
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: TÉCNICO EM AGRIMENSURA           NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, de verão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de 

fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço 

do retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros. Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você 

poderá fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da 

questão que, na sua opinião, contém erro. 

 

03– PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você 

preencher o número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você 

preencher a alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 

5 algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro 

número de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. 

O segundo número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-LO 

CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

___________________________________________________________________ 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1- Assinale a alternativa que não apresenta 

sinônimos: 

A) Extinguir – suprimir 

B) Contraveneno – antídoto 

C) Colóquio – diálogo 

D) Alimária – fleumática   

 

2- Na língua portuguesa as palavras de significação 

opostas são chamadas de antônimos. Assinale a 

alternativa que não apresenta antônimos: 

A) Simétrico – assimétrico 

B) Humildade – soberba 

C) Autóctone – alóctone 

D) Propor – antepor   

 

3- O alfabeto português é composto por 26 letras. A 

letra w tem uso restrito para determinadas 

situações. Assinale a alternativa que apresenta uma 

situação de uso incorreto da letra w: 

A) Na transcrição de palavras estrangeiras não 

aportuguesadas 

B) Símbolos de uso científico de uso internacional 

C) Em palavras estrangeiras aportuguesadas  

D) Em nomes próprios estrangeiros não 

aportuguesados 

 

4- Assinale a palavra que deve ser acentuada: 

A) Bambu 

B) Zebu 

C) Biquini    

D) Juiz 

 

5- Na língua portuguesa os modos indicam as 

diferentes maneiras de um fato se realizar. Assinale 

a alternativa que não indica um dos três modos do 

verbo: 

A) Imperativo 

B) Indicativo 

C) Infinito    

D) Subjuntivo 

 

MATEMÁTICA 

6- Um tanque de combustível de um caminhão tem 

as seguintes medidas: 0,50m de comprimento, 

0,40m de largura e 0,35m de altura. Estando cheio o 

tanque terá _____ litros de combustível: 

A) 7 litros 

B) 70 litros   

C) 700 litros 

D) 170 litros 

 

7- Um trabalhador ganhava um salário bruto de R$ 

1.200,00. Do seu salário eram descontados 11% de 

INSS, R$ 15,00 de seguro de vida e R$ 60,00 de 

Sindicato. No mês seguinte ele teve um aumento de 

10%. Considerando que o percentual do INSS 

permaneceu o mesmo e os valores do seguro e 

sindicato não foram alterados qual o ganho líquido 

do funcionário, com o seu novo salário? 

A) R$ 1.099,80   

B) R$ 1.109,20 

C) R$ 1.190,80 

D) R$ 990,20 

 

8- Numa pesquisa de opinião pública sobre 

preferência de determinados jornais, 900 

entrevistados disseram que o seu diário favorito era 

o Diário Catarinense, o que corresponde a 45% dos 

entrevistados. Neste caso o total de entrevistados 

foi: 

A) 2.200 pessoas 

B) 1.500 pessoas 

C) 2.000 pessoas  

D) 2.500 pessoas 

 

9- O comprimento é uma magnitude criada para 

medir a distância entre dois pontos. O Sistema mais 

utilizado é o Métrico Decimal. Então assinale a 

alternativa que está INCORRETA:  

A) 1 km tem 1.000 metros 

B) 1 hm tem 100 metros 

C) 1 dm tem   10 metros   

D) 1 m tem 100 cm 

 

10- A operação de subtração 1.675,002 -  834,543 

tem como resultado: 
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A) 840,459   

B) 940,459 

C) 742,359 

D) 740,349 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11- A República Federativa do Brasil é formada pelo 

Distrito Federal, Estados e Municípios. Hoje o 

número de Estados é de: 

A) 27 Estados 

B) 26 Estados 

C) 25 Estados 

D) 28 Estados 

 

12- A área territorial do Município de Videira é de: 

A) 358,4 km2 

B) 3.378,4 km2 

C) 378,4 km2   

D) 478,4 km2 

 

13- Em dezembro de 2002 o Município de Videira foi 

oficializado como a “Capital Catarinense de Uva e 

Berço da Perdigão”. Este título foi outorgado: 

A) Pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

B) Pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina    

C) Pela Câmara Municipal de Vereadores de Videira 

D) Por Decreto do Prefeito Municipal 

 

14- Uma das datas comemorativas do Município de 

Videira é o Dia da Padroeira do Município. A data de 

comemoração e a padroeira são: 

A) Dia 8 de dezembro e a padroeira é Imaculada 

Conceição    

B) Dia 8 de dezembro e a padroeira é Nossa Senhora 

de Lurdes 

C) Dia 8 de janeiro e a padroeira é Nossa Senhora do 

Caravágio 

D) Dia 8 de janeiro e a padroeira é Imaculada 

Conceição 

 

