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1. Considerando que sinônimo são palavras ou 

expressões de sentido semelhante ou 
aproximado ao termo ou palavra exposta, das 
opções abaixo, indique a que NÃO PODEMOS 
considerar como sinônimo de AURORA: 

A. Alvorada 
B. Juventude 
C. Origem 
D. Anoitecer 

 
2. Em relação ao uso correto das letras J e G, 

assinale a alternativa que contem as palavras 
que corretamente completam as lacunas 
abaixo: 

    entileza 
Via    ar 
Via    em 

Lava    em 
A. Gentileza - Viajar - Viajem - Lavajem 
B. Gentileza - Viajar - Viagem - Lavagem 
C. Jentileza - Viajar - Viagem - Lavajem 
D. Jentileza - Viajar - Viagem - Lavagem 
 
3. Observe os animais listados nas alternativas 

abaixo e assinale aquela onde eles estão 
corretamente listados em ordem alfabética:

A. Cachorro - Carneiro - Cobra - Cabra - Camarão 
Cupim - Coelho - Cisne - Cotia - Capivara -
Camaleão 

B. Cabra - Cachorro - Camarão - Camaleão - Capivara 
Carneiro - Cisne - Coala - Cobra - Coelho 
Cupim 

C. Cabra - Cachorro - Camaleão - Camarão - Capivara 
Carneiro - Cisne - Coala - Cobra - Coelho 
Cupim 

D. Cabra - Camaleão - Camarão - Cachorro - Capivara 
Carneiro - Cisne - Cotia - Coala - Cobra - 
Cupim 

 
4. Substantivo Coletivo é um substantivo que 

mesmo no singular, corresponde ao 
agrupamento ou multiplicidade de seres de 
uma mesma espécie. Qual dos substantivos 
coletivos abaixo, NÃO INDICA o agrupamento 
de seres, de forma correta: 

A. Alcateia - Cães 
B. Manada - Elefantes 
C. Vara - Porcos 
D. Fato - Cabras 

 
5. “Maria é alta, porém desajeitada.”

Na frase acima, o termo destacado, 
corresponde a um: 

A. Substantivo 
B. Objeto Direto 
C. Advérbio 
D. Adjetivo 
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Em relação ao uso correto das letras J e G, 
contem as palavras 

as lacunas 

os animais listados nas alternativas 
abaixo e assinale aquela onde eles estão 
corretamente listados em ordem alfabética: 
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Substantivo Coletivo é um substantivo que 
mesmo no singular, corresponde ao 
agrupamento ou multiplicidade de seres de 
uma mesma espécie. Qual dos substantivos 
coletivos abaixo, NÃO INDICA o agrupamento 

.” 
Na frase acima, o termo destacado, 

6. Leia as alternativas abaixo e assinale aquela 
onde o plural da primeira NÃO ESTÁ correto na 
segunda: 

A. Alemão - Alemães 
B. Pão - Pãos 
C. Qualquer - Quaisquer 
D. O Lápis - Os Lápis 
 

MATEMÁTICA 
 
7. Pedro, Marcos e Lucas colecionam latas de 

refrigerante. 
• Pedro tem 6 dúzias e meia de latas;
• Marcos tem 6 dezenas de latas;
• Lucas tem uma centena e meia de latas;

Quantas latas temos se juntarmos as coleções 
de Pedro, Marcos e Lucas? 

A. 270 latas 
B. 282 latas 
C. 288 latas 
D. 300 latas 
 
8. Mateus adquiriu um terreno com 15 metros de 

frente e 30 metros de fundos, por R$ 
67.500,00. Qual o valor do m² (metro 
quadrado) do terreno adquirido por Mateus?

A. R$ 145,00 por m² 
B. R$ 150,00 por m² 
C. R$ 155,00 por m² 
D. R$ 160,00 por m² 
 
9. Tomé é construtor e para fazer 18 casas iguais 

utilizou 15.210 tijolos. Quantos tijolos foram 
utilizados em cada casa? 

