
MUNICÍPIO DE TIGRINHOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019 

10 DE MARÇO DE 2019 
 

CARGO: 
OPERADOR 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 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 Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, 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 Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta 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 Concurso Público. 
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 Cartão Resposta, 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 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de março de 
2019, 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 12 e 13 de março de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca dos fonemas, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
a) Lata – 4 fonemas 
b) Acesso – 5 fonemas  
c) Fixo – 5 fonemas 
d) Carro – 3 fonemas 
e) Chute – 4 fonemas  
 
02) Acerca do uso do X, qual palavra está 
grafada incorretamente: 
 
a) Xará 
b) Recauxutar  
c) Enxoval 
d) Mexerica 
e) Ameixa 
 
03) Acerca da concordância verbal das frases 
abaixo, assinale a incorreta: 
 
a) Faz anos que nos conhecemos. 
b) Faz duas semanas que não a vejo. 
c) Amanhã farão dois anos que ela foi embora.  
d) Faz dez minutos que ela saiu. 
e) Fazia meses que não nos encontrávamos. 
 
04) Quanto ao gênero masculino e feminino das 
palavras, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Barão – baronesa  
b) Ladrão – ladroa  
c) Monge – monja 
d) Judeu – judia 
e) Camponês – camponesa 
 
05) A crase foi incorretamente empregada em: 
 
a) É saudável caminhar à pé.  
b) Não gosto de viajar à noite. 
c) Estou à beira da loucura. 
d) Nunca fui àquele restaurante.  
e) Estava à toa na vida.  
 
06) São tipos de encontro vocálico: 
 

I. Ditongo 
II. Tritongo 

III. Hiato 
IV. Oxítonas 
V. Polissílabos 

 
a) Apenas I, IV e V estão corretas. 
b) Apenas III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
 

07) Acerca da compreensão e interpretação da 
palavra, apologia significa: 
 
a) Discurso ou escrito para justificar ou defender 

alguém ou alguma coisa. 
b) Contrário à democracia. 
c) Que, ou o que não é político. 
d) Alegoria moral, história, em que geralmente os 

animais ou coisas inanimadas falam ou 
procedem como os homens. 

e) Dar posse a, pôr de posse. 
 
08) Em relação ao uso do SS, assinale a 
alternativa em que pelo menos uma palavra foi 
grafada incorretamente: 
 
a) Dissimulado - impressão - concessão 
b) Essencial - recesso - essência 
c) Passível - profissão - considerassão 
d) Pressuposto - interesse - excesso 
e) Compassivo - presságio - processo 
 
09) Acerca da divisão silábica, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Assanhar – as.sa.nhar 
b) Compactar – com.pac.tar 
c) Frouxo – frou.xo 
d) Ônibus – ôni.bus 
e) Unissex – u.nis.sex 
 
10) Em relação ao uso de mal e mau, assinale a 
alternativa incorreta:  
 
a) Ela seguiu um mau caminho. 
b) Terminamos o dia mal.  
c) Sua ausência me faz mau.  
d) Você foi um mau namorado. 
e) Ele está mal. 
 

Matemática 
 
11) Para encher o tanque de combustível de um 
veículo foram necessários 55 litros. Sabendo 
que o preço por litro de combustível é R$ 4,50 e 
que existe um desconto de 4%, quanto foi o 
total gasto? 
 
a) R$ 237,60 
b) R$ 247,50 
c) R$ 275,00 
d) R$ 249,90 
e) R$ 220,00 
 
12) A distância entre o Município de 
Maravilha/SC e o Município de Tigrinhos/SC é de 
13km. Convertendo em metros, temos: 
 
a) 1.300m 
b) 13.000m 
c) 130.000m 
d) 26.000m 
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e) 12.000m 
 
13) Um terreno a venda no Município de 
Tigrinhos/SC possui 13 metros de largura e 25 
metros de comprimento. Qual é a área total 
desse terreno em m2? 
 
a) 420,00m2 
b) 355,00m2 
c) 325,00m2 
d) 375,00m2 
e) 475,00m2 
 
14) Uma padaria produziu 08 bolos (R$ 54,50 
und.), 150 pães (R$ 0,10 und.), 08 cucas (R$ 8,00 
und.) e 90 salgados (R$ 0,50 und.). No fim do dia 
foi constatado que todos os produtos foram 
vendidos. Qual foi o valor total arrecadado? 
 
a) R$ 625,00 
b) R$ 380,00 
c) R$ 560,00 
d) R$ 320,00 
e) R$ 475,00 
 
15) Resolvendo √�� + √�� temos: 
 
a) 36 
b) 8 
c) 65 
d) 7 
e) 11 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) Assinale a opção que apresenta de forma 
correta o número de candidatos ao Governo de 
Santa Catarina nas eleições de 2018: 
 
a) Oito candidatos 
b) Quatro candidatos 
c) Cinco candidatos 
d) Dez  candidatos 
e) Seis candidatos 
 
