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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação da COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
O         Plano         Diretor         do         Município         de         Princesa/SC,         estabelece
que         o         território         municipal         é         dividido         em         __________
macrozonas,         sendo         que         a         Macrozona         de         Expansão
Urbana__________,         corresponde         a         áreas         passíveis         de
expansão         urbana,         com         tendência         a         ocupação         e
adensamento         com         característica         de         uso__________,         já         a
Macrozona__________,         corresponde         as         áreas
localizadas         fora         do         perímetro         urbano         com         característica
agropecuária.

Logo,         as         palavras         que         preenchem         corretamente         e         em
sequência         as         lacunas         são:

(A) cinco         -                  MEU1         -                  industrial         -                  rural

(B) cinco         -                  MEU2         -                  misto         -                  ambiental

(C) quatro         -                  MEU1         -                  industrial         -                  rural

(D) quatro         -                  MEU2         -                  misto         -                  rural

Questão 02
Acerca         das         tubulações         de         ventilação         em         uma         instalação
predial         de         esgoto,         analise         as         afirmações         a         seguir         e
responda         conforme         orientado:

I.Todas         as         colunas         de         ventilação         primárias         e         secundárias
devem         ter         um         diâmetro         uniforme         mínimo         de         75         mm.

II.Toda         coluna         de         ventilação         deve         ter         a         extremidade
inferior         ligada         a         um         subcoletor         ou         a         um         tubo         de         queda,
em         ponto         situado         abaixo         da         ligação         do         primeiro         ramal         de
esgoto         ou         de         descarga,         ou         neste         ramal         de         esgoto         ou         de
descarga.

III.A         extremidade         aberta         de         um         tubo         ventilador         primário
ou         coluna         de         ventilação,         deve         ser         provida         de         terminal
tipo         chaminé,         tê         ou         outro         dispositivo         que         impeça         a
entrada         das         águas         pluviais         diretamente         ao         tubo         de
ventilação.

Dentre         as         afirmações         anteriores,         quais         estão
CORRETAS?

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         II.

(C) Apenas,         II         e         III.

(D) I,         II         e         III.

Questão 03
No         que         se         refere         a         termos         empregados         em         Topografia
associe         a         Coluna         1         a         Coluna         2         e         responda         conforme
orientado:

Coluna         1

1.Circuito.

2.Cota.

3.Levantamento         cadastral         territorial.

4.Levantamento         topográfico         expedito.

Coluna         2

(__)Método         exploratório         do         terreno,         com         a         finalidade
específica         de         seu         reconhecimento,         sem         prevalecerem         os
critérios         de         acurácia.

(__)Emprego         de         métodos         para         determinar         as
coordenadas         dos         vértices         de         limites         de         imóveis         ou
parcelas.

(__)Polígono         fechado         determinado         por         uma         sequência
de         linhas.

(__)Distância         vertical         de         um         ponto         a         uma         superfície
horizontal         de         referência.

A         sequência         CORRETA         que         preenche         os         parênteses         de
cima         para         baixo         é:

(A) 3,         1,         4,         2.

(B) 4,         3,         1,         2.

(C) 3,         4,         1,         2.

(D) 1,         4,         3,         2.

Questão 04
Com         base         na         Lei         Federal         nº         10257/2001,         que         estabelece
diretrizes         gerais         da         política         urbana         analise         as         afirmações
a         seguir         e         responda         conforme         orientado:

I.O         direito         de         preempção         confere         ao         Poder         Público
municipal         preferência         para         aquisição         de         imóvel         urbano
objeto         de         alienação         onerosa         entre         particulares.

II.O         proprietário         urbano         poderá         conceder         a         outrem         o
direito         de         superfície         do         seu         terreno,         por         tempo
determinado         ou         indeterminado,         mediante         escritura
pública         registrada         no         cartório         de         registro         de         imóveis.

III.A         concessão         do         direito         de         superfície         deve         ser         gratuita.

IV.Considera-se         subutilizado         o         imóvel         cujo
aproveitamento         seja         inferior         ao         mínimo         definido         no         plano
diretor         ou         em         legislação         dele         decorrente.

