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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 30, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 30 de julho de 2018, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 31 de julho e 01 de agosto de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca do plural das palavras, está 
incorreto:  
 
a) Armazém – armazéns 
b) Barril – barris 
c) Funil – funis 
d) Lápis – lapises 
e) Campeão – campeões 
 
02) São substantivos femininos, exceto: 
 
a) A aguardente 
b) A laringe  
c) A alface 
d) A couve 
e) A apêndice  
 
03) Em relação ao emprego do Hífen, está 
incorreto: 
 
a) Quinta-feira 
b) Auto-escola 
c) Bem-estar 
d) Mal-humorado 
e) Guarda-noturno 
 
04) Acerca da separação silábica, está incorreta: 
 
a) Churrasqueira – chur.ras.quei.ra 
b) Benfeitor – bem.fei.tor 
c) Aposentadoria - a.po.sen.ta.do.ria 
d) Freira – frei.ra 
e) Herói – he.rói 
 
05) Acerca do significado da palavra PINICAR, 
está incorreto: 
 
a) Coisa ordinária, sem valor. 
b) Beliscar. 
c) Ferir com o bico. 
d) Produzir ardor ou coceira em picar. 
e) Ir-se embora, escapulir. 
 
06) É um antônimo de ingênuo:  
 
a) Franco 
b) Ignorante 
c) Astucioso  
d) Inexperiente 
e) Inocente 
 
07) É um sinônimo de simpático: 
 
a) Antipático 
b) Desagradável 
c) Grosseiro 
d) Cordial 
e) Importuno 
 
 

08) Acerca do uso de mal e mau assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Ela fez o concurso público e foi muito mal. 
b) O marido da moça a travava mal. 
c) A casa está mau construída. 
d) A casa foi mal pintada. 
e) João era um cara mau.   
 
09) Em relação ao uso dos porquês, está 
incorreta: 
 
a) Por que você não veio ontem? 
b) Quero saber por que você fala tanto dela. 
c) Estou feliz, sem saber por quê. 
d) Não discuta, porque ela tem razão. 
e) Não sei porquê ele se ofendeu. 
 
10) São palavras grafadas com CH, exceto:  
 
a) Chingar  
b) Machismo 
c) Chuchu 
d) Mochila 
e) Brechó 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11) Quem é o atual Governador do Estado de 
Santa Catarina: 
 
a) Eduardo Pinho Moreira 
b) Raimundo Colombo 
c) Leonel Arcângelo Pavan 
d) Luiz Henrique da Silveira 
e) João Paulo Kleinübing 
 
12) São praias de Santa Catarina, exceto: 
 
a) Ilha do Campeche 
b) Praia Mole 
c) Ilha dos Lobos 
d) Guarda do Embaú 
e) Praia da Armação 
 
13) Santa Catarina está dividida em um total de 
______ municípios. O maior deles é 
___________. Assinale a alternativa que 
completa corretamente as lacunas acima.  
 
a) 278 – Florianópolis 
b) 269 – Blumenau  
c) 259 – Criciúma  
d) 287 – Lages  
e) 295 – Joinville 
 
14) Acerca do Hino do Município de Flor do 
Sertão/SC, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta: 
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Na linda Bandeira de cores tão belas 
Destaca-se a imagem do sol nascente 
Prenúncio seguro de força e progresso 
 
a) E certeza inconteste de luz permanente 
b) Caravágio protege e abençoa este chão 
c) Retratam a história e a vocação 
d) Hoje orgulhosos do solo fecundo 
e) Formamos unidos uma bela família 
 
15) O Município de Flor do Sertão/SC, possui em 
seu território uma PCH (Pequena Central 
Hidroelétrica), construída no: 
 
a) Rio das Antas 
b) Rio Sargento 
c) Rio Uruguai 
d) Rio Chapeco 
e) Rio Chapecozinho 
 

Conteúdos Específicos 
 
16) É o ato de conduzir o veículo, adotando um 
conjunto de medidas e procedimentos que são 
utilizados para prevenir ou reduzir a 
possibilidade de envolvimento nos acidentes de 
trânsito. Trata-se do conceito de: 
 
a) Penumbra. 
b) Imprudência. 
c) Imperícia. 
d) Direção defensiva. 
e) Direção perigosa. 
 
17) De acordo com o art. 177 do Código de 
Trânsito Brasileiro, deixar o condutor de prestar 
socorro à vítima de acidente de trânsito quando 
solicitado pela autoridade e seus agentes, 
constitui: 
 
a) Infração – Grave; Penalidade – Multa. 
b) Infração – Média; Penalidade – Multa. 
c) Infração – Leve; Penalidade – Multa.  
d) Infração – Gravíssima; Penalidade – Multa. 
e) Infração – Grave; Penalidade – Advertência. 
 
