
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

Para ser um cidadão atuante na sociedade em que 
vive, é importante que possa ler e entender as leis 
que a regem e que estabelecem direitos e deveres. 
Leia o texto abaixo com atenção e depois 
responda as questões que estão a seguir. 

Texto: trecho da Constituição do Brasil de 1988 

 
01) Um jovem estudante, de nome Godofredo, ao 
ler no preâmbulo da constituição o termo “valores 
supremos”, na 7ª linha, ficou se perguntando: 
quais seriam estes “valores supremos”? Qual é o 
significado do adjetivo contido neste termo? 
Ajude o Godofredo a entender, tire as dúvidas 
dele assinalando a alternativa abaixo que 
responde corretamente as suas dúvidas: 
 
a) De acordo com o texto acima, os valores supremos 

são aqueles da Revolução Francesa: paz, igualdade e 
fraternidade, e o adjetivo quer dizer “superiores”. 

b) De acordo com o texto acima, os valores supremos 
são aqueles que foram suprimidos da sociedade e o 
adjetivo significa “maiores”.   

c) De acordo com o texto acima, os valores supremos 
são os direitos do cidadão e são chamados de 

supremos porque são valores que foram suspensos 
pela ditadura militar no Brasil. 

d) De acordo com o texto acima, os valores supremos 
são “o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça”. 
Supremos significa superiores, altos, melhores, 
maiores, mais importantes, divinos. 

e) O adjetivo significa “mais importantes” e, de 
acordo com o texto acima, os valores supremos são 
os exercícios físicos para que se possa alcançar o 
bem estar. 

 
02) A namorada do Godofredo, a Emengarda, não 
entende o que é uma “sociedade pluralista”. 
Assinale a alternativa abaixo que explica 
corretamente o significado do termo “sociedade 
pluralista”:  
 
a) O termo “Sociedade pluralista”, no trecho da 

constituição acima, significa uma sociedade sem 
preconceito nem discriminação, em que os 
diferentes são aceitos e tratados igualmente por 
todos, em qualquer lugar, não importa a cor, a 
religião, a condição socioeconômica, o sexo ou o 
lugar em que vive. É o respeito às diferenças, sem 
pré-julgamentos.  

b) O termo, “sociedade pluralista”, é uma referência, 
uma homenagem à obra de Raul Seixas “Sociedade 
Alternativa”. 

c) No texto acima, “sociedade pluralista” significa 
uma sociedade com muitas pessoas e todas são 
iguais, pois, da palavra “plural”, surgiu “pluralista”. 
É uma palavra formada por derivação sufixal: 
plural+ista – (sufixo formador de palavras que 
adjetivam ou nomeiam funções, profissões, 
atividades etc. Como por exemplo “aquele que faz 
a massagem é o massagista”, o titular da bolsa é o 
bolsista, aquele que se banha é o banhista ou a 
sociedade é egoista”). 

d) Na constituição, o termo “sociedade pluralista” 
significa sociedade igualitária, em que são todos 
iguais, não há brancos nem amarelos nem negros 
nem ricos nem pobres. Sociedade de pessoas iguais. 

e) Significa as sociedades de regimes comunistas e 
socialistas, em que todos têm as mesmas coisas e as 
mesmas condições de vida. Onde todos são 
tratados igualmente e não há ninguém superior a 
outro perante a lei. 

 
03) Os adjuntos adnominais são termos da oração 
que estão ligados a um nome, qualificando-o, 
atribuindo-lhe alguma característica. Sendo 
assim, a palavra “sociedade”, na 7ª linha do 
preâmbulo da constituição, no quadro acima, tem 
três adjuntos adnominais. Assinale a alternativa 
abaixo que contém os três termos que fazem 
função de adjunto adnominal da palavra 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 
Emendas Constitucionais 

 Emendas Constitucionais de Revisão 
    
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

 
Índice Temático 

 
PREÂMBULO 

 
        Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
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“sociedade”, escrita na 7ª linha do preâmbulo da 
constituição. 
 
a) Desenvolvimento, igualdade e justiça. 
b) Fraterna, pluralista e sem preconceitos. 
c) Segurança, bem-estar e harmonia social. 
d) Igualdade, justiça e valores supremos. 
e) Fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus. 

