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INSTRUÇÕES 
 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 17 de maio de 
2021, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 18 e 19 de maio de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Todas as sentenças abaixo apresentam erro 
de grafia, exceto uma. Aponte-a: 
 
a) Eles queriam reinvindicar por melhorias na 

estrada. 
b) É um privilégio participar dessa campanha. 
c) Minha sombrancelha ficou estranha. 
d) O ator participou do jantar beneficiente. 
e) Ouviu-se uma freiada brusca na rua. 
 
02) Identifique a oração na qual a conjunção 
coordenativa usada exprime ideia de 
adversidade: 
 
a) A menina era alegre e espontânea. 
b) São jovens, logo sairão do campo para a cidade. 
c) Ela estava feliz, pois gostava daquele lugar. 
d) Ora gosta de música clássica, ora de funk. 
e) Maria tentou organizar os documentos, porém 

faltavam muitos. 
 
03) Os substantivos compostos estão 
incorretamente pluralizados em: 
 
a) teco-teco = teco-tecos 
b) mão-boba = mãos-bobas 
c) abaixo-assinado = abaixo-assinados 
d) mula-sem-cabeça = mulas-sem-cabeças 
e) vira-lata = vira-latas 
 
04) Dadas as frases: 
 
1. Vou ao leilão hoje à tarde. 
2. Ele andava à cavalo todo final de tarde. 
3. Ficou lado à lado com seu rival. 
 
Em relação ao emprego da crase: 
 
a) Somente 1 está correta. 
b) Somente 2 está correta. 
c) Somente 3 está correta. 
d) Somente 1 e 2 estão corretas. 
e) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
05) Na frase: “O sol acordou feliz.”  a  figura de 
linguagem presente é: 
 
a) metonímia 
b) hipérbole 
c) prosopopeia  
d) anacoluto 
e) onomatopeia 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Quando o Brasil identificou o primeiro caso 
de Coronavírus (COVID-19) no país? 
 
 
 

a) Dezembro de 2019 
b) Janeiro de 2020 
c) Fevereiro de 2020 
d) Março de 2020 
e) Abril de 2020 
 
07) O ano bissexto acontece a cada quatro anos 
e tem duração de: 
 
a) 336 dias  
b) 356 dias  
c) 366 dias 
d) 346 dias  
e) 376 dias 
 
08) Os personagens da Turma da Mônica são 
ícones dos quadrinhos e da cultura pop 
brasileira, que estão sempre em contato com 
crianças de várias gerações. Quem é o criador 
da Turma da Mônica: 
 
a) Mauricio de Sousa 
b) Ziraldo 
c) Monteiro Lobato 
d) Chico Anísio 
e) Ana Maria Machado 
 
09) Assinale a alternativa que dá a sequencia 
correta ao Hino do Estado de Santa Catarina: 
 
Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz, 
As festas que os livres frementes de ardores, 
Celebram nas terras gigantes da cruz. 
Quebram-se férreas cadeias, 
Rojam algemas no chão; 
Do povo nas epopeias 
... 
 
a) Cada bravo um cidadão. 
b) Levanta-se uma Nação. 
c) Fulge a luz da redenção. 
d) E avigora o coração. 
e) Pela força da razão. 
 
10) O Estado de Santa Catarina tem quantos 
Municípios: 
 
a) 178 
b) 356 
c) 198 
d) 248 
e) 295  
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Em conformidade com a Constituição 
Federal de 1988, no Capítulo IV que trata dos 
Municípios, analise as alternativas e indique a 
CORRETA: 
 
Art. 29. O Município reger-se-á por: 
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a) Lei Orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de vinte dias, e aprovada por 
dois quintos dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição. 

b) Lei Complementar, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de vinte dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 

c) Lei Ordinária, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 

d) Lei Complementar, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por 
dois quartos dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 

e) Lei Orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição. 

 
12) Conforme descrito no CAPÍTULO I da 
Constituição Federal de 1988 que trata do 
Sistema Tributário Nacional, indique (V) para 
VERDADEIRO e (F) para FALSO e em seguida 
indique a alternativa CORRETA: 
 
(___) Unicamente a União, os Estados e o 
Distrito Federal poderão instituir os seguintes 
tributos: impostos; taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
a sua disposição; contribuição de melhoria, 
decorrente de obras públicas. 
(___) Competem à União, em Território Federal, 
os impostos estaduais e, se o Território não for 
dividido em Municípios, cumulativamente, os 
impostos municipais; ao Distrito Federal cabem 
os impostos municipais. 
(___) A União, mediante Decreto, poderá instituir 
empréstimos compulsórios. 
(___) Compete exclusivamente à União instituir 
contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de sua atuação nas respectivas 
áreas. 
(___) Cabe à Lei Ordinária dispor sobre conflitos 
de competência, em matéria tributária, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, regular as limitações 
constitucionais ao poder de tributar e 
estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária. 
 
