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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 
 
Para responder as questões 01 e 02 use o texto 
abaixo: 
 

 
 

Disponível em: noticias.bol.uol.com.br  Acesso 
em:10/07/2018. 

 
01)A sentença da imagem acima: 
 
a) provoca no interlocutor o questionamento sobre 

o duelo entre a satisfação das necessidades 
básicas da população e a solidariedade para 
com as gerações futuras. 

b) interroga sobre as consequências devastadoras 
da destruição do meio ambiente. 

c) incita a devastação do meio ambiente. 
d) reitera, involuntariamente, o impacto da 

destruição do meio ambiente. 
e) gera uma ideia de que a destruição do meio 

ambiente é algo onírico. 
 
02)  “Nós o chamamos meio ambiente...” 
Complete as senteças usando meio ou meia. 
 
1. Tomei ................. garrafa de vinho. 
2. Ele era pontual, sempre chegava meio-dia e 

.............. 
3. Estava ................ cansada, por isso fiquei em 

casa. 
4. Andei ....................... distraída durante a 

palestra. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem as 
sentenças, temos: 
 
a) meia – meia – meio – meio 
b) meia – meio – meia – meia 
c) meia – meio – meio – meia  
d) meia – meio – meio – meio 
e) meia – meia – meio – meia 
 
03) Identifique a assertiva na qual os dois 
substantivos estão corretamente flexionados no 
plural: 
 

a) o tico-tico = os tico-ticos / o consul = os cônsuls 
b) o cidadão = os cidadões /  o joão-ninguém = os 

joões-ninguéns 
c) o revólver = os revólvers / o abaixo-assinado = 

os abaixos-assinados 
d) a banana-prata = as bananas-prata / o 

hambúrguer = os hambúrgueres 
e) o hífens = os hífenes / o troféu = os troféis 
 
04) Marque a sentença na qual o pronome 
demonstrativo sublinhado foi empregado 
incorretamente:          
 
a) Os desmatamentos são métodos inapropriados, 

mas esse recurso é utilizado por muitos donos 
de terras. 

b) Esta mensagem que tenho será usada na minha 
apresentação do TCC. 

c) O prédio deveria ser liberado até as 18h; o 
síndico já nos comunicara isto. 

d) Naquele período de seca, muitos decidiram 
partir. 

e) Hoje é a minha formatura. Nessa ocasião falarei 
sobre minhas conquistas. 

 
05) Segundo a norma culta padrão, está correta 
a forma verbal destacada em:   
 
a) Se sobrevir outra enchente, o cidade não 

aguentará. 
b) Quando reaverem suas malas voltarão para 

casa. 
c) No trabalho, serão feitos apenas as adequações 

que convirem ao prefeito. 
d) Os vizinhos deteram os ladrões. 
e) Quando a moça transpuser os portões da 

escola, verá que tudo o que aprendeu estará 
sempre dentro dela. 

 
06) Dadas as frases: 
 
1. O gato enrolou-se no novelo, como um 

caracol. 
2. O orçamento da obra foi o esperado, como 

me havias dito o vendedor. 
 
Identifique o valor que a mesma conjunção 
assume em cada uma das frases. Respeitando a 
ordem em que elas aparecem, temos: 
 
a) condição e conformidade 
b) conformidade e tempo 
c) conformidade e comparação 
d) comparação e explicação 
e) comparação e conformidade 
 
O soneto a seguir servirá como base para 
responder as questões de 07 a 10: 
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SONETO DE CARNAVAL 
 
Distante o meu amor, se me afigura  
O amor como um patético tormento  
Pensar nele é morrer de desventura  
Não pensar é matar meu pensamento.  
 
Seu mais doce desejo se amargura  
Todo o instante perdido é um sofrimento  
Cada beijo lembrado uma tortura  
Um ciúme do próprio ciumento.  
 
E vivemos partindo, ela de mim  
E eu dela, enquanto breves vão-se os anos  
Para a grande partida que há no fim  
 
De toda a vida e todo o amor humanos:  
Mas tranquila ela sabe, e eu sei tranquilo  
Que se um fica o outro parte a redimi-lo. 
(Oxford, Carnaval de 1939) 
 
MORAES, Vinicius. Livro de Sonetos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. 
 