A. 748 Tijolos 
B. 796 Tijolos 
C. 825 Tijolos 
D. 845 Tijolos 
 
10. Tiago é representante comercial e se desloca 

diariamente para atender aos seus clientes. 
Nesta semana ele visitou 3 clientes gastando:

1. 125 km e 2h30min 

2. 168 km e 3h20min 

3. 210 km e 3h40min 

Qual foi a distância percorrida e o tempo gasto 
por Tiago para realizar as suas vendas?

A. 503 km e 9h30min 
B. 513 km e 9h00min 
C. 498 km e 10h20min 
D. 525 km e 10h40min 
 
11. No município de Concórdia

edificado um condomínio residencial, com 8 
prédios de 6 andares cada um. Considerando 
que em cada andar existem 4 apartamentos, 
quantos apartamentos tem este condomínio?

A. 168 apartamentos 
B. 176 apartamentos 
C. 192 apartamentos 
D. 216 apartamentos 
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Pedro, Marcos e Lucas colecionam latas de 

Pedro tem 6 dúzias e meia de latas; 
Marcos tem 6 dezenas de latas; 
Lucas tem uma centena e meia de latas; 

Quantas latas temos se juntarmos as coleções 

Mateus adquiriu um terreno com 15 metros de 
frente e 30 metros de fundos, por R$ 

Qual o valor do m² (metro 
quadrado) do terreno adquirido por Mateus? 

Tomé é construtor e para fazer 18 casas iguais 
utilizou 15.210 tijolos. Quantos tijolos foram 

Tiago é representante comercial e se desloca 
diariamente para atender aos seus clientes. 

visitou 3 clientes gastando: 

distância percorrida e o tempo gasto 
por Tiago para realizar as suas vendas? 

oncórdia está sendo 
edificado um condomínio residencial, com 8 
prédios de 6 andares cada um. Considerando 
que em cada andar existem 4 apartamentos, 
quantos apartamentos tem este condomínio? 
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12. Jonas aproveitou a promoção de uma 
concessionária de motos e adquiriu um modelo 
que custava R$ 7.500,00 com 20% de entrada 
e o saldo em 12 parcelas sem juros. Qual o 
valor da entrada e das prestações da moto 
adquirida por Jonas? 

A. R$ 750,00 de entrada e 12 parcelas de R$ 560,00
B. R$ 1.500,00 de entrada e 12 parcelas de R$ 500,00
C. R$ 1.500,00 de entrada e 12 parcelas de R$ 600,00
D. R$ 2.000,00 de entrada e 12 parcelas de R$ 500,00
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
13. Sobre o município de Alto Bela Vista

INCORRETO afirmar que: 
(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)

A. Fica a 580 km da capital do Estado e a 38 km da 
cidade de Concórdia. 

B. O Município é Formado por 14 comunidades, além da 
Cidade. 

C. A altitude da sede é de 480 metros, mas a media é 
de 489 metros. 

D. O clima é mesotérmico do tipo úmido, a temperatura 
máxima é de 38º C. a média anual é de 15º C.

 
14. São eventos ou atrativos turísticos do 

município de Alto Bela Vista, EXCETO: 
(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. Corrida de Jiricos 
B. FEMIC - Festa de Integração entre as Comunidades
C. KERB 
D. Festa Estadual do Coalho 

 
15. Alto Bela Vista possui cerca de 2 mil habitantes 

tendo seu ponto na agropecuária. É a Capital 
Catarinense do Coalho. Das alternativas abaixo, 
assinale aquela que NÃO É CORRETA em
relação com o município: 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. O município de Alto Bela Vista teve áreas alagadas 
com a construção da Usina Hidrelétrica de Itá.

