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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CATANDUVAS – SC 

MOTORISTA (CNH CATEGORIA D) 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS – SC – MOTORISTA (CNH CATEGORIA D) 
Marque aqui as suas respostas:  
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DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 

10 
10 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Bilhete ao futuro 

 

Bela ideia essa de Cristóvam Buarque, ex-reitor da 
Universidade de Brasília e ex-ministro da Educação, de 
pedir às pessoas do nosso país que escrevessem um 
“bilhete ao futuro”. O projeto teve a intenção de recolher, 
no final dos anos 80, no século passado, uma série de 
mensagens que seriam abertas em 2089, nas quais os 
brasileiros expressariam suas esperanças e perplexidades 
diante do tumultuado presente do fabuloso futuro. 

Oportuníssima e fecunda ideia. Ela nos colocou de 
frente ao século XXI, nos incitou a liquidar de vez o século 
XX e a sair da hipocondria político-social. Pensar o futuro 
sempre será um exercício de vida. O que projetar para 
amanhã? (…) 
Affonso Romano de Sant’Anna 
 
1) Referente ao texto acima assinale a  alternativa 
CORRETA quanto a tipologia textual : 
a) Descritivo. 
b) Explicativo. 
c) Narrativo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2)  Assinale a alternativa CORRETA em relação à 
grafia das palavras: 
a) Ascensão,  burguez, paralizia, cóccix.  
b) Pretensão,  ansioso, excêntrico, miscelânea. 
c) Excanção, enxarcar, catequese, privilégio. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Analise as sentenças a seguir: 
I- Os ambientalistas conseguiram enjaular 
a fera depois de muito trabalho. 
II- Há quem acredite em anjos. 
III- Por tanta crueldade, o agressor só pode ser um 
monstro! 
IV- Tomei um choque ao juntar os fios elétricos. 
V- O calor humano está em falta nos dias de hoje. 
A respeito dos significados denotativos e conotativos 
das sentenças acima, assinale a alternativa que, 
respectivamente, relaciona esses significados: 
a) Denotativo, Denotativo, Conotativo, Denotativo, 
Conotativo. 
b) Conotativo, Conotativo, Denotativo, Denotativo, 
Denotativo. 
c) Denotativo, Conotativo, Denotativo, Conotativo, 
Denotativo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa que corresponde 
corretamente à classificação das palavras: 
I-Hoje acordei mais cedo do que de costume. 
Cedo a palavra a quem de direito.(Homônimas 
homófonas) 
II-É importante colocar acento nas palavras.  
No ônibus, não havia assento suficiente para todos. 
(Parônimas) 
III-O monge recolheu-se silenciosamente para sua 
cela. 
Retirou a sela do cavalo e foi descansar. (Homônimas 
homófonas) 
IV-O diretor discursou com muito acerto. 
 O erro é logo reconhecido, enquanto o acerto nunca é 
percebido. (Parônimas) 

a) Estão corretas as afirmativas I e II. 
b) Estão corretas as afirmativas II e III. 
c) Estão corretas as afirmativas I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
5) Assinale a alternativa na qual as palavras NÃO 
apresentam à mesma regra de acentuação gráfica:  
a) Amável, constância, caráter. 
b) Cipó, Pelé, cajá, maracujás. 
c) Já, cajá, Pará, lá. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6)  A respeito da separação silábica assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Pes-se-ga-da.  
b) His-tó-rias.  
c) Fan-ta-sia. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Marque a alternativa em que a análise morfológica 
da palavra sublinhada  está INCORRETA: 
a) Maria anda cuidadosamente – (advérbio).  
b) O voar das andorinhas alegra o entardecer – (verbo). 
c) Ele esperava o dobro da safra colhida – (numeral). 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) De acordo com a ortografia na Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) A palavra “óculos” só é usada no plural. 
b) O feminino de cavaleiro é dama. 
c) O plural de “troféu” é troféis. 
d) Nenhuma das alternativas.  
  
9) Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA quanto ao emprego do pronome oblíquo. 
a) Em se tratando de caso de urgência, saiu rapidamente 
da sala. 
b) Percebendo-a tão inquieta, calou-se. 
c) Retribuirei-lhe tudo o que me deu, generosamente.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Champanhe é uma palavra feminina. 
b) O grau superlativo absoluto sintético de “notável” é 
notabilíssimo. 
c) Pessoa é um substantivo epiceno. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA 

