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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Assinale o nome que se dá para o conjunto de regras que trata dos Direitos e Deveres dos funcionários 

públicos civis do Município de Ponte Alta/SC: 

a. Constituição do Estado de Santa Catarina 

b. Lei Orgânica do Município de Ponte Alta 

c. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta 

d. Lei Complementar 145 de 10 de novembro de 1945 

 

2. Os governos Municipais são constituídos pelos poderes Legislativo e Executivo, independentes e 

harmônicos entre si.  É correto afirmar que o poder Legislativo de Ponte Alta/SC é constituído por:  

a. 07 vereadores 

b. 09 vereadores 

c. 11 vereadores 

d. 12 vereadores 

 

3. Quando criado, o então distrito de Ponte Alta do Sul, de acordo com o Decreto Estadual nº 200 de 25 

de janeiro de 1932, era subordinado ao município de: 

a. Lages 

b. Curitibanos 

c. Otacílio Costa 

d. São Joaquim 

 

Texto para a questão 4 

 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 

4. O emprego de uma palavra no seu contexto permite-nos, muitas vezes, identificar seu significado 

mesmo sem conhecê-la. Observando o contexto em que se encontra a palavra “aturdido” (linha 8 do 

texto), do grupo abaixo, por qual das palavras é possível substituí-la de forma a manter seu sentido? 

a. Triste  

b. Surpreso 

c. Furioso 

d. Entusiasmado 

 
5. Qual dos cinco itens representa a melhor comparação? 
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“Árvore está para chão assim como chaminé está para...” 

a. Fumaça 

b. Tijolo 

c. Céu 

d. Casa 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. “Dos itens abaixo, assinale o que contém os elementos que tornam você um motorista seguro: 

a. Desconhecimento das leis de trânsito. 

b. Previsão do tempo. 

c. Habilidade para conduzir lancha. 

d. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. 

 

7. Usando técnicas de direção defensiva para evitar a colisão com o veiculo de trás, é necessário que o 

motorista: 

a. Saiba o que fazer, sinalizando suas intenções, parando suave e gradativamente e não 

permitindo que os veículos sigam colados. 

b. Prossiga normalmente, pois em caso de colisão você não será culpado. 

c. Acelere rapidamente para livrar-se do veículo de trás. 

d. Freie bruscamente e sinalize para a direita. 

 

8. Quando o pedestre estiver sobre a faixa de segurança iniciando a travessia da via, o condutor deverá: 

a. Buzinar para apressar o pedestre. 

b. Aproximar o veículo do pedestre para apressá-lo. 

c. Parar o veículo antes da faixa e retenção. 

d. Só é obrigatório parar o veículo quando o guarda estiver no local. 

 

9. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem validade: 

a. Apenas no estado em que foi expedida. 

b. Apenas na cidade em que foi expedida. 

c. Em todo território nacional. 

d. Todas as respostas estão corretas. 

 

10. O extintor de incêndio é um equipamento: 

a.  Obrigatório somente para veículos de transporte de inflamáveis. 

b. Obrigatório em todos os veículos e sua falta é infração, de acordo com a legislação de trânsito. 

c. De uso obrigatório somente para motos, vans e tratores. 

d. Obrigatório apenas para veículos de transporte coletivo, de passageiros e escolares. 

 

11. Assinale a alternativa correta. A placa ao lado indica: 

a. Curva acentuada à esquerda. 

b. Proibido retornar. 

c. Interseção em círculo.  

d. Sentido proibido. 
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12. A peça do veículo que tem como principal função armazenar a energia necessária para o arranque do 

motor chama-se: 

a. Distribuidor 

b. Velas 

c. Condensador 

d. Bateria 

13. Assinale a alternativa correta. A placa ao lado denomina-se: 

a. Proibido estacionar. 

b. Escola à frente. 

c. Estacionamento regulamentado.   

d. Proibido parar e estacionar. 

 

14. Observe a placa ao lado e assinale a alternativa correta: 

a. Siga em frente. 

b. Sentido proibido. 

c. Aumente a velocidade.   

d. Trânsito interrompido. 

 

15. No caso de queimaduras o perigo não está no grau da queimadura, mas sim na sua extensão. Nas 

queimaduras extensas e/ou profundas é frequente sobrevir o estado de choque, causado pela dor e/ou 

perda de líquidos. Os principais métodos de primeiros socorros em casos de queimaduras são: 

a. Prevenir o estado de choque, controlar a dor e evitar a contaminação. 

b. Lavar com água boricada a parte afetada e manter a vítima deitada. 

c.  Fazer compressa com gelo e imobilizar a parte afetada. 

d. Espalhar pasta de dente no local atingido para controlar a dor. 

16. Assinale a alternativa que contém os cuidados de urgência que se deve ter com uma vítima com parada 

respiratória: 

a. Colocar a vítima deitada de costas em uma superfície plana e dura, desobstruir as vias 

respiratórias. 

b. Retirar próteses (dentaduras), afrouxar as roupas em volta do pescoço, cintura e tórax. 

c. Iniciar a respiração de socorro (12 respirações por minuto em adulto). 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

17. Qual dos itens abaixo determina a troca do CRU (Certificado de Registro de Veículo)? 

a. Retificação do motor. 

b. No emplacamento anual do veículo. 

c. Alteração das características do veículo. 

d. Ao pintar o veículo da mesma cor. 

 

18. Para o condutor de veículo, qual o significado do sinal de apito “um silvo longo”: 

a. Motoristas a postos. 

b. Diminua a marcha. 

c. Trânsito interrompido em todas as direções. 

d. Pare. 
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19. É dever de todo condutor de veículo: 

a. Conservar o veículo na mão de direção. 

b. Obedecer a sinalização de trânsito. 

c. Portar a CNH. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

20. Para evitar a hidroplanagem, devemos levar em consideração que: 

a. Em dias de chuva devemos reduzir a velocidade. 

b. As condições da pista não se alteram com a chuva. 

c. A hidroplanagem só ocorre com a pista seca. 

d. Esse fenômeno só ocorre à noite. 
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