15- Assinale a alternativa com o Município que não 

faz divisa com Videira: 

A) Caçador 

B) Fraiburgo 

C) Matos Costa   

D) Rio das Antas 

 

16- O Estado de Santa Catarina é representado, no 

Congresso Nacional por: 

A) 3 senadores e 20 deputados federais 

B) 3 senadores e 16 deputados federais    

C) 2 senadores e 24 deputados federais 

D) 2 senadores e 12 deputados federais 

 

17- O Município de Videira é destaque na economia 

de Santa Catarina com atividades na indústria, 

agricultura e comércio. Assinale a alternativa que 

não apresenta setores de destaque da economia de 

Videira: 

A) Produção de aves e suínos 

B) Fruticultura de uvas, ameixas e pêssegos 

C) Produção de vinho e sucos 

D) Produção de soja e arroz    

 

18- O Município de Videira possui vários atrativos 

turísticos naturais e construídos para o registro de 

sua história e de sua cultura. Assinale a alternativa 

que não apresenta um dos principais atrativos 

turísticos do município de Videira: 

A) O Museu do Vinho Mário de Pellegrin 

B) O Observatório Municipal Domingos Forlin 

C) A Igreja Matriz Imaculada Conceição 

D) A Praça do Rio do Peixe   

 

19- Está previsto para o mês de julho próximo o 

julgamento dos envolvidos com o caso que foi 

denominado MENSALÃO. O Julgamento será feito 

pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é presidido 

pelo Ministro: 

A) Joaquim Barbosa 

B) Cezar Peluso 

C) Carlos Ayres Brito   

D) Antônio Fernando de Souza 

 

20- No dia 16 de Maio entrou em vigor a LEI DE 

ACESSO ÌNFORMAÇÃO. O principal objetivo da Lei é: 
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A) Permitir a qualquer cidadão o acesso a 

informações do poder público e das empresas 

privadas 

B) Permitir a todos os cidadãos brasileiros o acesso a 

informações junto ao Governo Federal, Governo 

Estadual e Governo Municipal   

C) Permitir apenas aos advogados o acesso a 

informações do poder público em todas as esferas 

D) Permitir a todos os cidadãos brasileiros o acesso a 
informações do poder público municipal onde ele 
reside 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21- O Estatuto dos Servidores do Município de 

Videira, em vigor, disciplina o regime jurídico dos 

servidores públicos: 

A) Somente dos servidores da Prefeitura 

B) Somente da Prefeitura e da Câmara de Vereadores 

C) Da Prefeitura, autarquias e fundações públicas   

D) Da Prefeitura e fundações públicas 

 

22- Não são requisitos básicos para investidura em 

cargo público, de acordo com o Estatuto dos 

Servidores o Município de Videira, em vigor: 

A) Ter nacionalidade brasileira 

B) Ter aptidão física e mental 

C) Ter idade mínima de 18 anos  

D) Ter nível de escolaridade não inferior ao 

fundamental completo 

 

23- De acordo com o Estatuto dos Servidores do 

Município de Videira, em vigor, o servidor habilitado 

em concurso público e empossado em cargo de 

provimento efetivo adquirirá estabilidade ao 

completar: 

A) 3 anos 

B) 2 anos   

C) 1 ano 

D) 4 anos 

 

24- Um os fatores definidos no Artigo 27 do Estatuto 

dos Servidores do Município de Videira, em vigor, 

para a Avaliação do Desempenho durante o período  

do Estágio Probatório é a PRODUTIVIDADE. Então 

assinale a alternativa que define de forma correta o 

Conceito de PRODUTIVIDADE: 

A) Produtividade é sinônimo de Qualidade no 

Trabalho 

B) Produtividade é fazer as tarefas com a maior 

rapidez 

C) Produtividade é o rendimento – quantidade e 

qualidade – obtido no trabalho   

D) Produtividade é fazer sempre mais 

 

25- Todo Cargo, seja público ou privado, exige 

determinados conhecimentos, habilidades 

operacionais e atitudes pessoais 

(comportamentais), para que o trabalho seja 

realizado com a melhor eficiência. Então, assinale a 

alternativa que apresenta duas atitudes pessoais 

importantes para o desempenho eficiente de um 

Cargo: 

A) Conhecimentos técnicos e humildade 

B) Responsabilidade e dinamismo    

C) Experiência prática e iniciativa 

D) Habilidade operacional e pró-atividade 

 

26- Os rumos e azimutes magnéticos são aqueles 

medidos da: 

