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• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de 
provas e cartão-resposta. 

• A prova terá duração de 02 (duas) horas, incluindo o 
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) 
hora. 

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno 
contém questões objetivas de: Língua Portuguesa, 
Matemática, Legislação e Conhecimentos Específicos. 

• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, 
CPF e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, 
comunique imediatamente o fiscal. 

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso 
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala 
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o 
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente 
identificado no Caderno de Prova. 

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para 
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro 
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à 
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação 
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 

• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que 
correspondem às respostas corretas deve ser realizada 
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma 
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido 
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas 
escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente. Exemplo:  

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira 
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma 
haverá substituição dele por erro do candidato. 

• Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 
rasura, ainda que legível. 

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, 
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é 
insubstituível. 

• SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO o 
candidato que, durante a realização das provas: 

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, 
sem a devida autorização; 

b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer questões/itens das provas; 

c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para 
a sua realização; 

d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou 
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos 
que não forem expressamente permitidos, gravador, 

receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro 
candidato; 

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe 
de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou 
outros candidatos; 

f) Fazer anotação de informações relativas às suas 
respostas em qualquer outro meio que não o permitido 
neste Edital; 

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE 
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA; 

h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o 
CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à 
sua realização; 

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o 
CARTÃO-RESPOSTA; 

j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender 
ao procedimento de coletar sua impressão digital; 

k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido; 

l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho 
celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a 
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado. 

• Não será permitida, também, a utilização de telefone 
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da 
unidade de aplicação destas. 

• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a 
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe, 
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da 
questão e decidir a resposta. 

• O candidato somente poderá se retirar do local de prova 
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora 
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o 
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está 
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se 
encontra na última página do caderno de prova. Após 
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato 
poderá levar o CADERNO DE PROVA. 

• Após a realização da prova, o candidato deverá sair 
imediatamente das instalações físicas do local da prova, 
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários. 

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois 
deverão entregar as provas e sair da sala, 
simultaneamente. 

• Da análise de recursos resultar anulação de item 
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse 
item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

O gabarito preliminar da prova será disponibilizado no 
dia de aplicação da prova, a partir das 17h, no site da 
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01  
Assinale a opção em que todas as palavras foram 
acentuadas corretamente. 
a) Café – cafézinho – só – sózinho. 
b) Público – públicidade – úmido – úmidade. 
c) Competência – grátis – táxi – cérebro. 
d) Crachás – conferênte – justíça – após. 
 
QUESTÃO 02 
Estão corretamente escritas todas as palavras da 
afirmativa: 
a) Privilégio – através – talvez. 
b) Conciente – analjésico – conseito. 
c) Enchente – limpesa – muinto. 
d) Hontem – hoje – mechido.  

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que há o emprego 
incorreto da vírgula. 
a) Se você estudou sua nota, será a maior. 
b) Se você estudou, sua nota será a maior. 
c) Se você estudou, e está atento, sua nota será a 

maior. 
d) Se você estudou, e, está atento sua nota será a 

maior. 
 
QUESTÃO 04 
Dadas as palavras: 
I. su-bs-ti-tu-to 
II. cons-ci-en-te 
III. car-re-ga-men-to 
IV. gra-tu-i-to 
Podemos dizer que a separação silábica está 
correta em: 
a) I, II e IV. 
b) II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
 

MATEMÁTICA  
 
QUESTÃO 05 
Um pedreiro comprou uma pilha de tijolos para 
construir um muro e pretende terminar a obra em 
três dias. Se no primeiro dia ele usou 3/8 dos 
tijolos e no segundo dia ele utilizou 1/2 dos tijolos, 
qual fração da pilha de tijolos ele terá deixado para 
o último dia? 
a) 1/8. 
b) 1/4. 
c) 3/16. 
d) 7/24. 
 
QUESTÃO 06 
Um pequeno parque de uma cidade possui 
formato quadrado com 9 metros de comprimento 
em cada lado. Um jardineiro recebeu a missão de 
plantar flores em canteiros triangulares de mesma 

área em cada canto do parque, como pode ser 
visto na figura a seguir. 

 
Se o jardineiro decidir plantar 100 mudas de flores 
para cada metro quadrado de canteiro, quantas 
mudas de flores ele precisará plantar nesse 
parque no total? 
a) 900 mudas. 
b) 1.350 mudas. 
c) 1.800 mudas. 
d) 2.250 mudas. 
 
QUESTÃO 07 
Com relação às propriedades da multiplicação, 
são feitas as seguintes afirmações: 

I. 𝟖 × 𝟏𝟐 = 𝟏𝟐 × 𝟖 = 𝟗𝟔 

II. (𝟗 × 𝟐) × 𝟒 = 𝟏𝟖 × 𝟒 = 𝟏𝟐𝟔 

III. 𝟒 × 𝟏𝟐 = (𝟒 × 𝟏𝟎) + (𝟒 × 𝟐) = 𝟒𝟖 
É correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) II. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
 

LEGISLAÇÃO  
 
QUESTÃO 08 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze 
Tílias, é correto afirmar que o prazo de validade de 
um concurso público será de: 
 
a) Até um ano, prorrogável uma vez por igual 

período. 
b) Até três anos, prorrogável uma vez por igual 

período. 
c) Até dois anos, prorrogável uma vez por igual 

período. 
d) Até dois anos, improrrogável. 
 