Dentre         as         afirmações         anteriores,         quais         estão
CORRETAS?

(A) I,         II,         III         e         IV.

(B) Apenas,         II         e         IV.

(C) Apenas,         I         e         II.

(D) Apenas,         I,         II,         e         IV.
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Questão 05
De         acordo         com         o         Código         de         Obras         de         Princesa/SC,         as
edificações         destinadas         a         indústrias         devem         sempre         estar
recuadas         pelo         menos         quantos         metros         das         extremidades
dos         limites         dos         lotes         onde         serão         edificadas?

(A) 2,00         m.

(B) 1,00         m.

(C) 1,20         m.

(D) 1,50         m.

Questão 06
No         caso         de         toldos,         coberturas         leves         removíveis,         sem
vedações         laterais,         ligando         blocos         ou         prédios         entre         si         ou
cobrindo         acesso         entre         o         alinhamento         e         as         entradas         da
edificação,         em         zonas         onde         é         exigido         o         afastamento
obrigatório,         o         pé         direito         mínimo         e         o                  afastamento         mínimo
das         divisas         laterais,         estabelecidos         pelo         Código         de         Obras
de         Princesa/SC,         serão         respectivamente         iguais         a:

(A) 3,00         m         e         0,00         m.

(B) 2,70         m         e         0,50         m.

(C) 2,40         m         e         0,25         m.

(D) 2,50         m         e         0,50         m.

Questão 07
Os         atalhos         padrão,         do         software         de         desenho         assistido         por
computador         AUTOCAD,         utilizados         para         acessar         a
PALETA         PROPRIEDADES         e         para         MIGRAR         PARA         O
DESENHO         ANTERIOR         são         respectivamente:

(A) Ctrl+Q         e         Ctrl+Shift+X

(B) Ctrl+0         e         Ctrl+Q

(C) Ctrl+1         e         Ctrl+Tab

(D) Ctrl+1         e         Ctrl+Shift+Tab

Questão 08
A         figura         a         seguir         ilustra         uma         determinada         ferramenta         do
software         de         desenho         assistido         por         computador
AUTOCAD.

O         nome         dado         a         ferramenta         ilustrada         é:

(A) ARC.

(B) POLYLINE.

(C) SPLINE.

(D) CURVE.

Questão 09
Em         termos         de         Licença         para         Demolição         Voluntária,
Código         de         Obras         do         município         de         Princesa/SC
estabelece         que         a         demolição         de         qualquer         edificação         só
poderá         ser         executada         mediante         licença         expedida         pela
Municipalidade,         EXCETO:

(A) Para         edificações         com         mais         de         50         anos.

(B) Para         muros         de         fechamento         até         3,00         m         (três         metros)
de         altura.

(C) Para         edificações         residenciais         rurais.

(D) Para         edificações         residenciais         de         até         1         pavimento         e
60         m²         de         área.

Questão 10
O         prazo         máximo         para         resposta         as         solicitações         de
Consulta         de         Viabilidade         Técnica,         segundo         o         Código         de
Obras         de         Princesa/SC,         será         de         no         máximo:

(A) 12         (doze)         dias         úteis.

(B) 8         (oito)         dias         úteis.

(C) 10         (dez)         dias         úteis.

(D) 5         (cinco)         dias         úteis.

Questão 11
Considerando         uma         instalação         predial         de         água         fria,         em
qualquer         ponto         do         sistema         de         distribuição,         a         pressão
dinâmica         da         água         não         pode         ser         inferior         a         5         kPa         (0,5
mca),         excetuados         os:

(A) Trechos         horizontais         de         tomada         d'água         nas         saídas         de
reservatórios         elevados         para         os         respectivos
subcoletores         em         sistemas         indiretos.

(B) Trechos         verticais         de         tomada         d'água         nas         saídas         de
reservatórios         elevados         para         os         respectivos         barriletes
em         sistemas         indiretos.