A) Direção norte e sul magnética 

B) Direção leste e oeste magnético 

C) Direção norte e leste magnético 

D) Direção leste e sul magnético 

 

27- Quando se unem os pontos do globo que tem a 
mesma declinação magnética, formam-se as: 
A) Linhas extresogônicas 
B) Linhas heterozônicas 
C) Linhas isogônicas 
D) Linhas hexogônicas 
 

28- Pode-se desenhar um polígono com linhas 
normais, ou com polilinhas, porém, o AUTOCAD 
possui um comando que realiza essa tarefa, que é: 
A) VPOINTS 
B) MULTILYGON 
C) UNILYGON 
D) POLYGON 
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29- Qual a origem do equipamento GLONASS – 
Sistema de Navegação Global por Satélite?  
A) Asiático 
B) Americano 
C) Europeu 
D) Russo 
 
30- O que é rumo de um alinhamento? 
A) O menor ângulo formado entre a linha Sul-Norte e 
um alinhamento qualquer, com variação de 0º a 90º, 
devendo ser indicado o quadrante. 
B) O menor ângulo formado entre a linha Sul-Norte e 
um alinhamento qualquer, com variação de 0º a 
360º, devendo ser indicado o quadrante. 
C) O menor ângulo formado entre a linha Norte-Sul e 
um alinhamento qualquer, com variação de 0º a 90º, 
devendo ser indicado o quadrante. 
D) O menor ângulo formado entre a linha Sul-Norte e 
um alinhamento qualquer, com variação de 0º a 
180º, devendo ser indicado o quadrante. 
 

31- O que é norte da quadrícula? 
A) Aquele representado nas cartas topográficas, no 
sentido norte-sul 
B) Aquele indicado por qualquer meridiano 
geográfico, ou seja, na direção da rotação da Terra 
C) Aquele indicado por qualquer meridiano 
geográfico, ou seja, na direção inversa da rotação da 
Terra 
D) A direção do pólo magnético e indicado pela 
agulha imantada de uma bússola 
 

32- O que é azimute de um alinhamento? 
A) O ângulo formado no sentido horário, entre a linha 
Norte-Sul e um alinhamento qualquer, com variação 
entre 0º e 90º 
B) O ângulo formado no sentido horário, entre a linha 
Norte-Sul e um alinhamento qualquer, com variação 
entre 0º e 360º 
C) O ângulo formado no sentido horário, entre a linha 
Sul-Norte e um alinhamento qualquer, com variação 
entre 0º e 90º 
D) O ângulo formado no sentido horário, entre a 
linha Sul-Norte e um alinhamento qualquer, com 
variação entre 0º e 360º 
 
 
33- Assinale a alternativa correta. É um mapa 
especial ou técnico: 
A) Mapa político 

B) Mapa meteorológico 
C) Mapa de solos 
D) Mapa + imagem 
 
34- O Microsoft Word XP conta com o auxílio de 
teclas especiais para movimentações desejadas. Se 
pressionada a tecla “Page Up”, acontece a seguinte 
movimentação: 
A) Meia tela abaixo 
B) Início da linha 
C) Meia tela acima 
D) Final da linha 
 
35- No Windows XP qual é a “Ferramenta de 
Sistema” que permite que você remova os arquivos 
desnecessários do disco? 
A) Scandisk 
B) Lixeira 
C) Desfragmentador de disco 
D) Limpeza de disco 
 
36- Assinale a alternativa correta: A topografia tem 
por finalidade mapear uma pequena porção de uma 
determinada superfície, área com raio de até: 
A) 50 km 
B) 15 km 
C) 20 km 
D) 30 km 
 
37- Na planimetria são medidas as grandezas sobre 
um plano horizontal. As grandezas envolvidas são: 
A) Comprimento e altura 
B) Distância e largura 
C) Distância e ângulos 
D) Nenhuma das alternativas acima está correta 
 

38- As escalas mais comuns usadas na topografia 
para a planimetria, que é a representação em 
plantas, de pequenos lotes urbanos, é de: 
A) 1:250 ou 1:350 
B) 1:100 ou 1:200 
C) 1:110 ou 1:220 
D) 1:300 ou 1:400 
 

39- Como é chamado o equipamento exclusivo para 
medição de distâncias (DH, DV e DI) com a 
tecnologia do infravermelho? 
A) Teodolito eletrônico 
B) GPS de infravermelho 
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C) Distanciômetro eletrônico 
D) Nenhuma das alternativas acima está correta 
 
40- Assinale a alternativa correta: Como são 
representadas as grandezas na altimetria? 
A) Ângulos verticais e ângulos horizontais 
B) Distância e ângulo verticais 
C) Distância e largura 
D) Distância e ângulo horizontais e parciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




