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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 Cartões Resposta, 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 dezembro de 2019, 
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 dezembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020. 
 
 



2 

 

Língua Portuguesa 
 
01) São sinônimos de preponderante, exceto:  
 
a) Predominante 
b) Dominante 
c) Singelo  
d) Prevalecente 
e) Superior 
 
02) Avaria significa: 
 
a) Ameaçador, assustador, desgraçado  
b) Estrago, dano ou prejuízo 
c) Que é real, verdadeiro, legítimo 
d) Reparar o prejuízo 
e) Uma flutuação, uma mudança 
 
03) Estão corretamente grafadas com Ç, exceto:  
 
a) Façanha 
b) Açucarado 
c) Mormaço 
d) Percução  
e) Cobiça 
 
04) Assinale a alternativa em que a palavra foi 
incorretamente acentuada: 
 
a) Chapéu 
b) Fóssil 
c) Diarréia 
d) Vírus 
e) Álbum 
 
05) Acerca do uso do mas e mais assinale a 
alternativa incorreta:  
 
a) Hoje tivemos mais um dia quente. 
b) Fui convidada para a festa, mas não vou ir. 
c) Ontem a menina estava mais tranquila. 
d) Ele é um bom menino, mais não simpatizo com 

ele. 
e) Mais tarde vou para casa. 
 
06) Em relação ao uso de mal e mau assinale 
alternativa correta: 
 
1. A roupa estava _____ lavada. 
2. O peixe foi _____ preparado. 
3. A casa estava ______ organizada. 
 
Respectivamente temos:  
 
a) Mau - mal - mau 
b) Mal - mau - mau 
c) Mau - mal - mal 
d) Mau - mau - mau 
e) Mal - mal - mal  
 
07) São adjetivos, exceto:  
 

a) Precavido 
b) Tolerante 
c) Alegrar  
d) Impiedoso  
e) Tirano 
 
08) Em relação a separação silábica, está 
incorreto: 
 
a) Indiferente:  in-di-fe-ren-te  
b) Apático:  apá-ti-co 
c) Negligente: ne-gli-gen-te 
d) Preguiçoso: pre-gui-ço-so 
e) Desleixado: des-lei-xa-do 
 
09) São antônimos de inerente, exceto: 
 
a) Pertencente  
b) Desligado 
c) Independente 
d) Separado 
e) Distinto 
 
10) O J foi incorretamente empregado em:  
 
a) Laranjeira 
b) Cerejeira 
c) Ajeitar 
d) Estranjeiro   
e) Jerico 
 

Matemática 
 
11) Um fazendeiro possui um lote com 120 
cabeças de gado. Sabendo que para o próximo 
ano ele deseja vender 30% do seu rebanho, 
quantos animais serão vendidos? 
 
a) 48 
b) 24 
c) 36 
d) 12 
e) 19 
 
12) Para realizar um evento o Município de Flor 
do Sertão/SC adquiriu um bolo de 2 metros de 
largura e 8 metros de comprimento. Quantos 
metros quadrados tem esse bolo? 
 
a) 16 
b) 20 
c) 28 
d) 80 
e) 8 
 
13) Convertendo 25m3 em litros teremos: 
 
a) 5.000 litros 
b) 25.000 litros 
c) 16.000 litros 
d) 12.000 litros 
e) 10.000 litros 
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14) Resolvendo �√�� − √��� temos: 
 
a) 0 
b) 5 
c) 25 
d) 10 
e) 20 
 
15) Qual é a grafia correta do número 800? 
 
a) Oitoscentos 
b) Oitossentos 
c) Oitoçentos 
d) Oitocentos 
e) Oitozentos 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) São Estados da Região Norte do Brasil, 
exceto: 
 
a) Amazonas 
b) Pará 
c) Tocantins 
d) Amapá 
e) Piauí 
 
17) São cores predominantes da Bandeira do 
Estado de Santa Catarina:  
 
a) Azul, branco e vermelho.  
b) Vermelho, branco e verde.  
c) Vermelho, azul e amarelo. 
d) Verde, vermelho e amarelo. 
e) Verde, branco e azul. 
 