Indique a alternativa CORRETA: 

a) F, V, F, V, F. 
b) V, V, F, V, F. 
c) F, V, F, F, V. 
d) V, V, F, F, F. 
e) F, F, F, V, F. 
 
13) De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, artigo 3º, assinale a assertiva que 
contem os termos corretos para o 
preenchimento das lacunas abaixo:  
 
Art. 3º - A _____________ destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
________________, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da 
________________, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
a) Licitação – isonomia – legalidade 
b) Licitação – igualdade – isonomia  
c) Concorrência de preço – isonomia – legalidade 
d) Concorrência de preço – igualdade – isonomia 
e) Licitação – isonomia – lealdade 
 
14) De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, artigo 13º, classifique as opções abaixo 
como corretas e incorretas e em seguida 
assinale a alternativa correta:  
 
Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados 
os trabalhos relativos a: 
 

I. estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos. 

II. fornecimento de refeições. 
III. assessorias ou consultorias técnicas e 

auditorias financeiras ou tributárias. 
IV. fiscalização, supervisão ou gerenciamento 

de obras ou serviços. 
V. patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas. 
 
a) Somente I está correta 
b) Somente II está incorreta 
c) Todas estão incorretas  
d) Todas estão corretas 
e) Somente I, II e V estão corretas 
 
15) De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, artigo 14º, assinale a alternativa 
correta:  
 
a) Nenhuma aquisição será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos extraordinários para seu pagamento, 
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sob pena de incapacidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

b) Nenhuma dívida será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
de quem lhe tiver dado causa. 

c) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objetivo e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
de quem lhe tiver dado causa. 

d) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objetivo e indicação dos 
recursos extraordinários para seu pagamento, 
sob pena de prisão e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa. 

e) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
de quem lhe tiver dado causa. 

 
16) De acordo com a Lei 10.520/2002, art 1º, 
assinale a alternativa que possui os termos 
corretos para preencher as lacunas abaixo:  
 
Art. 1º Para aquisição de bens e 
________________ comuns, poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de ________________, 
que será regida por esta Lei. 
 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e 
______________ comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo ____________, por 
meio de especificações usuais no mercado.  
 
a) Serviços – Tomada de preço – Serviços – Edital 
b) Produtos – Pregão – Mercadoria – Edital 
c) Produtos – Pregão – Produtos – Edital 
d) Serviços – Pregão – Serviços – Edital 
e) Serviços – Tomada de Preço – Serviços – 

Licitante 
 
17) De acordo com a Lei 10.520/2002, art 6º, 
assinale a alternativa correta, no que tange o 
prazo de validade das propostas apresentadas:  
 
a) O prazo de validade das propostas será de 90 

(noventa) dias, se outro não estiver fixado no 
edital.  

b) O prazo de validade das propostas será de 30 
(trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital.  

c) O prazo de validade das propostas será de 60 
(sessenta) dias, se outro não estiver fixado no 
edital.  

d) O prazo de validade das propostas será de 180 
(cento e oitenta) dias, se outro não estiver fixado 
no edital.  

e) O prazo de validade das propostas será de 120 
(cento e vinte) dias, se outro não estiver fixado 
no edital.  

 
18) A Constituição Federal em seu art. 165 - Dos 
Orçamentos, descreve que as Leis de iniciativa 
do Poder Executivo estabelecerão: 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) As diretrizes orçamentárias e os orçamentos 

anuais exceto o plano plurianual. 
b) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias 

exceto os orçamentos anuais. 
c) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 

os orçamentos anuais. 
d) Somente as diretrizes orçamentárias. 
e) O plano plurianual exceto as diretrizes 

orçamentárias e os orçamentos anuais. 
 
19) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, assinale a opção que contém a afirmação 
INCORRETA:  
 
a) A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - 
a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 
pluralismo político. 

b) São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, apenas o Executivo e o 
Judiciário. 

c) Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o 
desenvolvimento nacional; III - erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. 

d) São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

e) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 
eles ou seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 
lei, a colaboração de interesse público; II - 
recusar fé aos documentos públicos; III - criar 
distinções entre brasileiros ou preferências entre 
si. 
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20) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, art. 26, assinale a alternativa correta, 
quanto aos bens pertencentes ao estado:  
 
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 
 

I. as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União. 

II. as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, 
que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, Municípios 
ou terceiros. 

III. as ilhas fluviais e lacustres não 
pertencentes à União. 

IV. as terras devolutas não compreendidas 
entre as da União. 

V. os mares superficiais ou subterrâneos, 
neste caso, na forma da lei, os decorrentes 
de obras da União. 

VI. as grutas e cavernas não pertencentes à 
União. 

VII. Os campos e plantações não 
compreendidas entre as da União.  

 
a) Estão corretas I, II e III apenas.  
b) Estão corretas I, II, III e IV apenas.  
c) Todas estão incorretas.  
d) Estão incorretas IV, V, VI e VII.  
e) Todas estão corretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