(C) Trechos         horizontais         de         tomada         d'água         nas         entradas
de         reservatórios         elevados         para         os         respectivos
barriletes         em         sistemas         indiretos.

(D) Trechos         verticais         de         tomada         d'água         nas         saídas         de
reservatórios         térreos         para         as         respectivas         colunas         de
distribuição         em         sistemas         indiretos.

Questão 12
Tomando         como         base         o         Plano         Diretor         do         município         de
Princesa/SC,         considere         as         seguintes         áreas         e         responda
conforme         orientado:

I.Hall         de         Entrada         e         Área         de         Escadaria.

II.Beiral         com         até         1,20         m         (um         metro         e         vinte         centímetros).

III.Pérgulas         de         até         5,00         m         (cinco         metros)         de         largura.

IV.Áreas         destinadas         obrigatoriamente         à         circulação         e
estacionamento         de         veículos.
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Dentre         as         áreas         anteriores,         quais         não         são         computadas
para         efeito         de         cálculo         de         taxa         de         ocupação?

(A) Apenas,         II         e         III.

(B) I,         II,         III,         e         IV.

(C) Apenas,         II,         III         e         IV.

(D) Apenas,         I,         II         e         III.

Questão 13
Tomando         como         base         somente         o         Código         de         Obras         do
município         de         Princesa/SC,         pode-se         afirmar         que         em
edificações         de         uso         coletivo,         cuja         lotação         máxima         prevista
seja         de         180         pessoas,         que         possuam         duas         portas         de
acesso,         tais         portas         devem         ter         untas         uma         largura         livre
mínima         igual         a:

(A) 1,50         m.

(B) 2,00         m.

(C) 1,80         m.

(D) 3,60         m.

Questão 14
Em         fundações,         o         elemento         de         fundação         rasa         dotado         de
rigidez         para         receber         e         distribuir         mais         do         que         70         %         das
cargas         da         estrutura         e         a         parcela         elástica         da         penetração
máxima         de         uma         estaca,         decorrente         da         aplicação         de         um
golpe         do         martelo         ou         pilão         são         respectivamente
denominados         como:

(A) Radier         e         Nega.

(B) Radier         e         Repique.

(C) Baldrame         e         Nega.

(D) Baldrame         e         Repique.

Questão 15
Conforme         o         Código         de         Obras         do         município         de
Princesa/SC,         em         salas         de         aula         em         geral,         as         aberturas
nas         paredes         para         iluminação         natural,         devem
corresponder         a         uma         área         total         mínima         que         atinja:

(A) 20%         (vinte         por         cento)         da         área         do         ambiente.

(B) 40%         (quarenta         por         cento)         da         área         do         ambiente.

(C) 30%         (trinta         por         cento)         da         área         do         ambiente.

(D) 15%         (quinze         por         cento)         da         área         do         ambiente.

Questão 16
Na         determinação         das         cargas         de         iluminação,         uma         solução
alternativa         à         aplicação         da         ABNT         NBR         5413         é         utilizar         o
disposto         sobre         o         tema         na         ABNT         NBR         5410/2004.         Logo,
tomando         como         base         somente         a         ABNT         NBR         5410/2004,
pode-se         afirmar         que         em         cômodos         ou         dependências         com
área         igual         ou         inferior         a         6         m²,         deve         ser         prevista         uma         carga
de         iluminação         mínima         de:

(A) 80         VA

(B) 100         VA

(C) 120         VA

(D) 60         VA

Questão 17
Os         estágios         de         execução         da         atividade         técnica         do         projeto
arquitetônico         para         edificações         consideram         duas         fases
principais:         a         fase         de         preparação         e         a         fase         de         ______
e______de         projetos         técnicos,         sendo         que         a         fase         de
preparação         contém                  etapas         como,         por         exemplo,         o
programa         geral         de         ______         e         o         estudo         de______         do
empreendimento.