 
04) Assinale a alternativa em que a separação 
silábica está correta: 
 
a) Di-a-lé-ti-ca; mo-ran-guei-ro. 
b) In-ve-cti-va; ge-no-ma. 
c) Fla-ge-lo; e-xis-ten-ci-a-lis-mo. 
d) Des-va-ne-cer; ban-do-le-i-ro. 
e) An-te-ce-ssor; con-for-mar. 
 
05) Há um texto de Monteiro Lobato, “Estradas 
de rodagem”, em que o patrão, vendo o 
transportador que foi levar parte de sua produção 
à cidade chegando tão cedo, pergunta: 
 
“-Então? Foi bem de viagem? 
O carreiro dá uma risadinha. 
-Não vê que o carro atolou ali no Iriguaçu e... 
-E o quê? 
-E está atolado! Vim buscar mais dez juntas de bois 
para tirar ele.”  

(LOBATO, M. Obras Completas, 14ª ed., São Paulo, 
Brasiliense, 1972, v. 8, p.74) 

 
No trecho acima, em conversa informal, o carreiro usa 
o pronome pessoal do caso reto na posição de 
complemento do verbo, também chamado de objeto 
direto (Vim buscar mais dez juntas de bois para tirar 
ele). Até aí tudo bem, pois o contexto da história 
permite. É uma situação informal de trabalho rural, 
transporte da produção da fazenda, estradas precárias, 
problemas... Mas, em uma situação de uso formal do 
português, este pronome deve ocupar a posição de 
sujeito e não de objeto. Ao usar um pronome na 
posição de objeto, em situações formais de uso da 
língua escrita ou falada, utiliza-se o pronome oblíquo.  
Se a construção fosse re-elaborada em nível formal, 
usando-se um pronome oblíquo, como ficaria a frase? 
Assinale a única alternativa correta: 
a) Vim buscar mais dez juntas de bois para tirarmo-lo. 
b) Vim buscar mais dez juntas de bois para o tirarmos. 
c) Vim buscar mais dez juntas de bois para lhe tirar. 
d) Vim buscar mais dez juntas de bois para tirar-lhe. 
e) Vim buscar mais dez juntas de boi para tirá-lo. 
 

06) Relacione os radicais latinos a seus devidos 
significados e assinale a alternativa que contém a 
sequência correta: 
 

1. Além de. 
2. Substituição. 
3. Para baixo. 
4. Excesso. 
5. Oposição. 

 
(      ) Sub. 
(      ) Super. 
(      ) Trans. 
(      ) Contra. 
(      ) Vice. 

 
a) 4, 2, 1, 3, 5. 
b) 5, 2, 1, 5, 3. 
c) 1, 4, 2, 5, 3. 
d) 3, 4, 1, 5, 2. 
e) 1, 2, 5, 4, 3. 
 
07) Regência verbal e regência nominal referem-
se a verbos e nomes que regem preposição. 
Observe a frase a seguir: “Quando sentiu 
necessidade de conhecimento, o homem foi à 
escola, entrou para o mundo da ciência.” 
Considerando a frase acima, a regência verbal e 
nominal, é correto afirmar que: 
 
a) Na frase há três nomes regendo preposição: 

“conhecimento”, “homem” e “mundo”. 
b) Na frase há dois nomes e dois verbos regendo 

preposição, os nomes “necessidade” e “mundo” e 
os verbos “foi” e “entrou”.  

c) Na frase há dois verbos regendo preposição os 
verbos “necessitar” e “entrou”. 

d) Na frase há um nome e dois verbos regendo 
preposição, o nome “conhecimento”, os verbos 
“ir” e “entrou”. 

e) Na frase há um nome e dois verbos regendo 
preposição, o nome “ciência” e os verbos 
“necessitar” e “ir”. 

