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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 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 40, 
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 
Concurso Público. 
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 Concurso Público. 
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 Concurso Público, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 26 de novembro 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 27 e 28 de novembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Em relação a acentuação gráfica das 
palavras assinale a alternativa em que todas as 
palavras são acentuadas no plural: 
 
a) Jovem – coroa – lua  
b) Aluguel – juiz – raiz 
c) Rei – canoa – terra 
d) Jardim – loja – rapaz 
e) Joia – estabelecimento – peixe 
 
02) Em relação aos fonemas está incorreto:  
 
a) Táxi: 4 letras e 5 fonemas 
b) Axila: 5 letras e 6 fonemas 
c) Hoje: 4 letras e 3 fonemas 
d) Disse: 5 letras e 6 fonemas 
e) Guia: 4 letras e 3 fonemas 
 
03) Em relação a compreensão e interpretação 
de palavra, BENIGNO significa: 
 
a) Rígido em opiniões, costume e caráter. 
b) Que se compraz em fazer o bem, benévolo. 
c) Dizer de louvar. 
d) Que é perigoso. 
e) Que se atreve, audacioso. 
 
04) Em relação ao uso dos porquês analise as 
alternativas e assinale a resposta incorreta: 
 
a) Eis por que não lhe escrevi antes. 
b) Não sei por que ela se ofendeu. 
c) Terminou de novo? Por quê? 
d) Não brigue, porque ela está com a razão. 
e) Porquê não veio antes? 
 
05) Acerca do uso de Mal e Mau analise as 
alternativas e assinale a reposta incorreta: 
 
a) Ele foi muito mal no Concurso Público. 
b) O bolo foi mau preparado.  
c) As questões do certame estavam mal 

elaboradas. 
d) O chefe era um homem mau.  
e) O rapaz se sentiu mal no momento da prova. 
 
06) Em relação ao uso de Mas e Mais é correto 
afirmar, exceto:  
 
a) O rapaz foi ao baile com seu amigo mais sua 

namorada. 
b) Estava feliz, mas estou triste agora.  
c) Os médicos fizeram todos os possíveis, mais a 

mulher não sobreviveu. 
d) Irei mais vezes a Bahia. 
e) Hoje ele é um homem mais justo. 
 
07) De acordo com os encontros vocálicos, são 
ditongos, exceto: 
 

a) Caixa 
b) Peixe 
c) Saguão  
d) Saudade 
e) Noite 
 
08) São palavras grafadas com CH, exceto:  
 
a) Pechincha 
b) Encherido  
c) Rancho 
d) Recauchutar 
e) Tchau 
 
09) Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada não corresponde a um artigo. 
 
a) Eu comprei a loja. 
b) Ele comprou um carro. 
c) Ganhei a bicicleta que esperava.  
d) O jornal publicou a notícia. 
e) Um dia iremos nos encontrar. 
 
10) Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada não corresponde a um adjetivo. 
 
a) É uma linda moça. 
b) O menino está feliz. 
c) Aquela era uma casa velha.  
d) Ele é um homem rico. 
e) A camisa era vermelha. 
 

Matemática 
 
11) Resolvendo ���� + �� temos: 
 
a) 31 
b) 25 
c) 55 
d) 45 
e) 50 
 
12) Carlos comprou 5 camisetas e pagou R$ 
200,00. Quanto ele pagaria se comprasse 8 
camisetas do mesmo tipo e preço? 
 
a) R$ 250,00 
b) R$ 320,00 
c) R$ 360,00 
d) R$ 450,00 
e) R$ 295,00 
 
13) Resolvendo �√	

 + √��� temos: 
 
a) 596 
b) 298 
c) 34 
d) 440 
e) 59 
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14) Um Operador de Máquinas está realizando 
uma escavação no interior e necessita deslocar-
se diariamente do Parque de Máquinas até o 
local da obra, percorrendo um total de 8 
quilômetros. Sabendo que ele fará esse trajeto 
pelo período de 7 dias, quantos metros 
percorrerá no total? 
 
a) 56.000  
b) 48.000 
c) 56 
d) 48 
e) 5.600 
 
15) Uma cesta de Natal está sendo vendida por 
R$ 250,00. Sabendo que esse valor possui um 
desconto de 35%, qual o valor do desconto? 
 
a) R$ 35,00 
b) R$ 87,50 
c) R$ 100,00 
d) R$ 57,00 
e) R$ 52,00 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) A carreira política foi iniciada em 1978, 
quando se candidatou ao senado 
pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
como suplente de Franco Montoro, assumindo o 
cargo no ano de 1983. Reelegeu-se senador em 
1986. Fundou dois partidos: o Partido 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em 
1980; e o Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), em 1988. Durante o governo 
de Itamar Franco,  ele foi ministro das Relações 
Exteriores (1992-1993) e da Fazenda (1993-1994). 
A criação do Plano Real que estabeleceu a nova 
moeda brasileira (o Real), a contenção da 
inflação, e o aumento do consumo, o 
promoveram ao cargo de presidente da 
República, sucedendo Itamar Franco, em 1994.  
O trecho acima refere-se: 
 
a) Deodoro da Fonseca  
b) Floriano Peixoto 
c) Fernando Henrique Cardoso 
d) Nereu Ramos 
e) José Sarney  
 
