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 QUESTÕES DE 01 A 10– CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
 
1) Com o aumento da violência urbana há atualmente muitas discussões a respeito da impunidade e 
pela defesa de um sistema mais punitivo: “se houver punição garantida os níveis de violência 
certamente baixarão.” Em muitos países as pessoas ficam legalmente responsáveis por seus atos a 
partir de 14 e até 12 anos. No Brasil é diferente. A idade estipulada pelas leis brasileiras para 
responsabilizar o indivíduo pelos seus atos é: 
 
A) 16 anos 
B) 18 anos 
C) 21 anos 
D) 20 anos 
E) 15 anos 
 
 
2) ) É permitido ao servidor público, conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos; 
 
(A) Utilizar-se do cargo, emprego ou função, para obter qualquer favorecimento para si ou para 
outrem. 
(B) Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo; 
(C) Iludir ou tentar iludir qualquer cidadão que necessite do atendimento em um serviço público. 
(D) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. 
(E) Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 
 
 
3) O nome do atual prefeito do Município de Capão Alto é: 
 
A) Luiz Carlos Alves de Freitas 
B) Luiz Freitas 
C) Luiz Carlos Freitas 
D) Luiz Alves de Freitas 
E) Luiz de Freitas Alves 
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4) Qual é a porcentagem de habitantes do Município de Capão Alto que residem na zona rural: 
 
A) 75% 
B) 82% 
C) 80% 
D) 70% 
E) 72% 
 
 
5)  O Município de Capão Alto foi elevado a condição de Distrito em: 
 
A) março de 1878 
B) janeiro de 1899  
C) novembro de 1899 
D) maio de 1799 
E) setembro de 1898 
 
 
6) O Estatuto da Criança e Adolescente determina que os casos de suspeita e confirmação de maus 
tratos contra crianças e adolescentes devem ser comunicados imediatamente ao: 
 
A) Conselho Municipal de Assistência Social. 
B) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 
C) Conselho Tutelar. 
D) Conselho Municipal de Saúde. 
E) Secretaria de Assistência Social. 
 
 
 
7) O nome do governador de Santa Catarina é: 
 
A) Antonio Augusto Anastasia 
B) José Antonio Anastasia 
C) Pedro Antonio Teixeira 
D) Luiz Henrique da Silveira 
E) João Raimundo Colombo           
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8) Quando foi criada a lei orgânica da cidade de Capão Alto? 
 
A) 07 de maio de 1993 
B) 15 de fevereiro de 1981 
C) 13 de maio de 1992 
D) 22 de novembro de 1997 
E) 21 de abril de 1988 
 
 
 
 
9) Qual alternativa está correta, quanto a relação Estado – Capital? 
 
A) Paraná – Curitiba. 
B) Santa Catarina – Joinville. 
C) Rio de Janeiro – Petrópolis. 
D) São Paulo – Santo André. 
E) Rio de Janeiro – São Paulo 
 
 
 
10) Remoção é: 
 
A) Vale transporte obrigatório. 
B) O deslocamento do servidor de uma para outra repartição, em cargos compatíveis 
C) Gratificação por produção. 
D) Promoções de cargos. 
E) Nenhuma das alternativas 
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QUESTÕES DE 11 A 20– CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11) Em todas as cidades brasileiras o número do telefone do Corpo de Bombeiros é: 
 
A) 193 
B) 190 
C) 192 
D) 198 
E) 199 
 
 
12)  O extintor é a forma de combater um foco inicial de incêndio, enquanto outras providências são 
tomadas, como o acionamento dos bombeiros e a evacuação do local. São procedimentos adequados 
no uso do extintor: 
 
I. O ponteiro do manômetro (do extintor) deve estar sempre no vermelho. “Caso esteja no verde o 
equipamento não estará apto para o uso”. 
II. Mantenha-se em posição segura, com o cuidado de ver se o fogo não irá se alastrar para sua rota 
de fuga. 
III. Segure o extintor na posição vertical. 
IV. Puxe a trava de segurança e aperte o gatilho, depois movimente a mangueira de um lado para 
outro, em direção ao foco do incêndio, sempre na base do fogo, nunca no topo das chamas. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
 
A) I, II e III. 
B) II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I, II, III e IV. 
E) I e III 
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13) Os riscos e os perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com os veículos, os 
condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. Portanto, dirigir na 
defensiva significa: 
 
I.Dirigir sabendo da falta de habilidade de outros condutores. 
II.Saber da falta de domínio dos outros condutores. 
III. Aguardar ações imprevisíveis dos motoristas e de pedestres. 
IV. Contar com as condições das vias e com a ação do tempo. 
 
A alternativa correta é: 
 
A) Apenas a assertiva III está correta. 
B) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
D) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
E) Apenas a assertiva IV está correta 

 
 
14) Todos os sistemas e componentes dos veículos se desgastam com o uso. Ao acidente de trânsito 
que ocorre quando o veículo é atingido nas laterais chamamos: 
 
A)Pancada. 
B)Abalroamento. 
C)Choque. 
D)Colisão. 
E) Batida 
 
 
15)  Se, por ventura acontecer um acidente com um veículo do transporte escolar, o monitor deve: 
 
A) Ajudar a remove os feridos 
B) Gritar e pedir ajuda 
C) Solicitar socorro e não mexer com os feridos antes que chegue o socorro especializado. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
E) nenhuma das alternativas 
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16)  Direção defensiva, ou direção segura, é a melhor maneira de dirigir e de se comportar no 
trânsito. A direção defensiva se divide em: 
 
A)  Preventiva e agressiva 
B) Moderada e educativa 
C) Preventiva e corretiva 
D) Moderada e corretiva 
E) Nenhuma das alternativas 
 
 
 
17)  O Código de Trânsito Brasileiro preconiza que a inspeção técnica dos veículos destinados ao 
transporte de escolares deverá ser realizada: 
 
A) Bimestralmente. 
B) Trimestralmente. 
C) Anualmente. 
D) Semestralmente 
E) Mensalmente 
 
 
18) Relacione qual dessas atribuições não faz parte da atividade de um monitor do transporte 
escolar: 
 
A) Deve ser capaz de se relacionar com crianças, com paciência. 
B) Deve garantir a segurança dentro e fora do ônibus. 
C) Assegurar que as crianças permaneçam sentadas e calmas. 
D) É responsável por manter o ônibus limpo. 
E) Deve levar a criança até a sala em que a mesma estuda. 
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19) A conduta que deve ser adotada pelo servidor no atendimento ao público não compreende a 
adoção de atitudes como: 
 
A) Que o faça de maneira cortês. 
B) Que seja capaz de esclarecer as dúvidas que porventura seja apresentada. 
C) Usar palavras adequadas. 
D) Apresentar postura profissional. 
E) Agir com sarcasmo e prepotência. 
 
 
 
 
20) Em relação ás diretrizes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente podemos Afirmar que a alternativa correta é: 
                                                                                                       
A) É o órgão que controla as ações ligadas á Assistência social para menores infratores.                                   
B) É responsável pela gestão do fundo municipal da Criança e do Adolescente.                                                       
C) Fiscaliza as entidades assistenciais podendo aplicar-lhes desde multas até a extinção de suas 
atividades.             
D) Está subordinado diretamente ao Prefeito Municipal. 
E) Todas as alternativas corretas.                                             
 
 