 
08) Observe a seguinte frase publicitária de um 
picolé da Kibon: “No verão, toda manga quer ser 
fruttare. Fruttare. A fruta na temperatura certa”. 
Qual é a figura de linguagem presente no trecho 
“toda manga quer ser fruttare”? 
 
a) Prosopopéia ou personificação. 
b) Ironia. 
c) Hipérbole. 
d) Sinédoque. 
e) Comparação. 
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09) O coletivo de estrelas é: 
 
a) Astros. 
b) Elenco. 
c) Constelação. 
d) Atlas. 
e) Molho. 
 
10) Agora, observe a fala do personagem dos 
quadrinhos “Chico Bento” e depois responda a 
questão que vem a seguir. 
 
-Esse namoro ca Rosinha é tão bão qui inté mi isqueço 
di discruzá as perna. 
 
Concordância nominal refere-se à concordância de 
número, gênero e grau entre palavras na forma 
nominal. Portanto, sobre a frase acima, é correto 
afirmar: 
 
a) Falta concordância de gênero entre “Rosinha” e 

“Chico”. 
b) Há falta de concordância de grau entre “perna” e 

“discruzá”. 
c) Há concordância de número entre “perna” e 

“discruzá”. 
d) Falta concordância de grau entre “as” e “perna”, 

pois um está no singular e outro no plural. 
e) Há discordância de número entre “as” e “perna”. 
 

Matemática 
 
Abaixo, temos cinco filmes lançados por 
produtoras diferentes. Observe os preços e depois 
responda as questões 11, 12 e 13. 
          
          A       B   C 

   
       R$ 59,90           R$ 39,90                 R$ 13,30 
   

  D   E 

                
        R$ 19,90         R$ 29,90 
 
11) No Dia da Criança, João comprou os filmes A 
(Karate Kid) e D (Enrolados) para seus filhos. 
Sabendo que ele pagou o total da compra em 

duas parcelas iguais, qual o preço de cada 
parcela? 
 
a) R$ 44,90. 
b) R$ 59,90. 
c) R$ 39,90. 
d) R$ 13,30. 
e) R$ 73,20. 
 
12) Qual o preço a ser pago na compra de 3 filmes 
E (Tropa de Elite) e 1 filme C (As Crônicas de 
Nárnia)? 
 
a) R$ 159,60. 
b) R$ 103,00. 
c) R$ 210,40. 
d) R$ 172,50. 
e) R$ 55,20. 
 
13) O filme C (As Crônicas de Nárnia) é três vezes 
mais barato que outro filme. Que filme é esse? 
 
a) Karate Kid. 
b) Tropa de Elite. 
c) Enrolados. 
d) Harry Potter. 
e) Nenhum dos filmes. 
 
14) A empresa Unilivre ofereceu 15 cursos para 
480 professores. Sabendo que a quantidade de 
vagas ofertadas foi dividida igualmente entre os 
cursos, quantos professores havia em cada curso? 
 
a) 15. 
b) 27. 
c) 50. 
d) 28. 
e) 32 
 
15) O resultado da equação 26 + (42 : 3) x 4 + 30 é: 
 
a) 83. 
b) 36. 
c) 58. 
d) 12. 
e) 85. 
 
16) A capacidade de público de um teatro é de 
1.472 lugares na platéia e 176 lugares nos 
camarotes. Em uma apresentação de balé, 1.234 
pessoas ocuparam a platéia e 98 os camarotes. 
Quantos lugares sobraram no teatro? 
 
a) 212. 
b) 128. 
c) 315. 
d) 300. 
e) 600. 
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17) Qual é o resultado da expressão: (+79)-(-142)? 
 
a) 148. 
b) 63. 
c) 198. 
d) -63. 
e) 221. 
 
18) Um coletivo urbano vai passar por 22 pontos 
turísticos e percorrer um trajeto de 40 km em duas 
horas. Se em 30 minutos esse coletivo percorre 10 
km, em quantos minutos ele irá percorrer 1 km? 
 
a) 1 minuto. 
b) 2 minutos. 
c) 5 minutos. 
d) 3 minutos. 
e) 10 minutos. 
 
19) Sabendo que  1  kg de batata custa R$ 0,32,  
          2 
qual será o preço de 2     kg? 
 
 
a) R$ 0,16. 
b) R$ 1,44. 
c) R$ 0,64. 
d) R$ 0,96. 
e) R$ 2,10. 
 
