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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única 
resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite 
providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o Cartão de 
Identificação e o Cartão Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto 
implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Gabarito por erro de 
preenchimento por parte do candidato.  
O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, 
dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou 
eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito 
ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões 
para conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os 
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de 
Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente 
Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo 
Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 26 de novembro de 2018, 
no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 27 e 28 de novembro de 2018. 
 
 



2 

 

Língua Portuguesa 
 
O poema abaixo servirá para responder as 
questões 01 a 03: 
 
Poema de Ulisses Tavares 
 
Biografia 
Quando sozinho, sofro,  
Com gente, finjo. 
Se amado, fujo. 
Amante, disfarço. 
Permanecendo, inquieto. 
Calado, penso. 
Pensando, calo. 
Tocado, recuo. 
Tocando, tremo. 
Vencedor, desinteresso. 
Vencido, odeio.  
Quase morto, 
Vivo assustado. 
Quase vivo, 
Morro de medo. 
 

(Diário de uma paixão, cit.) 

 
01)Sobre o poema: 
 
1. Os vocábulos: amado, calado e morto servem 

para descrever o estado emocional do eu 
lírico. 

2. O poema está escrito em primeira pessoa, 
pois o poeta fala de si mesmo. 

3. O eu lírico faz oposição de ideias para que o 
interlocutor tenha ideia do que se passa no 
seu mundo interior e exterior. 

4. A oposição de ideias reforça o modo ditoso 
que eu lírico tem vivido a vida. 

 
a) Somente 2 e 4 estão corretas. 
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 
c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas assertivas estão corretas. 
 
02) “Calado, penso.” Um sinônimo para a 
palavra em destaque é: 
 
a) obstinado 
b) tácito 
c) insurgente 
d) gárrulo 
e) tarelo 
 
03) “Com gente, finjo. Se amado, fujo.” Assinale 
a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente em relação ao emprego 
do J: 
 
a) lisonjeado – projeção – trejeito   
b) laje – contájio – arranjar 
c) gorja – fulijem – viajar 

d) acarajé – vertijem – litíjio 
e) ultrajado – prodíjio – cerejeira 
 
04) Dadas as sentenças: 
 
1. O pão e a cuca são alimentos pesados. 
2. Corria o pai, a mãe, as filhas e os cachorros. 
3. Gritavam a mãe, o pai e as crianças. 
 
Em relação à concordância do verbo com o 
sujeito composto:  
 
a) Somente 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente 1 e 3 estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Somente 2 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
05) Complete as frases corretamente: 
 

I. Quero que conheça uma amiga que chegou  
..... pouco da Inglaterra. 

II. A cachoeira fica ..... quatrocentos 
quilômetros daqui. 

III. ....... dias deixei a carta para ela. 
IV. A casa de meus avós fica ......... três quadras 

da prefeitura. 
V. Quando retornei, a casa estava ...... avessas. 

 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem temos: 
 
a) a – à – à – há – as 
b) a – há – a – à – às 
c) há – à – há – a – as 
d) há – a – há – a – às 
e) a – a – à – há – às 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual presidente Brasileiro suicidou-se em 
agosto de 1954 com um tiro no peito: 
 
a) Getúlio Vargas 
b) Fernando Collor 
c) Tancredo Neve 
d) Castello Branco 
e) Juscelino Kubitschek  
 
07) O Estado de Santa Catarina faz fronteira 
com, exceto: 
 
a) Paraná  
b) Rio Grande do Sul  
c) Chile  
d) Oceano Atlântico  
e) Argentina 
 
08) Sobre a colonização do Estado de Santa 
Catarina é incorreto afirmar:  
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a) Os portugueses açorianos colonizaram o litoral 
no século XVIII. 

b) O Planalto Serrano foi colonizado por ingleses e 
argentinos no século IX. 

c) Os alemães colonizaram o Vale do Itajaí, parte 
da região Sul e o Norte catarinense em meados 
do século XIX. 

d) Os italianos colonizaram o Sul do Estado.  
e) O oeste catarinense foi colonizado por gaúchos 

de origem italiana e alemã na primeira metade 
do século XX. 

