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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

1.  A palavra ALIMENTAÇÃO tem _______ sílabas. 

A. 3 (três) 
B. 4 (quatro) 
C. 5 (cinco) 
D. 6 (seis) 
 
2.  Assinale a alternativa onde ambas as palavras 

foram separadas em sílabas CORRETAMENTE: 

A. Mo - rrer / Cri - an - ça 
B. A - li - men - ta - ção / Ca - rro 
C. Im - por - tan - te / Cál - cu - lo 
D. Mu - i - tos / Pe - sso - as 
 
3.  Assinale a alternativa onde a primeira palavra 

NÃO CORRESPONDE a sua respectiva classe 
gramatical: 

A. Bonito / Substantivo 
B. Está / Verbo 
C. O / Artigo 
D. Bonito / Adjetivo 
 
4.  Assinale a alternativa onde as duas palavras 

são antônimas uma da outra: 
A. Alto / Grande 

B. Branco / Claro 
C. Bom / Bondoso 
D. Largo / Estreito 
 
5.  Assinale a alternativa que contém o sinônimo 

da palavra DESPERDIÇAR: 

A. Economizar 
B. Justificar 
C. Esbanjar 
D. Abandonar 
 
6.  Leia a frase abaixo e em seguida assinale a 

circunstância expressa no item em destaque: 

“Continue a fumar e sua saúde será 

prejudicada.” 

A. Qualificação 
B. Consequência 
C. Causa 
D. Contrariedade 
 
7.  Complete a frase abaixo com o uso adequado 

da palavra “porque” ao contexto: 

“Ele foi o único atleta a não completar a prova. 
Alguém sabe dizer o ________ ?” 

A. Por quê 
B. Porquê 
C. Por que 
D. Porque  
 
8.  A letra H está sendo usada INCORRETAMENTE 

em: 
A. Horário 
B. Hóspede 
C. Hespiga 
D. Humano 
 

MATEMÁTICA 
 
9.  Adriano tem 380 figurinhas, sendo 30 

figurinhas repetidas. Maicon tem 300 
figurinhas, sendo que a metade delas são 
diferente das de Adriano. Quantas figurinhas 
diferentes existem, nas coleções de Adriano e 
Maicon 

A. 450 figurinhas 
B. 530 figurinhas 
C. 650 figurinhas 
D. 680 figurinhas 
 

10.  Para se fazer um bolo são necessários diversos 
ingredientes, dentre eles, a receita pede 250ml 
de leite. Considerando que tenho todos os 
demais ingredientes necessários e 1,5 litro de 
leite, posso preparar quantos bolos utilizando 
todo o leite? 

A. 4 bolos 
B. 5 bolos 
C. 6 bolos 
D. 7 bolos 
 
11.  Pedro comprou uma calça de R$ 49,00, um 

cinto de R$ 11,00 e uma camisa de R$ 25,00. 
Efetuou o pagamento com uma nota de R$ 
50,00 e duas notas de R$ 20,00. Quanto Pedro 
recebeu de troco na sua compra? 

A. R$ 2,00 
B. R$ 5,00 
C. R$ 10,00 
D. R$ 15,00 
 
12.  Um caminhão demora uma semana e três dias 

para chegar ao seu destino. Após efetuar 3 
destas viagens, podemos dizer que o caminhão 
levou: 

A. 10 dias 
B. 15 dias 
C. 20 dias 
D. 30 dias 
 
13.  Considere a seguinte decomposição numérica: 

1 - Centena; 
2 - Dúzias; 

1 - Unidade; 
Se efetuarmos a soma desta decomposição 
teremos o número: 

A. 36 
B. 113 
C. 125 
D. 1.025 
 

14.  Considerando que em um campeonato de 
futebol de campo, cada equipe conta com onze 
jogadores titulares, cinco reservas de linha e 
um reserva de goleiro e no campeonato 
participam cinco equipes, podemos afirmar que 
este evento possui: 

A. 75 atletas 
B. 80 atletas 
C. 85 atletas 
D. 90 atletas 
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15.  Anderson adquiriu um veículo por R$ 
25.000,00, com uma entrada no valor de R$ 
5.000,00 e 48 parcelas iguais de R$ 630,00. Ao 
final dos pagamentos, pode se dizer que, em 
relação ao valor financiado, Anderson pagou de 
juros: 

A. R$ 5.240,00 
B. R$ 10.240,00 
C. R$ 8.630,00 
D. R$ 12.520,00 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16.  Sobre o município de Bom Retiro, é 
INCORRETO afirmar que:  

A. A cidade tem a altitude média de 890 metros e seu 
ponto culminante está a 1.872 metros, no Morro da 
Boa Vista, na região denominada Campo dos Padres 
na Serra Geral. 

B. Possui um dos melhores climas do Brasil. 
C. Sua colonização predominante tem origem 

portuguesa, italiana e alemã. 
D. É um município situado na Serra Catarinense e no 

Vale do Itajaí. 
 