QUESTÃO 09 
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura 
Municipal de Treze Tílias, para ter direito de 
promoção o servidor deve ter obtido, pelo menos: 
 
a) 70% (setenta por cento) na média de suas 3 (três) 

últimas avaliações de desempenho funcional. 
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b) 75% (setenta e cinco por cento) na média de suas 
3 (três) últimas avaliações de desempenho 
funcional. 

c) 70% (setenta por cento) na média de suas 
2(duas) últimas avaliações de desempenho 
funcional. 

d) 50% (cinquenta por cento) na média de suas 3 
(três) últimas avaliações de desempenho 
funcional. 

 
QUESTÃO 10 
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Treze Tílias, para a investidura em 
cargo público é necessária a idade mínima de: 
a) 18 anos. 
b) 16 anos. 
c) 21 anos. 
d) 20 anos. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - TRICÔ 
 
QUESTÃO 11 
Assinale qual instrumento é utilizado para 
executar um trabalho em tricô. 
a) Uma agulha da qual uma das extremidades é 

semelhante a um gancho. 
b) Duas agulhas retas iguais (um par) com um dos 

lados pontiagudos. 
c) Uma agulha com um orifício por onde se passa o 

fio ou lã. 
d) Não se utilizam agulhas. 
 
QUESTÃO 12 
Qual é a técnica que define o tricô? 
a) Uma técnica que utiliza um par de agulhas 

pontiagudas para entrelaçar um fio contínuo de 
forma organizada que resulta em uma malha. 

b) Uma técnica que utiliza uma agulha em formato 
de gancho e entrelaça fios contínuos de maneira 
organizada. 

c) Uma técnica que utiliza uma agulha com fios 
cortados e, seguindo gráficos, formam-se 
desenhos no tecido. 

d) Uma técnica que utiliza retalhos de tecido para 
formar peças dos mais variados tamanhos. 

 
QUESTÃO 13 
Nas receitas dos pontos de tricô existem as 
abreviaturas dos pontos empregados. Indique o 
que representa esta abreviatura: 2 p. j. m. 
a) Tricotar 2 pontos juntos em meia. 
b) Tricotar 2 pontos em meia. 
c) Tricotar 2 pontos em tricô. 
d) Tricotar 2 pontos juntos em tricô. 
 
QUESTÃO 14 
As agulhas de tricô possuem números, o que eles 
definem? 
a) O comprimento da agulha. 
b) A espessura da agulha 

c) O tipo de material do qual é produzida a agulha 
(alumínio, plástico, etc.). 

 
d) Nas agulhas importadas, o país de origem. 
 
QUESTÃO 15 
Em uma receita de ponto de tricô, como 
executamos um mate simples? 
a) Não existe esse termo no tricô. 
b) É utilizado somente no tricô circular. 
c) Tirar um p. sem fazer em m., 1 m., derrube o p. 

sem fazer sobre o p. m. 
d) Tricotar em um mesmo ponto 1 m., 1 t., 1 m. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - CROCHÊ 

 
QUESTÃO 16 
No crochê, a seleção da agulha em função do tipo 
e gramatura de linha ou fio é muito importante. 
Com relação ao tamanho da agulha, este é medido 
em: 
a) Centímetros. 
b) Milímetros. 
c) Pontos. 
d) Gramatura. 

 
QUESTÃO 17 
A correta interpretação de receitas de crochê é 
fundamental para a confecção de peças.  Além de 
gráficos, as receitas podem ser apresentadas por 
escrito através de um padrão de símbolos e 
abreviações. Relacione as colunas a seguir: 
 
Abreviações                    Significados 
1. p.a                          (  ) ponto alto triplo. 
2. m.p.a                                  (  ) meio ponto.  
3. p.a.t (  ) meio ponto alto. 
4. m.p (  ) ponto baixo. 
5. p.b (  ) ponto alto. 

 
Assinale alternativa que indica a sequência 
correta, de cima para baixo.  
a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
b) 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
c) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.  
d) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 
 
QUESTÃO 18 
Qual é o ponto-base do crochê que produz um 
trabalho compacto e de aspecto sólido e que é 
essencial para a elaboração de pontos abertos? 
a) Correntinha.  
b) Ponto baixo.  
c) Meio ponto alto.  
d) Ponto alto. 
 
 
 
 
 
 



– PROCESSO SELETIVO – EDITAL N.º 002/2020– PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS - SC            UNOESC | 3-3 
 

 

QUESTÃO 19 
A tensão de ponto durante a confecção de uma 
peça pode delimitar o tamanho do produto final. 
Para orientação na produção de peças em crochê, 
são necessárias ações fundamentais para manter 
o tamanho correto da peça confeccionada. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I. Utilizar o mesmo tamanho de agulha na peça 
toda, independentemente da troca de fio. 
II. Observar a agulha indicada para o fio utilizado. 
III. Utilizar agulhas mais finas em fios mais 
grossos. 
IV. Regular a tensão de ponto, alterando a 
numeração da agulha. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
 
QUESTÃO 20 
Referente a trabalhos artesanais em crochê, é 
correto afirmar: 
a) Para confecção do crochê é necessária a 

utilização de riscos sob tecido para marcação dos 
pontos trabalhados.  

b) São pontos de crochê: Meio ponto alto, Ponto 
baixíssimo e ponto correntinha.  

c) Os trabalhos de crochê podem ser 
confeccionados também com agulhas para 
costura. 

d) O Ponto baixo é o ponto mais útil do crochê. 
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