20) Com os algarismos 4, 7, 5 e 0, qual é o maior 
número que pode ser formado sem repetir 
algarismos? 
 
a) 7.540. 
b) 5.407. 
c) 7.450. 
d) 4.705. 
e) 5.754. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
21) O então Governador de Santa Catarina Vilson 
Kleinübing, em 1991, sancionou a Lei nº 8.353, 
que criou o Município de Sul Brasil/SC em: 

(Fonte: www.sulbrasil.sc.gov.br) 
 

a) 8 de dezembro. 
b) 19 de abril. 
c) 14 de junho. 
d) 26 de setembro. 
e) 2 de dezembro. 
 
22) São símbolos representativos do Município de 
Sul Brasil/SC: 
 
a) A prefeitura. 

b) O brasão nacional. 
c) As praças. 
d) O hino nacional. 
e) A bandeira. 
 
23) De acordo com os dados divulgados no Diário 
Oficial da União, o último Censo, realizado em 
2010 pelo IBGE, em comparação com o realizado 
em 2000, concluiu que a população do Município 
de Sul Brasil/SC: 
 
a) Aumentou. 
b) Diminuiu. 
c) Triplicou. 
d) Quadruplicou. 
e) Manteve-se a mesma. 
 
24) Os tsunamis são ondas gigantescas 
provocadas por perturbações nas profundezas dos 
oceanos. Recentemente um forte terremoto de 
magnitude 8,9 graus atingiu a costa do Japão, 
seguido por um enorme tsunami. Em 2004 um 
episódio semelhante ocorreu _________________ 
deixando quase 300 mil mortos. 
 
a) na China. 
b) em El Salvador. 
c) na Indonésia. 
d) no Haiti. 
e) no Chile. 
 
25) Analise os itens abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina e assinale a alternativa correta: 
 

I. São Joaquim é considerada a capital nacional 
da maçã. 

II. O atual governador do estado nasceu em 
Lages, foi produtor rural desta região e elegeu-
se prefeito pela primeira vez em 1989. 

III. Santa Catarina tem como senadores: Casildo 
Maldaner, Paulo Bauer e Luiz Henrique da 
Silveira. 

IV. Destaca-se no estado o turismo religioso, que 
ocorre em Nova Trento, Angelina e Brusque. 

 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Todos os itens estão incorretos. 
c) Somente os itens I e IV estão corretos. 
d) Somente os itens II e III estão corretos. 
e) Somente o item I está correto. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
26) A forma de dirigir que permite ao condutor 
reconhecer antecipadamente as situações de 
perigo e prever o que pode acontecer com ele, 

1 
4 
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com seus acompanhantes, com o seu veículo e 
com os outros usuários da via, chamamos de: 
 
a) Primeiros socorros. 
b) Manobras arriscadas. 
c) Direção defensiva. 
d) Técnicas de pilotagem. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
27) São princípios da direção defensiva, 
EXCETO: 
 
a) Conhecimento. 
b) Atenção. 
c) Previsão. 
d) Imprudência. 
e) Habilidade. 
 
28) São itens a serem observados no veículo para 
manter o correto funcionamento do mesmo e 
proporcionar segurança ao condutor e 
passageiros: 
 

I. Nível do óleo do motor. 
II. Desembaçadores dianteiros. 

III. Cinto de segurança. 
IV. Regulagem dos faróis. 
V. Palhetas do limpador de para-brisa. 

 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens I, III, IV e V. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item IV. 
e) Todos os itens. 
 
29) Assinale a alternativa que contém a sequência 
de ações em ordem correta em caso de acidente: 
 
a) 1°. Socorrer a vítima - 2°. Avaliar o estado dela - 3°. 

Sinalizar o local. 
b) 1°. Sinalizar o local - 2°. Acionar o socorro - 3°. 

Socorrer a vítima. 
c) 1°. Acionar o socorro - 2°. Sinalizar o local - 3°. 

Socorrer a vítima. 
d) 1°. Socorrer a vítima - 2°. Sinalizar o local - 3°. 

Acionar o socorro. 
e) 1°. Acionar o socorro - 2°. Socorrer a vítima - 3°. 

Sinalizar o local. 
 