As         palavras         que         preenchem         corretamente         e         em         ordem
as         lacunas         são         respectivamente:

(A) elaboração         -         lições         aprendidas         -         impactos         físicos         -
normatização

(B) aplicação         -         conclusão         -         necessidades         -         viabilidade

(C) aplicação         -         desenvolvimento         -         impactos         físicos         -
viabilidade

(D) elaboração         -         desenvolvimento         -         necessidades         -
viabilidade

Questão 18
Em         instalações         prediais         de         esgoto         sanitário,         o________é
a         tubulação         que         recebe         efluentes         de         um         ou         mais         tubos
de         queda         ou         ramais         de         esgoto,         e         sua         declividade
máxima         a         ser         considerada         é         de________.

As         palavras         que         preenchem         corretamente         e         em         ordem
as         lacunas         são:

(A) subcoletor         -         5%

(B) ramal         predial         -         10         %

(C) barrilete         -         1%

(D) sub-ramal         -         2%

Questão 19
Segundo         o         Código         de         Obras         do         município         de
Princesa/SC,         uma         edificação         quando         construída         nas
divisas         laterais         do         lote         não         poderá         ocupar         com         parede
cega         da         edificação         mais         de:

(A) 75%         (setenta         e         cinco         por         cento)         do         comprimento         total
da         linha         divisória.

(B) 90%         (noventa         por         cento)         do         comprimento         total         da
linha         divisória.

(C) 40%         (quarenta         por         cento)         do         comprimento         total         da
linha         divisória.

(D) 50%         (cinquenta         por         cento)         do         comprimento         total         da
linha         divisória.

Questão 20
Conforme         o         Plano         Diretor         do         município         de         Princesa/SC,
a         ocupação         do         Solo         é         a         maneira         que         a         edificação         ocupa
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o         lote,         em         função         das         normas         e         parâmetros         urbanísticos
incidentes         sobre         os         mesmos,         que         são:

(A) Índice         de         aproveitamento,         Número         de
pavimentos/gabarito,         Recuo,         Taxa         de         ocupação         e
Taxa         de         permeabilidade.

(B) Índice         de         aproveitamento,         Número         vagas         de
estacionamento,         Recuo         aparente         e         Taxa         de
ocupação.

(C) Índice         de         ocupação,         Afastamento,         Taxa         de         edificação
e         Taxa         de         permeabilidade.

(D) Índice         construído,         Gabarito,         Recuo         lateral,         Taxa         de
aproveitamento         e         Taxa         de         impermeabilidade.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 21 a 30.

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha

Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas         que         nunca
vem         sozinha.         Ela         dá         sempre         a         mão         com         o         conta         comigo,
estou         aqui,         se         precisar,         me         chame,         desejo-lhe         muita
saúde,         estou         feliz         por         você,         torço         por         você,         se         precisar
de         um         ombro,         tenho         dois,         penso         em         você,         gosto         de         você
estou         te         ouvindo,         não         te         esqueço,         mesmo         se         não         nos
falamos         todos         os         dias...

Amizade         é         esse         amor         misterioso         e         gostoso         do         coração
dividido         e         unificado         ao         mesmo         tempo.         Quem         pode
entender         que         o         coração         possa         amar         tanto         e         tantos?

O         coração         de         um         amigo         é         como         um         mapa-múndi         onde
cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,         mas         todos         fazem
parte         do         mesmo         globo.         O         coração         de         um         amigo         é         um
bombardeio         de         sentimentos         bons.         Diferentes,         especiais         e
importantes,         cada         um         à         sua         maneira.         É         como         diz         a
música         "Amigo         é         coisa         para         se         guardar         no         lado         esquerdo
do         peito."

E         são         nas         diferenças         que         nos         completamos,         nas
desavenças         que         aprendemos         o         perdão,         a         paciência         e         a
humildade.         Ser         amigo         é         saber         aceitar         que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente,         mas         que         os         seus         valores         podem
enriquecer         ainda         mais         os         que         temos         e         amá-los         apesar
das         diferenças,         como         se         ama         uma         rosa         com         espinhos,
mas         não         menos         bela.