17.  Bom Retiro é um município catarinense 

localizado a uma latitude 27º47'50" sul e a 
uma longitude 49º29'21" oeste, estando a uma 
altitude média de 890 metros. Os municípios 
que fazem limite com Bom Retiro são: 

A. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici, 
Anitápolis, Otacílio Costa e Petrolândia, apenas. 

B. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici, 
Anitápolis, Chapadão do Lageado e Otacílio Costa, 
apenas. 

C. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici,  
Chapadão do Lageado, Otacílio Costa e Petrolândia, 
apenas. 

D. Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Rio Rufino, Urubici, 
Anitápolis, Chapadão do Lageado, Otacílio Costa e 
Petrolândia, apenas. 

 
18.  Com os recentes escândalos de denúncias de 

corrupção na Petrobras, denúncias de desvios  
de verbas no BNDES, aumento de combustíveis, 
aumento de energia elétrica, restrição de 
crédito do financiamento do ensino superior, 
dentre outros, um termo vem tomando conta 
das mídias sociais e públicas, fomentadas, 
principalmente, pela ala de oposição a atual 
gestão federal: “Impeachment”. Este processo 
já ocorreu em 1992, afastando um presidente 
da república. Quem foi este presidente? 

A. José Sarney 
B. Fernando Collor 
C. Fernando Henrique Cardoso 
D. Itamar Franco 
 
19.  Com o mercado de automóveis em franco 

crescimento no Brasil, diversas montadoras de 
automóveis viram a oportunidade e 
anunciaram a sua instalação no país. Em Santa 
Catarina uma destas montadoras está em 
processo final de instalação. Qual é esta 

montadora e em que cidade está sendo 
instalada? 

A. Mercedes-Benz em Araquari 
B. Mercedes-Benz em Joinville 
C. BMW em Joinville 
D. BMW em Araquari 
 
20.  Entre os símbolos do Estado de Santa Catarina 

destaca-se uma flor, considerada a flor símbolo 
do estado. Esta flor também é o símbolo dos 
municípios de Florianópolis e Joinville. Qual é 
esta flor? 

A. Laelia purpurata (Orquídea) 

B. Guzmania ligulata (Bromélia) 
C. Hibiscus rosa-sinensis (Hibiscus) 
D. Rhododendron simsii (Azaleia) 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21.  Todo funcionário deve estar atento em relação 
à segurança em seu trabalho, para tanto ele 
deve: 

A. Guardar seu material em local adequado 
B. Manter limpo os materiais que usa 
C. Organizar seu ambiente de trabalho 
D. Todas as alternativas estão corretas 
 

22.  O profissional que trabalha na Prefeitura 
deverá: 

A. Chegar na hora que bem entender, pois é funcionário 
público. 

B. Ficar a vontade podendo beber ou fumar quando 
quiser. 

C. Executar suas obrigações conforme lhe é 
determinado. 

D. Sair mais cedo quando bem entender. 
 

23.  O trabalhador deve sempre utilizar o EPI 
completo e correto para cada atividade. Em 
segurança, a sigla EPI significa: 

A. Equipamento Perfeito e Inteiro 

B. Equipamento de Proteção Individual 
C. Equipamento de Proteção de Interiores 
D. Equipamento de Proteção em Indústrias 
 
24.  Dentre os termos relacionados abaixo, 

podemos dizer que todos são considerados 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
EXCETO: 

A. Escova de dente 
B. Capacete 
C. Luva de proteção 
D. Protetor auricular 
 
25.  

 

O sinal de advertência de trânsito acima indica: 

A. Pista sinuosa a esquerda 
B. Pista sinuosa a direita 
C. Aclive em curva a esquerda 
D. Aclive em curva a direita 
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26.  

 

O sinal de advertência de trânsito acima indica: 

A. Animais domésticos 
B. Pedágio 
C. Trem a frente 
D. Passagem de nível com barreira 
 
27.  

 

O sinal de advertência de trânsito acima indica: 

A. Ponto de Ônibus 
B. Bonde 
C. Trânsito de Bitrem 
D. Máquinas Agrícolas 
 
28.  

 

O sinal de advertência de trânsito acima indica: 

A. Área com máquinas agrícolas 
B. Trânsito exclusivo para tratores ou maquinaria 

agrícola 
C. Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola 
D. Área de plantação com trânsito de tratores 
 
29.  

 

O sinal de regulamentação de trânsito acima 
indica: 

A. Trânsito Permitido para Veículos de até 2 Toneladas 
B. Peso Máximo Permitido por Eixo 
C. Altura Máxima Permitida 
D. Tração Máxima Permitida em 2 Eixos 

 
30.  

 

O sinal de regulamentação de trânsito acima 
indica: 

A. Via Interditada 
B. Pedágio 
C. Sentido Único 
D. Alfândega 
 

31.  O condutor que permitir ou confiar a direção de 
veículo à pessoa não habilitada ou com 
habilitação cassada ou suspensa está sujeito a 
qual das penalidades abaixo relacionadas? 

A. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. 
B. Detenção de 3 meses a 6 meses. 
C. Multa de 5 salários mínimos. 
D. Detenção de 1 ano e multa de 1 salário mínimo. 
 