17) O Estado de Santa Catarina é dividido em 
algumas principais regiões, são elas:  
 

I. Litoral 
II. Nordeste 

III. Planalto Norte 
IV. Vale do Itajaí 
V. Planalto Serrano 

VI. Sul 
VII. Meio Oeste 

VIII. Oeste 
 

a) Somente II está incorreta. 
b) Somente III está incorreta. 
c) Somente IV está incorreta. 
d) Somente VII está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Em relação a história do Estado de Santa 
Catarina, em 1839 aconteceu a Revolução 
Farroupilha, que tinha como principal objetivo: 
 
a) Transformar Santa Catarina em uma República, 

separada do restante do país. 
b) O crescimento do uso das máquinas na 

produção agrícola. 
c) Transformar os três estados do Sul do país em 

uma nova república. 
d) O povoamento de europeus no Estado. 
e) O povoamento de migrantes gaúchos no Estado. 
 
19) No início da sua colonização, em 1950, o 
Município de Serra Alta (SC) era chamado de: 
 
a) Bela Vista 
b) Vista Longa 
c) La Salle 
d) Vila Serra Alta 
e) Vila La Salle 
 
20) Conjunto de ideias políticas e econômicas 
capitalistas que defende a não participação do 
estado na economia. De acordo com esta 
doutrina, deve haver total liberdade de comércio 
(livre mercado), pois este princípio garante o 
crescimento econômico e o desenvolvimento 
social de um país. O trecho acima refere-se: 
 
a) Liberalismo  
b) Globalização  
c) Neoliberalismo 
d) Estado Liberal   
e) Privatização 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 50, além das atribuições 
fixadas em Lei, compete aos Secretários e 
Diretores: 
 

I. Subscrever atos e regulamentos a seus 
órgãos. 

II. Expedir instruções para a boa execução das 
leis, decretos e regulamentos. 

III. Apresentar ao prefeito relatório anual dos 
serviços realizados por suas secretarias ou 
órgãos. 

IV. Comparecer a câmara municipal, sempre 
que convocada pela mesa, para prestação 
de esclarecimentos oficiais. 
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a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente II, III e IV estão corretas. 
d) Somente I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
22) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 55, os cargos públicos 
Municipais são acessíveis: 
 
a) A todos os brasileiros, maiores de 18 anos, que 

preencham os requisitos exigidos em Lei.  
b) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 

16 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

c) A todos os brasileiros, maiores de 16 anos, que 
preencham os requisitos exigidos em Lei.  

d) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 
21 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

e) A todos os brasileiros e estrangeiros maiores de 
18 anos, que preencham os requisitos exigidos 
em Lei.  

 
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 57, § 1º, é vedada a 
adoção de requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 
ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares federais, os casos de 
servidores: 
 

I. Portadores de deficiência. 
II. Que exerçam atividades de risco. 

III. Cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
24) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 89, a elaboração do Plano 
Diretor deverá compreender as seguintes fases, 
com extensão e profundidade respeitadas as 
peculiaridades do Município, exceto: 
 
a) Estudo preliminar 
b) Diagnóstico 
c) Definição das diretrizes 
d) Lucratividade  
e) Instrumentação 
 
25) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 91, § 2º, para fins 
previstos neste artigo, o Poder Público 
Municipal exigirá do proprietário adoção de 
medidas que visem direcionar a propriedade 

para uso produtivo, de forma a assegurar, 
exceto: 
 
a) Acesso à propriedade e a moradia a todos. 
b) Justa distribuição dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização. 
c) Prevenção e correção das disposições da 

valorização da propriedade. 
d) Regularização fundiária e urbanização específica 

para as áreas ocupadas por populares de alta 
renda. 

e) Adequação do direito de construir à normas 
urbanísticas. 

 
26) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 118, as ações e serviços 
de saúde são de relevância pública, prestados 
por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, nos 
termos da lei, observará, exceto:  
 
a) Descentralização, com direção única do 

Município. 
b) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades curativas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

c) Universalização dos serviços. 
d) Permissibilidade de prestação de serviços por 

terceiros. 
e) Participação da comunidade. 
 
27) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 54, serão 
concedidos aos servidores os seguintes 
adicionais: 
 

I. Adicional pelo exercício de atividades 
insalubres e perigosas. 

II. Adicional pela prestação de serviço 
extraordinário. 

III. Adicional noturno. 
IV. Adicional pelo trabalho em dias de ponto 

facultativo. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente I, II e III estão corretas. 
d) Somente III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
28) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 60, após cada 
período de 12 (doze) meses de serviço público 
municipal, o servidor terá direito as férias nas 
seguintes proporções.  
 

