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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. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca da compreensão e interpretação da 
palavra, ASSOBERBAR significa: 
 
a) Ato ou efeito de associar.  
b) Tratar com arrogância ou desprezo. 
c) Servir de assessor. 
d) Tornar seguro. 
e) Julgar semelhante, comparar. 
 
02) Em relação à divisão silábica analise as 
alternativas e assinale a resposta incorreta: 
 
a) Obediência – o.be.di.ên.cia 
b) Poncã – pon.cã  
c) Recepcionista – re.cep.ci.o.nis.ta 
d) Violentar – vi.o.len.tar 
e) Adubo – adu.bo 
 
03) Alguns substantivos mudam de significado 
ao trocarem de gênero.  São exemplos corretos, 
exceto: 
 
a) Grama 
b) Rádio 
c) Capital  
d) Personagem  
e) Caixa 
 
04) Acerca da grafia correta das palavras, 
assinale a alternativa que apresenta algum erro: 
 
a) Soar – suar – tábua 
b) Cuspir – cumprido – algema 
c) Refeição – serviso – dezumano  
d) Catequizar – comprido – exceção 
e) Mexa – enxoval – agilizar 
 
05) Assinale a alternativa em que a crase foi 
empregada incorretamente: 
 
a) Começou à garoar. 
b) Cheguei à casa de Maria. 
c) Não gosto de viajar à noite. 
d) Estou à beira da loucura. 
e) Nunca fui àquele restaurante. 
 

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:  
 
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 
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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) No Microsoft Word 2016 para mudarmos a 
cor do texto selecionamos: 
 
a) Revisão - cor do texto  
b) Página inicial - cor da fonte 
c) Design - cor da fonte 
d) Layout - cor do texto  
e) Inserir - cor da fonte 
 
15) No Microsoft Word 2016 para adicionar um 
conteúdo da área de transferência ao 
documento (Colar) utilizamos as teclas de 
atalho: 
 
a) Ctrl + E 
b) Alt + W 
c) Ctrl + V 
d) Ctrl + C 
e) Alt + C 
 
16) São atribuições do cargo/função de 
Servente, exceto:  
 
a) Lavar e passar vestuários. 
b) Preparar refeições ligeiras. 
c) Executar a função de ajudante nas tarefas 

realizadas pela secretaria onde estiver 
subordinado. 

d) Requisitar material necessário aos serviços. 
e) Negligenciar as anormalidades verificadas. 
 
17) Em relação a guarda e armazenagem de 
alimentos é incorreto afirmar:  
 

a) A disposição dos produtos deve obedecer a data 
de fabricação, sendo que os produtos de 
fabricação mais antiga são posicionados de 
forma a serem consumidos em primeiro lugar. 

b) As embalagens devem ser fechadas 
adequadamente. 

c) Detergentes, substâncias sanitizantes ou 
solventes de uso local devem ser identificados e 
guardados em lugar específico, separados dos 
alimentos. 

d) Os alimentos que primeiro vencem devem ser os 
últimos a serem consumidos. 

e) Todos os produtos devem estar adequadamente 
identificados e protegidos contra contaminação. 

 
18) São produtos que podem ser utilizados na 
limpeza dos azulejos, exceto: 
 
a) Água sanitária 
b) Detergente  
c) Vinagre 
d) Solvente  
e) Bicarbonato de sódio 
 
19) Acerca da coleta seletiva, são produtos que 
devem ser colocados na lixeira de cor azul, 
exceto: 
 
a) Envelopes 
b) Papelão 
c) Lâmpadas 
d) Revistas 
e) Jornais 
 
20) Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna abaixo:  
 
__________________ pode ser acionado(a) pelo 
telefone 193, cuja ligação é gratuita. 
 
a) A Polícia Civil  
b) A Polícia Militar  
c) A Polícia Rodoviária Federal  
d) O Corpo de Bombeiros  
e) O SAMU 
 
 
 
 
 
 
 
 