 
09) Com a descoberta das ricas terras do Brasil, 
Santa Catarina logo entrou na rota dos 
navegadores europeus. A primeira expedição 
significativa a chegar a Santa Catarina foi a do 
português Juan Dias Solis, em: 
 
a) 1515 
b) 1789 
c) 1984 
d) 1653 
e) 1587 
 
10) Qual é a maior empresa estatal brasileira: 
 
a) Banco do Brasil 
b) Petrobrás 
c) Correios 
d) BNDES 
e) Eletrobrás 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 16, § 1º, é de 
__________ o prazo para o servidor empossado 
em cargo público entrar em exercício, contados 
da data da posse. 
 
a) 3 dias 
b) 5 dias  
c) 7 dias 
d) 15 dias 
e) 30 dias 
 
12) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Serra Alta (SC), art. 19, ao entrar 
em exercício, o servidor nomeado para o cargo 
de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório  por período de 36 (trinta e seis) 
meses, durante o qual sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho 
do cargo, observando os seguintes fatores, 
exceto:  
 
a) Assiduidade e pontualidade 
b) Produtividade 
c) Idoneidade moral 
d) Bom senso e iniciativa 
e) Idoneidade financeira 
 

13) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Serra Alta (SC), art. 56, § 1º, a fixação dos 
padrões de vencimento e dos demais 
componentes do sistema remuneratório 
observará: 
 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de 
cada carreira. 

II. Os requisitos para a investidura. 
III. As peculiaridades dos cargos. 
 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
e) Todos estão corretos. 
 
14) Técnica manual que consiste no uso de 
duas agulhas com fios para criar peças diversas 
por meio de entrelaçamentos específicos que se 
chamam pontos: 
 
a) Patchwork 
b) Tricô 
c) Bordado 
d) Macrâme 
e) Crochê 

 
15) Sobre o Macrâme é correto afirmar: 
 
a) O macramê é uma arte trabalhada com fios e 

nós, muito acessível, pois há necessidade de 
utilizar ferramentas ou máquinas. 

b) É todo feito de metal. 
c) É originária do Brasil e foi sempre difícil ser 

desenvolvida pela exigência de material 
específico. 

d) Ao passar do tempo essa técnica foi utilizada por 
marinheiros que faziam suas amarrações para 
trabalhos marítimos, assim com o tempo, foi se 
expandindo por todos os países, cada vez mais 
o povo aperfeiçoava e adaptava novas técnicas 
de nós. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

16) Tinta artesanal na qual os pigmentos ou os 
corantes podem ser misturados com 
um aglutinante. Esse aglutinante pode ser uma 
emulsão de água e gema de ovo, denominada: 
 
a) Acrílica 
b) Nanquim 
c) Aquarela 
d) Guache 
e) Têmpera 

 
17) Com relação ao Artesanato é correto 
afirmar: 
 
a) Técnica de confeccionar peças e objetos 

industrialmente sofisticados. 
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b) Refere-se ao conjunto de regras e técnicas 
adequadas para produzir e apresentar 
um discurso e apurar as qualidades pessoais. 

c) Trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima 
natural, ou produção de um artesão. 

d) Tradicionalmente a produção é industrial, 
dividida em setores, sendo que cada setor 
desenvolve uma função, realizando todas as 
etapas da produção, desde o preparo da 
matéria-prima, até o acabamento. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

18) Técnica artesanal há 150 anos que aproveita 
restos de tecido, consiste em umas trouxinhas 
de panos, feitas costurando círculos recortados 
de sobras de tecidos. Assinale a alternativa 
correspondente: 
 
a) Fuxico 
b) Tapeçaria 
c) Patchwork 
d) Montagem 
e) Reciclagem 
 
19) Acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069/1990, Do Direito à 
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, é 
incorreto informar:  
 
a) A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho. 

b) Os pais ou responsável têm a opção de 
matricular ou não seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino. 

c) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar 
os casos de: maus-tratos envolvendo seus 
alunos; reiteração de faltas injustificadas e de 
evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares; elevados níveis de repetência. 

d) No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios 
do contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura. 

e) Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude. 

 
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/1996, 
analise as assertivas e assinale a resposta 
correta: 
 

I. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. 

II. A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 
5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade. 

III. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 5 (cinco) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica 
do cidadão. 

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I e II estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 

 
 