B. Em 1953 era criado o Distrito de Volta Grande, sendo 
elevado a categoria de município em 04 de julho de 
1995, quando então foi alterado a denominação do 
então distrito de Volta Grande para Alto Bela Vista,  
desmembrado do município de Concórdia. 

C. O município de Alto Bela Vista faz parte da região 
turística denominada Vale do Contestado e da 
Microrregião do Alto Uruguai Catarinense. 

D. O município de Alto Bela Vista faz limites com os 
municípios de Concórdia, Peritiba, Ipira e Piratuba.

 
16. Nas últimas semanas houveram manifestações 

mais concentradas na região sul do Brasil que 
foi denominada “Greve dos Caminhoneiros”. 
Entre a pauta de reivindicações da categoria 
NÃO ESTAVA: 

(FONTE: www.diariocatarinense.com.br)

A. Redução do valor do Diesel 
B. Redução do valor dos Pedágios 
C. Preço dos Fretes 
D. Construção de Ferrovias 
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Nas últimas semanas houveram manifestações 
mais concentradas na região sul do Brasil que 
foi denominada “Greve dos Caminhoneiros”. 

categoria 

(FONTE: www.diariocatarinense.com.br) 

17. No último dia 1º de março, tomou posse na 
presidência do Uruguai Tabaré Vázquez
eleito no dia 30 de novembro de 2014, 
substituindo o então presidente , famoso por 
ser proprietário de um fusca, agricultor e por 
doar cerca de 90% dos seus rendimentos a 
pequenas empresas e organizações não 
governamentais que trabalham com habit
populares. Quem era este presidente?

A. José Mujica 
B. Nicolas Maduro 
C. Hugo Chaves 
D. Fidel Castro 
 
18. O dia 15/03/2015 foi marcado por diversos 

protestos em várias cidades brasileiras. Dos 
muitos tópicos abordados nos 
ESTÁ: 

(FONTE: www.diariocatarinense.com.br)

A. Pedido de impeachment da presidente Dilma 
B. Corrupção na Petrobras 
C. Aumento generalizado de preços 
D. Volta de Lula a presidência 
 
19. O município de Alto Bela Vista criado pela Lei 

9.861 de 04 de julho de 1995 e instalado 
oficialmente em 1º de Janeiro de 1997, teve 
como primeiro prefeito(a): 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 

A. Henrique Alberto Tessmann 
B. Milton Vitor Rosset 
C. Sergio Luiz Schmitz 
D. Catia Tessmann Reichert 
 
20. Os gentílicos são uma classe de palavras que 

designam um indivíduo de acordo com o seu 
local de nascimento ou residência. Assim 
podemos dizer que quem nasceu ou vive em 
Alto Bela Vista é chamado de:

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)

A. Altobelavistense 
B. Altobelavistano 
C. Belavistense 
D. Belavistano 
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No último dia 1º de março, tomou posse na 
presidência do Uruguai Tabaré Vázquez, que foi 
eleito no dia 30 de novembro de 2014, 
substituindo o então presidente , famoso por 
ser proprietário de um fusca, agricultor e por 
doar cerca de 90% dos seus rendimentos a 
pequenas empresas e organizações não 
governamentais que trabalham com habitações 

este presidente? 
(FONTE: www.veja.com.br) 

O dia 15/03/2015 foi marcado por diversos 
protestos em várias cidades brasileiras. Dos 
muitos tópicos abordados nos protestos, NÃO 

(FONTE: www.diariocatarinense.com.br) 
Pedido de impeachment da presidente Dilma  

 

O município de Alto Bela Vista criado pela Lei 
de 04 de julho de 1995 e instalado 

oficialmente em 1º de Janeiro de 1997, teve 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br)  

são uma classe de palavras que 
designam um indivíduo de acordo com o seu 
local de nascimento ou residência. Assim 
podemos dizer que quem nasceu ou vive em 
Alto Bela Vista é chamado de: 

(FONTE: www.altobelavista.sc.gov.br) 
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