07) Sobre o soneto: 
 

I. O amor descrito pelo eu lírico é feito de 
lembranças que lhe causam atribulação. 

II. O eu lírico destaca as marcas deixadas pelo 
carnaval. 

III. Por causa da falta da amada o poeta tornou-
se um homem ditoso. 

IV. No trecho “Todo o instante perdido é um 
sofrimento”,  o poeta reitera o amor como 
sendo algo fugaz. 

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente I, II e IV estão corretas. 
e) Somente I, III e IV estão corretas. 
 
08) “Seu mais doce desejo se amargura” A 
contraposição de ideias no excerto anterior 
constitui uma figura de linguagem denominada: 
 
a) sinestesia 
b) antítese 
c) metonímia 
d) anacoluto 
e) pleonasmo 
 
09) “Pensar nele é morrer de desventura” 
Substituindo os termos em destaque sem 
acarretar prejuízo de sentido ao poema, 
teremos: 
 
a) na falsidade 
b) no infortúnio 
c) na perfídia 
d) na insídia 
e) no regozijo 

10) Uma das informações referentes a trechos 
retirados do soneto está incorreta. Aponte-a: 
 
a) “...enquanto breves vão-se os anos” - A 

colocação pronominal em destaque trata-se de 
uma ênclise. 

b) “Seu mais doce desejo” - O superlativo do 
vocábulo em destaque é dulcíssimo. 

c) “Distante o meu amor, se me afigura” - Neste 
fragmento o termo sublinhado é classificado 
morfologicamente como advérbio. 

d) “Cada beijo lembrado uma tortura” - A palavra 
sublinhada é o mesmo que ósculo. 

e) “Um ciúme do próprio” – A palavra em destaque 
é trissílaba e paroxítona. 

 
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: 
 
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 
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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) O Brasil é um pais muito grande que 
apresenta diferenças regionais e uma 
diversidade étnica singular. E a alimentação é 
um aspecto muito importante da identidade 
cultural. Portanto os cardápios da alimentação 
escolar deverão ser elaborados pelas 
nutricionistas respeitando os hábitos 
alimentares, a cultura e a tradição alimentar da 
localidade. Previsto no § 6º do art. 14 da 
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que os 
cardápios da alimentação escolar para alunos 
indígenas e/ou quilombolas deverão atender 
suas necessidades especiais, desta forma qual 
é o percentual das necessidades nutricionais 
adequado para atender os alunos. 
  
a) No mínimo 10% das necessidades nutricionais 

diárias. 
b) No mínimo 15% das necessidades nutricionais 

diárias. 
c) No mínimo 20% das necessidades nutricionais 

diárias. 
d) No mínimo 30% das necessidades nutricionais 

diárias. 
e) Nenhuma alternativa está correta. 
 
17) As diretrizes alimentares previstas no Guia 
Alimentar para população brasileira elaborado 
pelo Ministério da Saúde/2008, foram elaboradas 
com respaldo de evidências científicas 
resultantes de estudos que visam a redução ou 
aumento do risco de ocorrências de DCNT 
(Doenças Crônicas Não Transmissíveis). Desta 
maneira as recomendações dietéticas para 
população estabelecidos pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde) fundamentam 
as seguintes diretrizes. Está incorreta: 

 
a) Manter o equilíbrio e o peso saudável. 
b) Eliminar o consumo energético procedentes de 

gorduras saturadas substituindo-as por gorduras 
insaturadas e trans. 

c) Aumentar o consumo de frutas, legumes, 
verduras e cereais integrais. 

d) Limitar o consumo de açúcares livres. 
e) Limitar o consumo de sódio. 
 
 
 

18) O índice glicêmico é uma forma de 
classificar alimentos de acordo com a resposta 
glicêmica que produzem. Este índice depende 
de inúmeros fatores, como tipo do carboidrato, 
presença ou não de lipídeos, proteínas, fibras e 
o modo de preparo. Podemos classificar como 
evidência possível: 

 
a) Alimentos com alto índice glicêmico tem sido 

apontados como possível cofator da obesidade. 
b) Alimentos com alto índice glicêmico são 

rapidamente digeridos e absorvidos pelo 
organismo. 

c) Alimentos com alto índice glicêmico provocam 
mais fome após as refeições. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Somente as alternativas A e B estão corretas. 
 
