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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

1. Analise o texto abaixo:
Estava solitário mas não triste lembrei o velho
ditado de meu pai a noite é uma criança.
Assinale a alternativa que apresenta correta pontuação do texto.
a. ( ) Estava solitário mas não triste, lembrei o velho
ditado, de meu pai; a noite é uma criança!
b. ( ) Estava solitário; mas não triste, lembrei o
velho ditado de meu pai: “A noite é uma
criança”.
c. ( ) Estava solitário: mas não triste, lembrei o
velho, ditado de meu pai. A noite é uma
criança!
d. ( ) Estava solitário, mas não triste; lembrei, o
velho ditado de meu pai… a noite é uma
criança?
e. ( X ) Estava solitário, mas não triste; lembrei o
velho ditado de meu pai: “a noite é uma
criança”.

2. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal.
a. ( ) Ela mesmo fez a entrega da encomenda.
b. ( ) Estou meia preocupada, disse a jovem
senhora ao seu colega de trabalho.
c. ( X ) É proibida a entrada de mercadorias ilegais
nesta cidade.
d. ( ) “Muito obrigado”, respondeu-me aquela
senhora.
e. ( ) Custou muito caro, naquele contexto, as despesas assumidas pelo casal.

(10 questões)
3. Assinale a alternativa em que todas as palavras são
oxítonas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

pé, lá, pasta
mesa, tábua, régua
livro, prova, caderno
parabéns, até, televisão
óculos, parâmetros, título

4. Assinale a alternativa cuja frase apresenta
antônimos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Ele é simpático e muito atencioso.
Nem entrava, nem saia, estava indeciso.
Aquela jovem é alta, esbelta e simpática.
A prova do concurso foi difícil e reflexiva.
Ou vens alegre e satisfeito ou a festa não
acontecerá.

5. Assinale a alternativa em que o sujeito da frase está
corretamente sublinhado.
a. ( X ) Todos os anos, esta cidade recebe muitos
turistas no verão.
b. ( ) Quem quer que a rainha mais bonita da
cidade seja eleita?
c. ( ) A Prefeitura de Balneário Camboriú está com
diferentes frentes de trabalho por toda a
cidade.
d. ( ) É preciso fazer o conserto de tubulações, a
execução de bocas de lobo e calçadas e a
limpeza de estradas.
e. ( ) A Defesa Civil informa que há previsão de
chuvas contínuas com intensidade moderada
a forte para a região do Vale do Itajaí.
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Estudos Sociais

5 questões

8. Analise as afirmativas abaixo a respeito da economia brasileira em nossos dias.
1. A agroindústria é um dos principais segmentos da economia brasileira, com importância
tanto no abastecimento interno como no
desempenho exportador do Brasil.
2. Mais de 1/4 das exportações brasileiras são
oriundas da agricultura, razão pela qual essa
atividade tem grande importância em nossa
economia.
3. Um dos problemas da economia brasileira
está na falta de infraestrutura. A dificuldade
de transporte gera pesados aumentos nos
custos das mercadorias, diminuindo a competividade de nossos produtos no exterior.

6. Analise o mapa.

2

1
3

Assinale a alternativa que indica os Estados
identificados no mapa com os números 1, 2 e 3,
respectivamente.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1. Tocantins ; 2. Bahia ; 3. Minas Gerais
1. Rondônia ; 2. Minas Gerais ; 3. São Paulo
1. Mato Grosso do Sul ; 2. São Paulo ; 3. Bahia
1. Mato Grosso ; 2. Bahia ; 3. São Paulo
1. Goiás ; 2. Mato Grosso ; 3. Paraná

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

9. Na década de 1970 o arqueólogo Padre João
Alfredo Rohr identificou na Praia de Laranjeiras um
importante sitio arqueológico. Muitas das peças
encontradas estão hoje expostas no Museu do Parque
Ciro Gewaerd.
As referidas descobertas comprovam que Balneário
Camboriú foi:

7. No século XIX o Brasil enfrentou uma grande
guerra que se iniciou com a invasão do território brasileiro por tropas de um país vizinho com o qual, no
presente, mantemos excelentes relações econômicas,
políticas e culturais. Essa guerra também envolveu a
Argentina e o Uruguai sendo, por esta razão, conhecida como a “Guerra da Tríplice Aliança”.

a. (

Assinale a alternativa que indica esse conflito.

d.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Guerra do Chaco.
Guerra contra Aguirre.
Guerra contra o Paraguai.
Guerra contra Oribe e Rosas.
Revolução Farroupilha.
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É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

b.
c.

e.