Sozinho         não         é         quem         não         tem         ninguém;         sozinho         é         quem
não         tem         um         amigo.         Pouco         importa         saber         em         que         parte
do         mundo         nossos         amigos         se         encontram         se         podemos
sentir         na         alma         que         dentro         de         nós         e         dentro         deles         há         um
espaço         reservado         que         nada         mais         poderá         preencher.
Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,         unidos
seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos         uma
corrente         que         nada         poderá         vencer.

Autora         Letícia         Thompson.         http://www.leticiathompson.net/amizade_e_uma

_palavra_pequenininha.htm.Adaptado.

Questão 21
Na         frase:         "O         coração         de         um         amigo         é         um         BOMBARDEIO
de         sentimentos         bons",         a         palavra         BOMBARDEIO         obedece
ao         processo         de         formação         por         derivação:

(A) Regressiva.

(B) Parassintética.

(C) Prefixal.

(D) Sufixal.

Questão 22
Em         "Quem         pode         entender         QUE         o         coração         possa         amar
tanto         e         tantos?",         a         palavra         que,         em         destaque,         deve         ser
classificada         como:

(A) Partícula         de         realce.

(B) Conjunção         integrante.

(C) Preposição.

(D) Pronome         relativo.

Questão 23
No         trecho:         "Amizade         é         uma         palavra         pequenininha,         mas
que         nunca         vem         sozinha",         a         vírgula         foi         empregada         para:

(A) Separar         o         aposto.

(B) Separar         expressões         que         indiquem         explicação
intercaladas         na         oração.

(C) Separar         o         adjunto         adverbial         deslocado.

(D) Separar         a         conjunção         "mas"         que         liga         orações         em         um
mesmo         período.

Questão 24
No         trecho:         "Amizade         é         UMA         PALAVRA         PEQUENININHA
,         mas         que         nunca         vem         sozinha.",         o         termo         destacado         está
exercendo         função         sintática         de:

(A) Objeto         indireto.

(B) Complemento         nominal.

(C) Predicativo         do         sujeito.

(D) Objeto         direto.

Questão 25
A         forma         verbal         "DESEJO"         destacada         em         "...DESEJO-lhe
muita         saúde"         pode         ser         classificada,         no         contexto         em         que
foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade         (Regência
Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         indireta.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Intransitiva.

(D) Transitiva         direta.

Questão 26
"Diferentes,         especiais         e         importantes,         cada         um         à         sua
maneira.         É         como         diz         a         música         "Amigo         é         coisa         para         se
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guardar         no         lado         esquerdo         do         peito."

A         autora,         ao         citar         outro         texto,         exemplifica         uma         marca
característica         da         textualidade.

Assinale         a         opção         que         a         indica:

(A) Conhecimento         de         mundo.

(B) Coesão.

(C) Informatividade.

(D) Intertextualidade.

Questão 27
No         trecho:         "O         coração         de         um         amigo         é         como         um
mapa-múndi         onde         cada         um         se         encontra         em         algum         lugar,
mas         todos         fazem         parte         do         mesmo         globo",         está         presente
o         sentido         figurado         que         pode         ser         caracterizado         como         uma
figura         de         linguagem         presente,         conhecida         como:

(A) Eufemismo.

(B) Sinestesia.

(C) Metáfora.

(D) Comparação.

Questão 28
Em         "Ser         amigo         é         saber         aceitar         QUE         OS         OUTROS         NÃO
SEJAM         IGUAIS         À         GENTE",         a         oração         "que         os         outros         não
sejam         iguais         à         gente"         é         classificada         gramaticalmente
como:

(A) Oração         Subordinada         Substantiva         Predicativa.

(B) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Indireta.

(C) Oração         Coordenada         Sindética         Explicativa.

(D) Oração         Subordinada         Substantiva         Objetiva         Direta.

Questão 29
Assinale         a         alternativa         que         apresenta         a         regra         que         justifica
a         acentuação         gráfica         da         palavra         SAÚDE         em
"...desejo-lhe         muita         SAÚDE".

(A) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
átona         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

(B) São         acentuados         graficamente         todos         os         paroxítonos
com         hiatos.

