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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. O colete salva-vidas deve ser: 

a. Amarrado ao corpo, com a parte flutuante para frente. 

b. Amarrado ao corpo, com a parte flutuante para as costas. 

c. Jogado na água, para o náufrago se apoiar. 

d. Conduzido pelo náufrago, na mão. 

 

7. O balizamento no rio é: 

a. De montante a Jusante 

b. De Quadrante a Montante 

c. De Jusante a Montante 

d. De cima para baixo 

 

8. Para se utilizar o extintor de CO2 deve-se: 

a. Retirar o gatilho e apertar a trava de segurança. 

b. Direcioná-lo contra as chamas, invertendo sua posição. 

c. Pressionar o gatilho e dirigir o jato contra as chamas. 

d. Retirar o pino de segurança, segurar o difusor e apertar o gatilho, direcionando o jato, para a 

base do fogo. 

 

9. Uma embarcação está em pleno movimento quando inicia um incêndio na instalação elétrica.  Que tipo 

de extintor deve ser utilizado? 

a. Pó químico seco 

b. Água 

c. Dióxido de carbono – CO2 

d. Água-gás 

 

10. Em relação à segurança e sobrevivência quando estamos numa balsa é correto afirmar que: 

a. Os coletes salva-vidas devem ficar em local de fácil acesso e jamais amarrados à embarcação. 

b. Quando houver óleo na superfície da água, em razão de um grande incêndio na embarcação é 

aconselhável pular na água a favor da correnteza. 

c. A estabilidade da embarcação é prejudicada quando ocorre excesso de peso ou má distribuição 

de pesos. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

11. Na improvisação de boias em caso de naufrágio, não devemos utilizar: 

a. Torras de madeira. 

b. Pneus 

c. Barris 

d. Coletes salva-vidas defeituosos 
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12. Uma embarcação sem governo tem preferência em relação à outra, quando é uma:  

a. Embarcação engajada na pesca. 

b. Embarcação à vela. 

c. Embarcação com capacidade de manobra restrita. 

d. Nenhuma das embarcações citadas. 

 

13. Como devemos proceder para pegar uma boia e amarrar a uma embarcação? 

a. Aproados a ela, com pouco seguimento. 

b. Aproados a ela, com muito seguimento. 

c. Paralelos a ela, com pouco seguimento. 

d. Paralelos a ela, com muito seguimento. 

 

14. Podemos dizer que a navegação é segura, quando as normas de segurança são utilizadas. Das 

alternativas abaixo, qual NÃO é uma norma de segurança? 

a. Verificar das condições dos extintores de incêndio. 

b. Manter velocidade acelerada próximo das áreas de atracação e de fundeio. 

c. Ter em local de fácil acesso a caixa de primeiros socorros. 

d. Sempre, antes de sair, verificar o nível de combustível e o sistema elétrico da embarcação. 

 

15. A pressão atmosférica é medida pelo: 

a. Termômetro 

b. Cronógrafo 

c. Barômetro 

d. Ecobatimetro 

 

16. Se o barômetro estiver estacionário e o termômetro em ascensão, podemos dizer que provavelmente o 

tempo será: 

a. Quente e úmido 

b. De chuva provável 

c. Com nevoeiro  

d. De chuva forte 

 

17. Pode-se afirmar que baldeação é o movimento de: 

a. Manobrar para evitar colisões. 

b. Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual (EPIs). 

c. Salvamento aquático. 

d. Mudar, transferir mercadorias ou pessoas de uma embarcação para outra. 

 

18. Assinale a alternativa incorreta: 

As classificações de HP de todos os motores são aquelas que seriam obtidas sob condições padrões. 

Apesar disso, as mudanças de tempo e de altitude afetarão o desempenho de qualquer motor de popa. 

Alguns fatores que diminuirão a potência efetiva de um motor são:  

a. A alta pressão barométrica 

b. A temperatura alta 

c. O alto índice de umidade 

d. A altitude elevada 
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19. Instrumento de orientação da navegação marítima ou área, que aponta permanentemente para o norte 

magnético, auxiliando o navegador a manter o rumo da embarcação. Trata-se de: 

a. Cronômetro 

b. Termômetro 

c. Bússola 

d. Barômetro 

 

20. Quem fornece a habilitação para o  operador de  balsa? 

a. Ministério da Marinha 

b. ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre 

c. Secretaria de Segurança Pública do Estado 

d. Ministério da Aeronáutica 
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