18) A atual vice-governadora do Estado de 
Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, é 
natural de: 
 
a) Pinhalzinho/SC 
b) Chapecó/SC 
c) Maravilha/SC 
d) São Miguel do Oeste/SC 
e) Cunha Porã/SC 
 
19) As Cataratas do Iguaçu localizam-se em qual 
Estado Brasileiro: 
 
a) Santa Catarina 
b) Rio Grande do Sul  
c) Mato Grosso do Sul  
d) Paraná  
e) Acre  
 
20) Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta do Hino do Município de Flor 
do Sertão/SC:  
 

Flor do ipê, flor do sertão 
do alto avistou na mata fechada 
o bravo pioneiro que abria horizontes 
... ... ...  
 
a) E aqui findou sua caminhada 
b) Ainda no berço da mãe maravilha 
c) Na terra do povo filho da união  
d) Formamos unidos uma bela família 
e) Na terra do povo filho da união 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com o Códito de Trânsito 
Brasileiro, leia as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Mesmo que a indicação luminosa do 
semáforo lhe seja favorável, nenhum 
condutor pode entrar em uma interseção se 
houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, 
obstruindo ou impedindo a passagem do 
trânsito transversal. 

II. Sempre que for necessária a imobilização 
temporária de um veículo no leito viário, em 
situação de emergência, deverá ser 
providenciada a imediata sinalização de 
advertência, na forma estabelecida pelo 
CONTRAN. 

III. Quando proibido o estacionamento na via, a 
parada deverá restringir-se ao tempo 
indispensável para embarque ou 
desembarque de passageiros, desde que 
não interrompa ou perturbe o fluxo de 
veículos ou a locomoção de pedestres. 

 
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. 
e) Todos estão corretos. 
 
22) De acordo com o art. 99 do Código de 
Trânsito Brasileiro, somente poderá transitar 
pelas vias terrestres o veículo cujo peso e 
dimensões atenderem aos limites estabelecidos 
pela(o): 
 
a) DETRAN 
b) CONTRAN 
c) CIRETRAN 
d) CETRAN 
e) CONTRADIFE 
 
23) De acordo com o art. 140 do Código de 
Trânsito Brasileiro, a habilitação para conduzir 
veículo automotor e elétrico será apurada por 
meio de exames que deverão ser realizados 
junto ao órgão ou entidade executivos do 
Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou 
residência do candidato, ou na sede estadual ou 
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distrital do próprio órgão, devendo o condutor 
preencher os seguintes requisitos: 
 

I. ser penalmente imputável. 
II. saber ler e escrever. 

III. possuir Carteira de Identidade ou 
equivalente. 

IV. encontrar-se em dia com suas obrigações 
eleitorais. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, II e III estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
24) De acordo com o art. 143 do Código de 
Trânsito Brasileiro, os candidatos poderão 
habilitar-se nas categorias de A a E. A Categoria 
A destina-se a ____________________________. 
Assinale a atlernativa que contempla 
corretamente o trecho acima: 
 
a) condutor de veículo motorizado de duas ou três 

rodas, com ou sem carro lateral. 
b) condutor de veículo motorizado, cujo peso bruto 

total não exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas e cuja lotação não exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista. 

c) condutor de veículo motorizado utilizado em 
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 
a três mil e quinhentos quilogramas. 

d) condutor de veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 
oito lugares, excluído o do motorista. 

e) condutor de combinação de veículos cuja 
unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 
kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto 
total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.   

 
25) De acordo com o art. 166 do Código de 
Trânsito Brasileiro, confiar ou entregar a direção 
de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por 
seu estado físico ou psíquico, não estiver em 
condições de dirigi-lo com segurança é uma 
infração de natureza: 
 
a) Leve  
b) Média 
c) Grave  
d) Gravíssima 
e) Atenuante 
 
26) Em caso de uma infração GRAVE quantos 
pontos serão computados no prontuário do 
condutor infrator? 
 
a) 07 pontos 
b) 05 pontos 
c) 04 pontos 
d) 02 pontos 

e) 01 ponto 
 
27) Parte da via diferenciada da pista de 
rolamento destinada à parada ou 
estacionamento de veículos, em caso de 
emergência, e à circulação de pedestres e 
bicicletas, quando não houver local apropriado 
para esse fim. Trata-se da(o): 
 
a) Acostamento 
b) Bordo da pista 
c) Calçada 
d) Canteiro Central 
e) Ciclovia 
 
28) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Siga em frente 
b) Parada obrigatória 
c) Passagem obrigatória 
d) Alfândega 
e) Sentido de circulação da via ou pista 
 
29) A placa de sinalização de advertência indica: 

 
a) Cruz de Santo André 
b) Sentido duplo 
c) Cruzamento de vias 
d) Bifurcação em “+” 
e) Junções sucessivas contrárias 
 
30) A placa de sinalização de indicação abaixo 
indica: 

 
a) Informação turística 
b) Área de estacionamento 
c) Serviço telefônico 
d) Serviço mecânico 
e) Abastecimento 
 
 