32.  Qual das infrações abaixo relacionadas pode 

ser considerada leve e passível de multa ao 
infrator? 

A. Avançar o sinal vermelho do semáforo 

B. Dirigir em sentido proibido 
C. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora do 

veículo 
D. Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer 

pretexto 
 
33.  Qual é a definição que melhor se enquadra ao 

conceito de sinalização? 

A. São sinais de trânsito colocados na via pública com o 
objetivo de garantir a fiscalização dos veículos. 

B. São dispositivos de segurança colocados na via 
pública com o objetivo de garantir o uso adequado 
da via pelos pedestres que nela circulam. 

C. É o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de 

segurança colocados na via pública com o objetivo de 
garantir sua utilização adequada, possibilitando maior 
fluidez no trânsito e maior segurança de veículos e 
pedestres que nela circulam. 

D. São dispositivos de segurança colocados na via 
pública capazes de assegurar exclusivamente um 
menor índice de acidentes. 

 
34.  Sobre as infrações gravíssimas, é CORRETO 

afirmar: 

A. São as infrações que têm a penalidade de multa com 
valor mais alto e, em alguns casos, possuem 
penalidade de suspensão do direito de dirigir. 

B. São infrações em que o agente da autoridade de 
trânsito pode alterar o auto de infração, com base no 
risco que foi gerado pela infração. 

C. São todas as infrações que podem, por força de lei, 
transformarem-se em crimes de trânsito. 

D. São as infrações que podem ser convertidas em 
advertência por escrito pela autoridade de trânsito. 

 
35.  Assinale a assertiva CORRETA com relação aos 

veículos oficias: 

A. São veículos que têm livre parada e circulação, não 
sendo obrigados a cumprir as normas de circulação e 
a conduta do Código de Trânsito Brasileiro. 

B. Não são obrigados a parar em fiscalizações de 

trânsito, as chamadas blitz, uma vez que são carros 
do governo. 

C. São obrigados apenas a serem registrados quando 
novos e após ficam isentos dos procedimentos de 
licenciamento anual. 

D. São obrigados, anualmente, a serem licenciados e a 
pagar o seguro DPVAT como qualquer outro veículo 
particular. 
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36.  Assinale a assertiva CORRETA em relação aos 
veículos que são movidos a diesel: 

A. Os motores movidos a diesel são muito pesados e 
grandes, por isso não podem equipar veículos de 
pequeno porte. 

B. São veículos com motores de combustão interna e 
funcionam com a queima de óleo diesel. 

C. São veículos que não necessitam de óleo lubrificante, 
uma vez que o próprio óleo combustível serve como 
lubrificante. 

D. Os veículos movidos a diesel não necessitam de 
regulagem, uma vez que não possuem carburador, 
mas possuem somente bomba injetora que é 

blindada e nunca requer manutenção. 
 
37.  Em relação aos pneus, é CORRETO afirmar: 

A. Os pneus trazem indicações de tamanho, largura, 
dentre outras, mas não possuem data de fabricação, 
situação que é normal, pois os pneus não têm prazo 
de validade. 

B. Sempre que houver necessidade de substituir apenas 
dois pneus, o correto é sempre colocar os novos no 
eixo dianteiro e os velhos no eixo traseiro. 

C. O pneu sobressalente ou socorro é muito prático, 
mas não é um item obrigatório nos veículos 
comercializados no Brasil. 

D. Possuem uma marcação, que indica o desgaste deles 

e o limite para substituí-los, chamada de TWI. 
 
38.  Para condução de tratores, em vias abertas à 

circulação, é necessário possuir: 

A. CNH categoria B 
B. CNH de categoria C, D ou E 
C. CNH categoria E e ter mais de 21 anos, 

obrigatoriamente 
D. CNH D e ser registrado em carteira como condutor de 

tratores 
 
39.  Assinale a assertiva CORRETA em relação à 

condução de veículos de maneira defensiva: 

A. Dirigir de maneira defensiva é uma obrigação de todo 
condutor, e os conceitos da direção defensiva são 
apresentados no curso de formação de condutores. 

B. A direção defensiva só pode ser feita em rodovias, 
onde as velocidades são mais altas. 

C. A condição física do motorista não é fator de risco 
para a condução de veículos. 

D. Dirigir de maneira defensiva é uma questão de 
opção, e não é matéria obrigatória nos cursos de 
formação de condutores. 

 
40.  Em caso de acidente, o condutor que tiver 

condições físicas e emocionais deve: 

A. Remover o capacete dos motociclistas acidentados é 
a primeira e mais importante atitude a se fazer. 

B. Não mexer no veículo ou nas vítimas, mesmo que a 
situação permita, pois somente os atendentes do 
Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) 
podem fazê-lo. 

C. Em caso de hemorragia, providenciar o conhecido e 
recomendado torniquete. 

D. Avaliar o local e as condições do acidente, sinalizar o 
local e, se houver condições, dar os primeiros 
atendimentos às vítimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