 
11) O quíntuplo de um número, menos 87, é igual a 
sua quarta parte mais 46. Qual é esse número?   
a) 31. 
b) 54. 
c) 28. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Luzia tem R$1.309,00 em cédulas (dinheiro) de 
R$2,00, de R$5,00, de R$10,00, de R$20,00, de R$50,00 
e de R$100,00. Sabe-se que ela tem a mesma 
quantidade de cédulas (dinheiro) de cada valor. 
Quantas cédulas ela tem no total?  
a) 42. 
b) 27. 
c) 28. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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13) O produto entre dois números naturais é 3.024. 
Reduzindo-se o multiplicador à nona parte temos o 
número 7. Qual é o valor do multiplicador dessa 
operação. 
a) 32. 
b) 39. 
c) 48. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Bruna é assistente administrativa em um escritório 
de contabilidade, seu salário bruto é de R$1.421,20. 
Em seu contracheque vêm os seguintes descontos: 
R$113,69 referente ao INSS Folha e 1,5% referente ao 
sindicato de sua categoria. Qual o salário líquido de 
Bruna? 
a) R$1.307,51. 
b) R$1.286,19. 
c) R$1.306,01. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) A reforma de uma escola estava sendo executada 
por 07 pedreiros e 08 serventes trabalhando 8 horas 
por dia, durante 20 dias. Foram dispensados 2 
pedreiros e 3 serventes quando completados 13 dias 
do início da reforma, em quantos dias os 10 
trabalhadores restantes concluirão a tarefa, se, agora, 
eles trabalharão 7 horas por dia? 
a) 08 dias. 
b) 10 dias. 
c) 12 dias. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) A parte mais elevada da rampa de acesso ao 
estacionamento do meu prédio é de 2,4 metros de 
altura. Ao caminhar por essa rampa percebi que me 
desloquei 3,8 metros e alcancei uma altura de 0,8 
metros. Para atingir o ponto mais alto da rampa terei 
que caminhar a distância (em metros) de: 
a) 8,2 metros.  
b) 7,6 metros. 
c) 5,4 metros. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Silvia comprou 3 vestidos e pagou R$ 246,00. 
Quanto ela pagaria se comprasse 5 vestidos do 
mesmo tipo e preço?  
a) R$ 521,00. 
b) R$ 620,00. 
c) R$ 410,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Uma fábrica de chocolate produz 430 bombons por 
dia, quantos bombons a fábrica produz em 7 dias da 
semana ? 
a) 3010 bombons.  
b) 1650 bombons. 
c) 2440 bombons. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Fernanda tem um gatinho que come 2 Kg de ração 
por mês. Ela já está com o gatinho a um ano e meio. 
Quantos quilos de ração esse gatinho comeu nesse 
tempo ? 
a) 51 Kg. 
b) 36 Kg. 
c) 18 Kg. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 
20) Resolva a  equação abaixo e assinale a alternativa 
que corresponda com o seu resultado: 

2x -10 = 50 – x 
a) 30. 
b) 45. 
c) 20. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) Assinale a alternativa que apresenta o gentílico do 
município de Catanduvas – SC: 
a) Catanduvense. 
b) Catanduvista. 
c) Catanduvistense. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Segundo o IBGE a  população do município de 
Catanduvas – SC é de aproximadamente: 
a) 19.635 habitantes. 
b) 9.555 habitantes. 
c) 7.859 habitantes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Assinale  a alternativa que refere-se a bandeira do 
município de Catanduvas – SC: 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24)  Leia  o trecho do  hino do município de 
Catanduvas – SC e complete a lacuna abaixo:  
“Catanduvas, Catanduvas 
Força do povo herança de um ______ 
Que trabalha, e semeia honestidade 
Canta e reza sua fé. 
Abençoado seja o lindo verde 
De suas terras planas 



5 

 

Honradas e desbravadas .....” 
a) presente 
b) passado 
c) futuro  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
___________é o menor estado da região sul do Brasil, 
com apenas 95,4 mil km².  
a) Rio Grande do Sul 
b) Paraná 
c) Santa Catarina 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Quando termina o verão, e quando inicia o inverno 
no Brasil ? 
a) 20 de março / 21 de junho. 
b) 20 de maio / 15 de julho. 
c) 20 de dezembro / 21 de março. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) As siglas RN refere-se a qual estado brasileiro? 
a) Rio Grande do Sul. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) São rios que fazem parte do estado de Santa 
Catarina, EXCETO: 
a) Rio Iguaçu. 
b) Rio Itajaí. 
c) Rio Juará. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) O município de Catanduvas – SC tem como 
municípios limítrofes : 
I- Joaçaba e Jaborá. 
II- Irani e Vargem Bonita. 
III- Água Doce. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas I e II. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Leia a  notícia abaixo e complete a lacuna :  
 "DIA D" vacinação contra a gripe 
A Secretaria de Saúde de Catanduvas -SC, reforçou 
que no sábado, do dia ___________ de 2019, foi o "Dia 
D" da Campanha de Vacinação contra a Gripe. 
O atendimento foi das 8h as 17h sem fechar ao meio 
dia, em todos os Postos do Município: Central, 
Sebaldo Kunz e Saionara. 
Foi necessário apresentar a Carteira de Vacinação e o 
Cartão Nacional do SUS. 

Fonte: https://www.catanduvas.sc.gov.br/Redação adaptada 

a) 5 de junho  
b) 4 de maio 
c) 10 de março 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

 

 

 
 

https://www.catanduvas.sc.gov.br/Redação