) descoberta pelo navegador espanhol, a serviço de Portugal, Sebastião Caboto.
( X ) primitivamente povoada por indígenas da
chamada cultura dos Sambaquis.
( ) colonizada, desde o século XVI, por imigrantes
alemães que fundaram, na Praia de Laranjeiras,
uma aldeia denominada Neue Deutchland.
( ) colonizada por imigrantes alemães que fundaram, na Praia de Laranjeiras, uma aldeia denominada Neue Vater.
( ) diferentemente do que se pensava, surgiu no
século XVI, quando navegadores portugueses
naufragaram no local hoje conhecido como
Praia das Laranjeiras.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

10. Analise o texto abaixo:
A grande mola propulsora da           
de Balneário Camboriú é             .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

economia • o turismo
atividade industrial • o turismo
cultura • a herança cultural vicentista
política • a aliança entre comerciantes e
sindicatos
e. ( ) indústria • a construção civil nas cidades
vizinhas

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Gerais
11. De acordo com a Lei no 10.741 de 1o de outubro
de 2003, qual a pena aplicável a quem discriminar
uma pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu
acesso aos meios de transporte, por motivo de idade?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

advertência formal e multa
detenção de 6 meses a 1 ano
detenção de 1 ano a 2 anos e multa
reclusão de 6 meses a 1 ano e multa
reclusão de 1 ano a 2 anos e multa

(30 questões)
14. Assinale a alternativa correta de acordo com as
normas gerais de circulação e conduta previstas no
Código de Trânsito Brasileiro.
a. (

b.
12. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o prazo máximo de internação de um
adolescente, antes da sentença, é de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

30 dias.
45 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.

c.

d.

13. De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar:
a. ( ) É vedada a manifestação do pensamento,
sendo permitido o anonimato.
b. ( ) A lei excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
c. ( ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador em nenhuma hipótese.
d. ( ) Conceder-se-á “habeas-data” sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
e. ( X ) Conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.
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e.

) A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais
normas estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, inclusive quando o veículo a ser
ultrapassado estiver sinalizando o propósito
de entrar à esquerda.
( ) Todo condutor, ao perceber que outro que
o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa
da esquerda, deslocar-se para a faixa da
esquerda, acelerando a marcha.
( X ) Quando veículos, transitando por fluxos que
se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso
de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
( ) Antes de entrar à direita ou à esquerda, em
outra via ou em lotes lindeiros, o condutor
deverá, ao sair da via pelo lado direito, distanciar-se o máximo possível do bordo direito
da pista e executar sua manobra no maior
espaço possível.
( ) Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer,
quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou
acostamento, ou quando não for possível a
utilização destes, no meio da pista de rolamento, no sentido oposto de circulação regulamentado para a via, dando a preferência aos
veículos automotores.
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15. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro.

18. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá:

a. ( ) As crianças com idade inferior a doze anos
devem ser transportadas nos bancos traseiros,
não cabendo nenhuma exceção.
b. ( X ) As crianças com idade inferior a dez anos
devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo
CONTRAN.
c. ( ) As crianças com idade inferior a onze anos
devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo
CONTRAN.
d. ( ) As crianças com idade inferior a doze anos
devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo
CONTRAN.
e. ( ) As crianças com idade inferior a quatorze
anos devem ser transportadas nos bancos
traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo
CONTRAN.

a. (

16. É vedado ao motorista profissional, no exercício
de sua profissão e na condução de veículo de transporte de passageiros com mais de dez lugares, dirigir
por mais de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

4 horas ininterruptas.
5 horas ininterruptas.
6 horas ininterruptas.
7 horas ininterruptas.
8 horas ininterruptas.

17. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a um exemplo de veículo que está dispensado
da placa dianteira.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

ônibus
caminhão
automóveis
motocicleta
caminhonete

b.

c.

d.

e.

) estar habilitado no mínimo há seis meses na
categoria A e não ter cometido nenhuma
infração média, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.
( ) estar habilitado no mínimo há um ano na categoria A e não ter cometido nenhuma infração
grave, ou ser reincidente em infrações leves,
durante os últimos vinte e quatro meses.
( ) estar habilitado no mínimo há um ano nas
categorias A e B, e não ter cometido nenhuma
infração média, ou ser reincidente em infrações leves, durante os últimos dezoito meses.
( ) estar habilitado no mínimo há seis meses
na categoria B e não ter cometido nenhuma
infração média, ou ser reincidente em infrações graves, durante os últimos seis meses.
( X ) estar habilitado no mínimo há um ano na
categoria B e não ter cometido nenhuma
infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

19. Manoel foi surpreendido por autoridade de
trânsito dirigindo com sua Carteira Nacional de
Habilitação cassada.
Manoel se enquadrará em qual tipo de infração?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leve
Média
Moderada
Grave
Gravíssima

20. No caso de transferência de propriedade, o prazo
para o proprietário adotar as providências necessárias
à efetivação da expedição do novo Certificado de
Registro de Veículo é de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.
180 dias.
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21. Um condutor que for surpreendido por uma autoridade de trânsito por dirigir ameaçando os pedestres
que estejam atravessando a via pública, ou os demais
veículos, incorrerá em que tipo de infração e sofrerá
qual tipo de penalidade respectivamente?

23. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal
de Balneário Camboriú – Anexo C da Lei 3029/2009 e
suas alterações, para ingresso na Guarda Municipal, o
candidato deverá ter carteira nacional de habilitação
no mínimo na categoria:

a. ( ) Infração Média e a Penalidade de multa
b. ( ) Infração Grave e a Penalidade de multa
c. ( ) Infração Grave e a Penalidade de suspensão
do direito de dirigir
d. ( ) Infração Grave e a Penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir
e. ( X ) Infração Gravíssima e a Penalidade de multa e
suspensão do direito de dirigir

a.
b.
c.
d.
e.

22. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à definição de Via Arterial.
a. ( ) É aquela destinada a coletar e distribuir o
trânsito que tenha necessidade de entrar ou
sair das vias de trânsito rápido ou arteriais,
possibilitando o trânsito dentro das regiões
da cidade.
b. ( ) É aquela caracterizada por interseções em
nível não semaforizadas, destinada apenas ao
acesso local ou a áreas restritas, possibilitando
o trânsito dentro das cidades.
c. ( X ) É aquela caracterizada por interseções em
nível, geralmente controlada por semáforo,
com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias
secundárias e locais, possibilitando o trânsito
entre as regiões da cidade.
d. ( ) É aquela destinada a distribuir o trânsito que
tenha necessidade de passagem nas vias de
trânsito lento, possibilitando o trânsito dentro
das regiões da cidade e rurais.
e. ( ) É aquela caracterizada por interseções em
desnível, geralmente não controlada por
semáforo, sem acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais.

A.
AB.
C.
D.
E.

24. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal
de Balneário Camboriú – Anexo C da Lei 3029/2009 e
suas alterações, a carreira da Guarda Municipal está
estruturada em quatro (04) Classes sendo, Guarda
Municipal de 3a Classe, Guarda Municipal de 2a Classe,
Guarda Municipal de 1a Classe e Guarda Municipal
Inspetor, estando cada classe subdividida em cinco
níveis.
Quais são os requisitos básicos para a ocupação do
cargo de Guarda Municipal de 3a Classe?
a. ( X ) Formação de nível médio e Curso de Formação
Técnico profissional para Guarda Municipal.
b. ( ) Formação de nível fundamental, Curso de
Formação Técnico profissional.
c. ( ) Formação de nível superior, Curso de
Formação Técnico profissional.
d. ( ) Formação de nível médio, Curso de Formação
Técnico profissional e conclusão do Estágio
Probatório.
e. ( ) Formação de nível superior e Curso de
Formação Técnico profissional para Guarda
Municipal.

25. A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

( )
( )
(X)
( )
( )

Estado Burocrático de Direito.
Estado Parlamentar de Direito.
Estado Democrático de Direito.
Estado Monocrático de Direito.
Estado Monárquico de Direito.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

26. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal
de Balneário Camboriú – Anexo C da Lei 3029/2009 e
suas alterações, as transgressões, segundo sua intensidade, classificam-se em leves, médias e graves.
As médias são as transgressões disciplinares a que se
comina em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

29. O sentimento do dever e decoro da classe impõe,
a cada um dos integrantes da Corporação, conduta
moral e profissional irrepreensíveis, com a observância
dos seguintes preceitos de ética previstos expressamente no Estatuto da Guarda Municipal de Balneário
Camboriú:
1. Cumprir e fazer cumprir as Leis, os
Regulamentos, as Instruções e as ordens dos
seus superiores.
2. Ser desmedido e extravagante em suas atividades, maneiras e em linguagem escrita e
falada.
3. Ser totalmente parcial no julgamento dos atos
de outrem.
4. Praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de corpo.
5. Respeitar a dignidade da pessoa humana.

demissão.
suspensão.
destituição.
advertência oral.
advertência escrita.

27. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal
de Balneário Camboriú – Anexo C da Lei 3029/2009
e suas alterações, aplicar-se-á advertência ao guarda
que incorrer na seguinte transgressão disciplinar:
a. ( ) Assumir compromisso superior as suas posses,
vindo a causar embaraços à Administração.
b. ( ) Deixar de comunicar à Polícia Militar e/ou Civil
os crimes e contravenções que presenciar.
c. ( ) Deixar de comunicar ao superior faltas graves
de que tenha conhecimento.
d. ( ) Revelar falta de compostura por atitudes ou
gestos, estando de uniforme.
e. ( X ) Utilizar-se de veículo oficial sem autorização de quem de direito ou fazê-lo para fins
particulares.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal
de Balneário Camboriú – Anexo C da Lei 3029/2009 e
suas alterações, aplicar-se-á a penalidade de demissão
ao guarda que incorrer na seguinte transgressão:
a. ( ) Praticar atos obscenos em lugar público.
b. ( ) Deixar o cartão de identificação profissional
com pessoas estranhas à Corporação.
c. ( ) Ameaçar por palavras ou gestos, direta ou
indiretamente, superior hierárquico.
d. ( X ) Utilizar o cargo ou função para obter vantagem ilícita para si ou para outrem.
e. ( ) Censurar pela imprensa ou por qualquer
outro meio de comunicação as autoridades
constituídas, o superior hierárquico ou criticar
ato da Administração.
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30. De acordo com o Estatuto da Guarda Municipal
de Balneário Camboriú – Anexo C da Lei 3029/2009
e suas alterações, o ingresso na Guarda Municipal se
dará por concurso público, na forma da Lei, Estatuto
da Guarda Municipal e do Edital em que deverá constar, além de outras exigências, o seguinte:

32. Analise as afirmativas abaixo:
1. As ruas do Centro de Balneário Camboriú
foram, em sua maioria, “batizadas” com
números.
2. As ruas que ficam ao norte da Avenida Central
têm números ímpares.
3. As ruas que ficam ao sul da Avenida Central
têm números pares.
4. O fluxo de veículos na Avenida Atlântica tem
uma única direção, no sentido sul-norte.
5. O fluxo de veículos na Avenida Brasil tem uma
única direção, no sentido norte-sul.

Ter o candidato no mínimo     anos e no máximo
não ter completado, até a data de encerramento da
inscrição do concurso público,     anos de idade.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

18 • 40
18 • 45
21 • 30
21 • 35
21 • 45

31. Analise o mapa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

33. Um cidadão deseja dirigir-se à EMASA buscando
informações de como efetuar uma ligação em seu
domicílio.
Você informará que aquela empresa está situada na:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Rua Israel.
Terceira Avenida.
Quarta Avenida.
Avenida Palestina.
Avenida Central.

A avenida indicada no mapa com (?) é a:

34. Assinale a alternativa que indica o logradouro
onde está situada a Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Avenida Brasil
Avenida Central
Avenida dos Municípios
Avenida do Estado
Quarta Avenida
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( )
( )
( )
(X)
( )

Rua 1111
Rua Áustria
Avenida Alvim Bauer
Praça Papa João Paulo
Praça Marcílio Dias
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35. Assinale a alternativa que indica a via da malha
urbana de Balneário Camboriú que liga o município
de Camboriú a Itajaí.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Avenida Brasil
Avenida Central
Avenida Atlântica
Avenida do Estado
Segunda Avenida

36. Você está na esquina da Avenida Brasil com a
Rua 51. Um turista pergunta qual o caminho mais
rápido para chegar caminhando à Rua 1111.
Qual direção você vai indicar?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Caminhar em direção ao sul.
Caminhar em direção ao norte.
Caminhar em direção ao Cristo Luz.
Caminhar em direção à Avenida Atlântica.
Caminhar em direção à Avenida do Estado e,
ao chegar naquela avenida, dobrar à esquerda.

37. O Fórum de Balneário Camboriú está situado na:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Rua 1822.
Rua São Paulo.
Avenida das Flores.
Avenida Brasil.
Quarta Avenida.

39. Um importante estabelecimento está situado no
endereço abaixo:

Rua Angelina
88337-470 Balneário Camboriú
Assinale a alternativa que indica esse estabelecimento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Prefeitura Municipal
Hospital Ruth Cardoso
Hospital Infantil Pequeno Anjo
Departamento de Polícia Federal
Guarda Municipal de Balneário Camboriú

40. Você está na Rua 2450, no Centro. Uma família,
recentemente chegada a Balneário Camboriú, está
procurando um Colégio Municipal, situado naquela
rua, para matricular o seu filho.
Você vai explicar como chegar ao:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Colégio Margirus.
Colégio Liceu Catarinense.
CAIC – Ayrton Senna da Silva.
Escola Municipal Alfredo Domingos.
Centro Educacional Municipal Vereador Santa.

38. Você está na Avenida do Estado número 1500 e
precisa indicar a um transeunte o hospital mais perto
daquele local.
Qual hospital vai indicar?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Unimed
Santa Luíza
Ruth Cardoso
São Sebastião
Marieta Konder Bornhausen
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