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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? 

“Árvore está para chão assim como chaminé está para...” 
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a. Fumaça 

b. Tijolo 

c. Céu 

d. Casa 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. As principais fontes de poluição do ar são: 

a. As queimadas. 

b. Os fogões a gás. 

c. Os automóveis e as indústrias. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

7. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados pelo: 

a. Silenciador 

b. Acelerador 

c. Radiador 

d. Carburador 

 

8. Qual a alternativa correta em relação à placa ao lado? 

a. Veículos trafeguem pela direita. 

b. Passagem obrigatória para veículos de carga. 

c. Veículos de grande porte trafeguem pela direita. 

d. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita.  

 

9. Qual a velocidade máxima permitida para um caminhão que circula em uma via rápida sem sinalização? 

a. 60 km/h 

b. 110 km/h 

c. 80 km/h 

d. 100 km/h 

 

10. Têm prioridade sobre o trânsito: 

a. Carretas e caminhões. 

b. Veículos funerários e motos. 

c. Carros pequenos e bicicletas. 

d. Veículos de bombeiros, polícia e ambulâncias. 

 

11. É considerado equipamento obrigatório no veículo: 

a. Farol de milha. 

b. Cinto de segurança. 

c. Caixa de ferramentas. 

d. Manual de veículo. 

 

12. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir são válidas somente: 

a. Xerox autenticadas pelo Detran. 

b. Xerox autenticadas pelo Ciretran. 
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c. Originais. 

d. Todas as alternativas são corretas. 

 

13. Quando a vítima necessitar de reanimação para parada cardíaca e respiratória é correto afirmar: 

a. Só o médico poderá fazer a reanimação. 

b. Só poderá ser feita no hospital. 

c. Precisa ser iniciada imediatamente, não ser interrompida mesmo durante o transporte da vítima 

e deve ser mantida até o reinício da respiração, o retorno do batimento cardíaco ou até que a 

vítima receba atendimento médico especializado. 

d. Nenhuma das alternativas está correta. 

 

14. O condutor que pretende habilitar-se na categoria “E”, deverá: 

a. Ser maior de 18 anos. 

b. Estar habilitado no mínimo há um ano na categoria “C”. 

c. Possuir carteira profissional. 

d. Estar habilitado há mais de um ano na categoria “A”. 

 

15. 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 de retenção. 

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

 

16. Quantos pontos são computados no prontuário do condutor a cada infração gravíssima? 

a. 5 pontos 

b. 3 pontos 

c. 4 pontos 

d. 7 pontos 

 

17. Segundo o código de trânsito brasileiro, a placa ao lado significa: 

a. Altura limitada.  

b. Altura máxima permitida. 

c. Peso máximo permitido por eixo. 

d. Comprimento máximo permitido. 

 

18. Para que o motor de um veículo entre em funcionamento é necessária energia elétrica para acionar o: 

a. Motor de arranque ou de partida 

b. Bobina e bateria 

c. Distribuidor 

d. Carburador 

 

19. Segundo o código de trânsito brasileiro, a placa ao lado significa:   

a. Largura máxima permitida. 

b. Comprimento máximo permitido. 

c. Peso máximo permitido por eixo. 

d. Peso limitado por eixo. 
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20. Pneu com correntes é uma técnica e um sistema de segurança utilizado em locais: 

a. Com muitas pedras. 

b. De neve e lama. 

c. Asfalto. 

d. Pedras, lama e neve. 
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