dia. Em três semanas de trabalho, 
considerando apenas os dias trabalhados, ou 
seja, 15 dias, quantas horas Anderson laborou? 

Vitor tem um terreno urbano com 360m². Com 
sabendo que o terreno é 

podemos dizer que o imóvel de 

12,5m de frente e 25,00m de lateral 
12,0m de frente e 30,00m de lateral 
13,5m de frente e 32,00m de lateral 
12,0m de frente e 32,00m de lateral 

Caroline comprou um liquidificador por R$ 
,00. Sabendo que este foi o valor com o 

, pelo pagamento a vista, sendo o 
valor original de R$ 193,75. Qual foi o 

desconto ganho por Caroline 

GERAIS E ATUALIDADES 

relação ao Município de Major Vieira/SC, é 

 
2011 era de 7.523 

oficializada em 23 de janeiro de 

Tem limites com os municípios de Bela Vista do 
Toldo, Canoinhas, Três Barras, Itaiópolis, Papanduva, 

Um dos eventos da história catarinense que 
também teve por cenário terras de Major 
Vieira, foi a Guerra do Contestado. Sobre este 

é INCORRETO afirmar que: 
Este conflito surgiu entre 1912 e 1916. 
Um de seus personagens mais marcantes foi o padre 
José Maria, aliado dos nativos revoltados. 
A Guerra do Contestado colocou os nativos contra o 

multinacionais e as oligarquias. 
A Guerra do Contestado acabou com a capitulação 
dos revoltosos e muitas mortes, pois os mesmos 
resistiram bravamente antes de se dar por vencidos. 

A operação Lava Jato tem sido matéria de 
enorme repercussão na mídia nacional nos 
últimos meses, com a prisão de políticos e 
empresários, em vários estados brasileiros. 
Quem é o juiz federal responsável pela 
condução dos processos decorrentes desta 
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14. Neste mês de Julho de 2015, ocorreram os 
Jogos Pan-americanos, competição que ocorreu 
em Toronto no Canadá, antecedendo as 
Olimpíadas de 2016. A participação brasileira 
quebrou uma marca que já durava 48 anos. 
Qual foi esta marca?  

A. Encerrar a competição em 3º lugar, com número 
recorde de 48 medalhas de ouro. 

B. O atletismo brasileiro obteve 6 medalhas de ouro, 
melhor resultado desde Winnipeg em 1967. 

C. Encerrar a competição em 3º lugar, a frente de Cuba.
D. Todas as opções estão corretas. 
 
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Major Vieira/SC, são símbolos do município, 
EXCETO: 

A. A Bandeira 
B. O Brasão 
C. O Hino 
D. A Arquitetura Histórica 
 
16. Estão entre os primeiros habitantes do 

Município de Major Vieira/SC, EXCETO: 
A. Joaquim Borges de Lima 
B. Antônio Correia de Macedo 
C. Gustavo Knoll 
D. Polidoro de Oliveira 
 
17. Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito 

básico para ingresso no serviço público de 
Major Vieira? 

A. Naturalidade Brasileira 
B. Idade Mínima de 18 (dezoito) anos 
C. Aptidão Física e Mental 
D. Gozo dos direitos políticos 
 
18. Ao entrar em exercício, o servidor do Município 

de Major Vieira investido para o cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. Qual o período do 
estágio probatório do Município de Major 
Vieira? 

A. 2 (dois) anos 
B. 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 
C. 3 (três) anos 
D. 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
 
19. Ainda em relação ao estágio probatório, qual 

dos itens abaixo NÃO É um objeto de sua 
avaliação? 

A. Disciplina 
B. Displicência 
C. Responsabilidade 
D. Desempenho e Eficiência 
 
20. No exercício da função pública, qual o 

significado de “respeitar a hierarquia no 
ambiente de trabalho”? 

A. Manter o ambiente de trabalho organizado. 
B. Participar da administração do orçamento público.
C. Utilizar sempre os Equipamentos de Proteção 

Individual adequados a função. 
D. Acatar as ordens do superior. 
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