19) O sódio e o potássio são minerais 
essenciais para a regulação dos fluídos intra e 
extracelulares, atuando na manutenção da 
pressão sanguínea. O sal de cozida (cloreto de 
sódio) é a principal fonte de sódio, sendo 
composto por 40% de sódio. Qual a 
necessidade humana diária de sódio: 
 
a) 300 a 500 mg de sódio/dia 
b) 1,7 gramas de sódio/dia 
c) 5 gramas de cloreto de sódio/dia 
d) Nenhuma alternativa está correta 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
20) Existem diferentes métodos de conservação 
de alimentos observando sempre o grau de 
proteção do valor nutricional do alimento, a 
ocorrência e perda de nutrientes, capacidade 
direta ou indireta de tornar o alimento mais 
saudável. Sendo assim, podemos afirmar qual 
alternativa como correta referente aos métodos 
de conservação. 
 
a) Método de cozimento a vapor, escaldamento, 

são métodos suaves de cozinhar com calor de 
até 100ºC o ponto de fervura da água, são as 
melhores formas de preservar as vitaminas nos 
alimentos. 

b) Refrigeração dos alimentos perecíveis é 
indispensável, as temperaturas ideais variam de 
0ºC a 5ºC de acordo com o tipo de alimento, 
destruindo os microrganismos patogênicos. 

c) Pasteurização é dada por meio da elevação de 
sua temperatura por alguns segundos e 
resfriamento rápido, para eliminação parcial das 
bactérias patogênicas. 

d) Fermentação processo no qual consiste na 
proliferação de microrganismos patogênicos, 
modificadores do pH. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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21) O tecido ósseo é um tecido orgânico ativo: 
seu metabolismo envolve a fixação e a saída do 
cálcio dos ossos (reabsorção), nas fases da 
vida quando os ossos estão sendo formados 
(infância e adolescência) a fixação do cálcio é 
maior do que sua reabsorção. Se a quantidade 
de cálcio fixada é menor do que a reabsorvida, a 
massa óssea vai tornando-se menos densa, 
podendo ocasionar osteoporose. Assim as 
quantidades preconizadas de cálcio para 
crianças de 3, 4 a 8 anos para atender as 
necessidades diárias nutricionais de cálcio são: 
 
a) 200 a 400 mg de cálcio/dia 
b) 500 a 800 mg de cálcio/dia 
c) 1000 mg de cálcio/dia 
d) 1200 mg de cálcio/dia 
e) 1300 mg de cálcio/dia 

 
22) A água é um nutriente essencial à vida. 
Nenhum outro nutriente tem tantas funções no 
organismo como a água, sendo a sua ingestão 
diária crucial para a saúde humana. Todos os 
sistemas e órgãos do corpo utilizam água. O 
corpo humano é, na sua maior parte formado 
por água. A proporção de água depende do 
volume de gordura orgânica. Qual é o 
percentual variável de água no corpo humano: 
 
a) Homens 40%; Mulheres 30% 
b) Homens 50%; Mulheres 40% 
c) Homens 55%; Mulheres 50% 
d) Homens 60%; Mulheres 55% 
e) Nenhuma alternativa está correta 
 
23) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
inserir uma Equação utilizamos as teclas de 
atalho: 
 
a) Alt + = 
b) Alt + E 
c) Ctrl + E 
d) Ctrl + * 
e) Shift + / 
 
24) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
adicionar o subscrito (digitar letras pequenas 
abaixo da linha de texto) utilizamos as teclas de 
atalho: 
 
a) Ctrl + S 
b) Alt + S 
c) Ctrl + = 
d) Ctrl + - 
e) Alt + # 
 
25) (Informática) São versões do Windows 7, 
exceto: 
 
a) Home Basic 
b) Home Premium 
c) Professional 

d) Ultimate 
e) Home & Student 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