18) De acordo com o art. 227 do Código de 
Trânsito Brasileiro, é infração usar buzina: 
 

I. Em situação que não a de simples toque 
breve como advertência ao pedestre ou a 
condutores de outros veículos. 

II. Entre as vinte e duas e as seis horas. 
III. Em locais e horários proibidos pela 

sinalização. 
IV. Em desacordo com os padrões e 

frequências estabelecidas pelo CONTRAN. 
 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 

e) Todos estão corretos. 
 
19) (Primeiros Socorros) Os momentos após um 
acidente são decisivos para garantir a 
recuperação ou a sobrevivência das pessoas 
feridas. Por isso, em caso de risco de morte, 
deve-se contatar o _____ - __________, o qual 
atende em qualquer lugar (residência, locais de 
trabalho e vias públicas). Preencha 
corretamente as lacunas acima: 
 
a) 181 – Disque Denúncia 
b) 199 – Defesa Civil 
c) 191 – Polícia Rodoviária Federal 
d) 192 – Serviço de Emergência (SAMU) 
e) 190 – Corpo de Bombeiros  
 
20) (Primeiros Socorros) É a grave diminuição 
do fluxo sanguíneo e oxigenação, a qual se 
torna insuficiente para continuar irrigando os 
tecidos e órgãos vitais do corpo. Pode levar a 
vítima a morte, se não revertido. Apresenta-se 
em grande parte das vítimas de acidentes. A 
causa mais comum é a perda de sangue. Trata-
se da(o): 
 
a) Estado de choque. 
b) Desmaio. 
c) Convulsão. 
d) Hemorragia. 
e) Queimadura. 
  
21) São alguns cuidados importantes em 
relação ao motor do veículo, exceto: 
 
a) Realizar as revisões constantemente. 
b) Usar óleos lubrificantes indicados, sempre 

observando o nível. 
c) Trocar o óleo de acordo com a quilometragem 

recomendada. 
d) Substituir o filtro do óleo lubrificante a cada três 

trocas ou mais. 
e) Observar vazamentos e se o combustível é de 

boa qualidade. 
 
22) Acerca das danificações no sistema de 
escapamento do veículo e em seus 
componentes, leia as afirmações abaixo a 
assinale alternativa correta: 
 

I. As guarnições que fixam os escapamentos 
são de borracha e, ao partirem-se, o 
escapamento começa a balançar e bater. 

II. Aumento de barulho é sinal de escapamento 
danificado ou furo nos componentes. 

III. O sinal de fumaça saindo do escapamento 
indica problemas no motor. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
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e) Todos estão corretos. 
 
23) Identifique abaixo qual é a placa que adverte 
ao condutor do veículo da existência, adiante, 
de uma depressão na pista: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
24) A placa de regulamentação abaixo adverte: 

 
a) Circulação exclusiva de caminhões. 
b) Circulação exclusiva de ônibus. 
c) Proibido trânsito de caminhões. 
d) Caminhões na pista. 
e) Ônibus na pista. 
 
25) A placa de serviços auxiliares abaixo indica: 

 
 

a) Serviço mecânico. 
b) Terminal rodoviário. 
c) Terminal ferroviário. 
d) Área de estacionamento. 
e) Ponto de parada. 
 
26) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Flor do Sertão/SC, art. 84, são auxiliares 
diretos do prefeito:  
 
a) Os vereadores ou diretores equivalentes 
b) Somente os vereadores 
c) Os fucnionários temporários 
d) Os secretários municipais ou funcionários 

concursados 
e) Os secretários municipais ou diretores 

equivalentes 
 
27) Acerca da Lei Orgânica do Município de Flor 
do Sertão/SC, art. 20, o poder legislativo do 
município é exercido: 
 
a) Pelo Prefeito 
b) Pela Câmara Municipal 
c) Pelo Prefeito e pelos Vereadores 
d) Pelos Secretários  
e) Pelos Funcionários 
 
28) Acerca da Lei Orgânica do Município de Flor 
do Sertão/SC, art. 3º, são objetivos 
fundamentais dos cidadãos deste município e 
seus representantes, exceto: 
 
a) Assegurar a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. 
b) Garantir o desenvolvimento local e regional. 
c) Contribuir para o desenvolvimento estadual e 

nacional. 
d) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais na área urbana e na 
área rural. 

e) Promover o bem de todos, sempre de modo 
distinto de acordo com a origem, raça, sexo, cor 
e idade. 

 
29) De acordo com a Constituição Federal, art. 
76, o Poder Executivo é exercido pelo 
Presidente da República, auxiliado pelo(s): 
 
a) Senadores 
b) Deputados 
c) Governadores  
d) Ministros de Estado 
e) Vice-presidente 
 
30) Acerca da Constituição Federal, art. 144, a 
segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 
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I. Polícia federal 
II. Polícia rodoviária federal 

III. Polícia ferroviária federal 
IV. Polícias civis 
V. Polícias militares e corpos de bombeiros 

militares 
 
a) Somente I está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente I e II estão incorretas.  
d) Somente V está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