30) A aquaplanagem é a perda da aderência dos 
pneus ao solo devido à presença de uma camada 
de água sobre a via, sendo causa grave de 
acidentes. Sobre a aquaplanagem é 
INCORRETO afirmar: 
 
a) Deve-se tirar o pé do acelerador para diminuir a 

velocidade. 

b) Pneus em mau estado de conservação podem 
provocar aquaplanagem. 

c) Deve-se pisar no freio durante a aquaplanagem 
para evitar rodopiar, capotar e derrapar. 

d) Velocidade acima de 50 km/h já diminui a 
aderência do pneu ao solo. 

e) Não se deve fazer movimentos bruscos com a 
direção, deve-se girar o volante levemente. 

 
31) Pelo Código de Trânsito Brasileiro, transpor 
bloqueio viário policial sem autorização constitui 
infração de natureza gravíssima e ocasiona quais 
penalidades e medidas administrativas? 
 

I. Multa. 
II. Recolhimento do documento de habilitação. 

III. Apreensão do veículo. 
IV. Suspensão do direito de dirigir. 
V. Remoção do veículo. 

 
a) Todos os itens. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I, IV e V. 
d) Somente os itens I, II e V. 
e) Somente o item I. 
 
32) Deixar o condutor de dar passagem aos 
veículos precedidos de batedores, de socorro de 
incêndio e salvamento, de polícia, de operação e 
fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando 
em serviço de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentados de 
alarme sonoro e iluminação vermelha 
intermitente gera multa de natureza de infração: 
 
a) Leve. 
b) Leve 50%. 
c) Média. 
d) Grave. 
e) Gravíssima. 
 
33) De acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, são casos de retenção do veículo, 
EXCETO: 
 
a) Transitar com velocidade inferior à metade da 

velocidade máxima estabelecida para a via. 
b) Conduzir o veículo sem os documentos de porte 

obrigatório. 
c) Transitar com o farol desregulado ou com facho de 

luz alto. 
d) Transportar crianças em veículo automotor sem 

observância das normas de segurança. 
e) Usar no veículo equipamento com som em volume 

ou frequência que não sejam autorizados pelo 
COTRAN. 

 



 

34) O número do telefone de emergência do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgê
SAMU é: 
 
a) 191. 
b) 192. 
c) 193. 
d) 194. 
e) 198. 

 

35) A placa de regulamentação A-33a, 
sinaliza ao motorista: 
 
a) Trânsito de pedestres. 
b) Crianças. 
c) Passagem sinalizada de pedestres. 
d) Área escolar. 
e) Pedestres. 

 

36) A placa de regulamentação R-5a, 
indica ao motorista: 
 
a) Proibido retornar à esquerda. 
b) Proibido virar à esquerda. 
c) Proibido retornar à direita. 
d) Proibido virar à direita. 
e) Proibido parar. 

 

37) A placa de regulamentação R-38, 
significa: 
 
a) Proibido trânsito de caminhões. 
b) Proibido trânsito de veículos automotores.
c) Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras.
d) Proibido trânsito de maquinário agrícola.
e) Proibido trânsito de ônibus. 

 
 

38) A placa de advertência A-19, 
adverte ao motorista: 
 
a) Pista irregular. 
b) Depressão. 
c) Saliência. 
d) Lombada. 
e) Declive acentuado. 
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O número do telefone de emergência do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

33a,  

5a,  

38,  

Proibido trânsito de veículos automotores. 
Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. 
Proibido trânsito de maquinário agrícola. 

19,  

39) A placa de advertência A
significa: 
 
a) Peso limitado. 
b) Tamanho máximo permitido.
c) Comprimento permitido. 
d) Comprimento limitado. 
e) Toneladas totais. 
 

40) Placas como 
consideradas: 
 
a) Placas de identificação. 
b) Placas de serviços auxiliares.
c) Placas educativas. 
d) Placas de orientação de destino.
e) Placas de atrativos turísticos.
 
 

A placa de advertência A-48, 

Tamanho máximo permitido. 
 

 são 

Placas de serviços auxiliares. 

Placas de orientação de destino. 
Placas de atrativos turísticos. 