17) Assinale a alternativa que apresenta de 
forma correta o nome do presidente brasileiro 
que foi responsável pela infraestrutura 
necessária para a instalação de indústrias no 
país: 
 
a) Itamar Franco 
b) Getúlio Vargas 
c) Juscelino Kubitschek 
d) Eurico Gaspar Dutra 
e) Jânio Quadros 
 
18) Na atualidade, que religião mais cresce no 
mundo: 
 
 

a) Cristãos 
b) Hindu 
c) Muçulmanos 
d) Budistas 
e) Judeus 
 
19) Frente à intransigência dos governos que se 
recusam a reduzir subsídios, em 2003, sob 
liderança do Brasil, da Índia e da África do Sul, 
foi organizado um bloco de países não 
desenvolvidos, denominados de: 
 
a) Mercosul 
b) Cairns 
c) Brics 
d) G-20 
e) Nafta 
 
20) Três dos mais importantes geógrafos 
brasileiros realizaram estudos e pesquisas para 
classificar o relevo brasileiro. Na classificação 
de Aroldo de Azevedo, o território brasileiro foi 
dividido em quantas unidades: 
 
a) Cinco 
b) Quinze 
c) Três 
d) Seis 
e) Oito 
  

Conteúdos Específicos 
 
21) A via _______________ caracterizada por 
interseções em nível geralmente controlada por 
semáforo, com acesso aos lotes lindeiros e às 
vias secundárias e locais, possibilitando o 
trânsito entre as regiões da cidade. Onde não 
existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de ______ nesta via. 
Assinale a alternativa que contempla 
corretamente os trechos acima: 
 
a) local – 30 km/h. 
b) coletora – 40km/h. 
c) arterial – 60km/h. 
d) trânsito rápido – 80km/h. 
e) arterial – 40km/h. 
 
22) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
 
a) Proibido trânsito de pedestres. 
b) Crianças. 
c) Passagem sinalizada de escolares. 
d) Sentido proibido. 
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e) Rua sem saída. 
 
23) A placa de sinalização de regulamentação 
abaixo indica: 

 
a) Proibido ultrapassar. 
b) Sentido proibido. 
c) Circulação exclusiva de veículos. 
d) Proibido parar. 
e) Proibido trânsito de veículos automotores. 
 
24) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Passagem de nível sem barreira. 
b) Parada obrigatória a frente. 
c) Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. 
d) Obras. 
e) Cruz de Santo André. 
 
25) A placa de sinalização de advertência abaixo 
indica: 

 
a) Junções sucessivas contrárias primeira à direita. 
b) Entroncamento oblíquo à direita. 
c) Via lateral à direita. 
d) Confluência à direita. 
e) Cruzamento de vias. 
 
26) Qual placa adverte ao usuário da via a 
existência, adiante, de um declive acentuado? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
27) Acerca das condições adversas de 
iluminação, leia o trecho abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“É uma sombra incompleta, ponto de transição 
entre a luz e a sombra. É também conhecida 
como meia-luz. Um dos exemplos mais comuns 
é a pouca luminosidade na transição do dia para 
a noite. O contorno dos objetos fica menos 
nítido, dificultando avaliar as distâncias e o 
reconhecimento dos objetos e obstáculos.” 
 
a) Ofuscamento. 
b) Penumbra. 
c) Neblina. 
d) Cerração. 
e) Chuva. 
 
28) A colisão com o veículo de trás geralmente 
ocorre quando o condutor da frente precisa 
frear o veículo e o de trás está muito próximo, 
com velocidade elevada ou distraído. A direção 
defensiva recomenda: 
 

I. Utilizar frequentemente os espelhos 
retrovisores. 

II. Acelerar para se distanciar do veículo de 
trás (se estiver próximo). 

III. A recomendação é tirar o pé do acelerador e 
apoiá-lo levemente no freio, diminuir a 
velocidade, e, caso o condutor do veículo 
de trás continue “colado”, dê sinal e deixe-o 
ultrapassar. 

IV. Ser previsível, sinalizar e antecipar as 
intenções do condutor de trás. 

V. Não efetuar freadas bruscas, pois é 
bastante arriscado. 

 
a) Somente I, III e V estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II, IV e V estão corretos. 
d) Somente I, III, IV e V estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 



5 

 

29) Acerca dos conhecimentos do condutor 
defensivo leia a afirmação abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“É aquela percorrida pelo veículo desde o 
momento em que o condutor percebe o perigo e 
decide parar, empregando os recursos normais, 
até a parada total do veículo, obtendo ainda uma 
distância segura do outro veículo ou 
obstáculo”. 
 
O trecho acima refere-se a: 
 
a) Distância de seguimento (DS). 
b) Distância de reação (DR). 
c) Distância de frenagem (DF). 
d) Distância de parada (DP). 
e) Distância de segurança (DS). 
 
30) De acordo com o art. 326 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) a Semana Nacional de 
Trânsito será comemorada anualmente no 
período compreendido entre: 
 
a) 12 e 19 de outubro. 
b) 07 e 14 de novembro. 
c) 18 e 25 de setembro. 
d) 21 e 29 de agosto. 
e) 19 e 26 de julho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