I. Todos terão 30 dias corridos de férias, 
independentemente do número das faltas ao 
serviço.   

II. 30 dias corridos, quando não houver faltado 
ao serviço mais de 10 vezes. 

III. 20 dias corridos, quando houver tido de 11 a 
20 faltas. 
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IV. 10 dias corridos, quando houver tido de 21 a 
30 faltas. 

 
a) Somente I, III e IV estão corretas. 
b) Somente I, II e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
29) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 104, a 
demissão será aplicada nos seguintes casos, 
exceto:   
 
a) Crime contra a administração pública. 
b) Improbidade administrativa.  
c) Inassiduidade habitual. 
d) Insubordinação leve em serviço.  
e) Corrupção. 
 
30) Em relação ao Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 110, configura 
abandono de cargo a ausência intencional do 
servidor ao serviço por mais de: 
 
a) 20 dias consecutivos 
b) 25 dias consecutivos  
c) 30 dias consecutivos 
d) 45 dias consecutivos 
e) 60 dias consecutivos 
 
31) A medição das velocidades nas vias 
públicas deve ser efetuada por meio de 
instrumento ou equipamento que registre ou 
indique a velocidade medida, com ou sem 
dispositivo registrador de imagem dos 
seguintes tipos: fixo, estático, móvel e portátil. 
O medidor de velocidade portátil corresponde: 
 
a) Aquele com registro de imagens instalado em 

local definido e em caráter permanente. 
b) Aquele com registro de imagens instalado em 

veículo parado ou em suporte apropriado. 
c) Instalado em veículo em movimento, procedendo 

a medição ao longo da via. 
d) Direcionado manualmente para o veículo alvo. 
e) Direcionado remotamente através de sistema 

CFTV. 
 
32) De acordo com o art. 231 do Código de 
Trânsito Brasileiro, transitar com o veículo 
derramando, lançando ou arrastando sobre a via 
carga que esteja transportando constitui uma 
infração de natureza _________, com penalidade 
de __________. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Gravíssima – multa. 
b) Média – advertência. 
c) Leve – advertência. 
d) Grave – multa. 
e) Média – multa.  

33) Pele fria e pegajosa, com suor abundante e 
respiração rápida, fraca e irregular são sintomas 
de: 
 
a) Convulsão. 
b) Queimadura. 
c) Estado de choque. 
d) Hemorragia. 
e) Fratura. 
 
34) São órgãos consultivos (com funções 
consultivas, normativas e coordenadoras) e 
executivos (responsáveis pelo cumprimento das 
leis de trânsito), respectivamente: 
 
a) CONTRAN e CETRAN. 
b) CONTRAN e DENATRAN. 
c) CETRAN e CONTRADIFE. 
d) DENATRAN e DETRAN. 
e) CIRETRAN e DNIT. 
 
35) Caracterizada por interseções em nível não 
semaforizadas, destinada apenas ao acesso 
local ou a áreas restritas: 
 
a) Rodovia. 
b) Estrada. 
c) Via local. 
d) Via rápida. 
e) Via marginal. 
 
36) Acerca do Seguro DPVAT – Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestre ou por sua Carga a Pessoas 
Transportadas ou não, pode-se afirmar que o 
seguro oferece cobertura para, exceto: 
 
a) Morte. 
b) Invalidez permanente. 
c) Despesas médicas. 
d) Despesas hospitalares. 
e) Danos no veículo de terceiro. 
 
37) Qual o prazo de validade da Permissão para 
Conduzir – PPD? 
 
a) 06 meses. 
b) 01 ano. 
c) 02 anos. 
d) 03 anos. 
e) 04 anos. 
 
38) Sinalização que regulamenta as obrigações, 
limitações, proibições ou restrições que 
governam o uso da via: 
 
a) Sinalização vertical de regulamentação. 
b) Sinalização vertical de advertência. 
c) Sinalização vertical de indicação. 
d) Sinalização vertical auxiliar. 
e) Sinalização vertical de infração. 
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39) Congestionamento por tráfego intenso de 
veículos pesados, horários de entrada e saída 
nas empresas, escolas, feriados prolongados, 
são condições adversas do: 
 
a) Veículo. 
b) Trânsito. 
c) Passageiro. 
d) Condutor. 
e) Tempo. 
 
40) Acerca dos primeiros socorros em caso de 
ferimentos nos olhos, leia as afirmações abaixo 
e assinale a alternativa correta: 
 

I. Não esfregar os olhos. 
II. Tentar tirar objetos cravados ou cacos. 

III. Utilizar ataduras para cobrir os dois olhos. 
IV. Procurar especialistas imediatamente. 
 
a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