(C) Acentua-se         a         letra         -U,         desde         seja         a         segunda         vogal
tônica         de         um         hiato         e         esteja         sozinha.

(D) São         acentuados         graficamente         todos         os         paroxítonos
terminados         em         E.

Questão 30
No         trecho         "Amizade,         doce         amizade...         se         somos         dois,
unidos         seremos         um         elo         forte;         se         somos         muitos,         seremos
uma         corrente         que         nada         poderá         vencer"         a         palavra         DOCE
tem         o         sentido         de         "Que         agrada         ao         coração,         ao         espírito,
Que         apresenta         suavidade;         suave,         sereno"

Veja         abaixo         outros         significados         para         a         palavra         DOCE:

Doce

do·ce

adj         m+f

1.Que         possui         sabor         de         açúcar         ou         de         mel.

2.Temperado         com         açúcar,         mel         ou         qualquer         outro
ingrediente         sacarino         (diz-se         de         alimento).

3.Que         exerce         nos         sentidos         uma         impressão         agradável         por
ser         saboroso         como         mel;         apetitoso.

4.FIG         Que         não         é         amargo         ou         que         não         amarga.

(...)

sm

(...)

3.Aquilo         que         é         agradável         ao         paladar         em         razão         da
doçura.

4.REG         (BA,         MG,         MT)         Vaçúcar.

5.FIG         Pessoa         dócil,         meiga,         educada,         carinhosa,
obediente.

https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=doce

As         acepções         do         substantivo         "DOCE"         no         verbete
caracterizam         o         que         é         chamado         precisamente         de:

(A) Homonímia,         diferentes         palavras         para         um         só         sentido.

(B) Ambiguidade,         de         sentido         incerto.

(C) Polissemia,         diferentes         sentidos         para         uma         mesma
palavra.

(D) Paronímia,         diferentes         palavras         com         sons
semelhantes.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
Assim         como         na         antiguidade         foram         eleitas         as         sete
maravilhas         do         mundo,         hoje         podemos         contemplar         as         sete
maravilhas         do         mundo         moderno,         que         tem         como
representante         do         Brasil:

(A) O         Cristo         Redentor.

(B) O         Bondinho         do         Pão-de-Açúcar.

(C) O         museu         do         MASP.

(D) A         Igreja         da         Pampulha.

Questão 32
Na         busca         por         alternativas         que         visam         reduzir         os
problemas         de         fornecimento         de         energia         elétrica         no         Brasil,
algumas         alternativas         vêm         sendo         implantadas,         visando
também         a         produção         de         energias         limpas         e         renováveis.
Qual         das         opções         abaixo         cita         um         exemplo         de         energia         que
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NÃO         se         enquadra         neste         conceito?

(A) Solar.

(B) Maremotriz.

(C) Termelétrica.

(D) Eólica.

Questão 33
O         estado         de         Santa         Catarina         é         considerado         um         exemplo
de         desenvolvimento         para         o         restante         do         país,         fato         este
que         em         muito         se         deve         à         diversidade         econômica         da
região.         Qual         das         alternativas         abaixo         cita         as         principais
atividades         econômicas         desenvolvidas         no         oeste
catarinense?

(A) Indústria         têxtil         e         vestuário.

(B) Indústria         de         papel.

(C) Produção         alimentar         e         de         móveis.

(D) Tecnologia,         turismo.

Questão 34
A         vegetação         do         município         de         Princesa/SC         conta         com
parte         de         um         importante         bioma         brasileiro.         Qual         é         esse
bioma?

(A) Os         pampas.

(B) O         pantanal.

(C) A         Caatinga.

(D) A         Mata         Atlântica.

Questão 35
Entre         os         itens         abaixo         citamos         alguns         dos         direitos         dos
servidores         públicos         de         Princesa/SC,         sujeitos         ao         regime
jurídico         único,         conforme         define         a         Lei         Orgânica         Municipal.
Analise-os:

I.Repouso         semanal         remunerado,         preferencialmente         aos
sábados.

II.Redução         dos         riscos         inerentes         ao         trabalho,         por         meio         de
normas         de         saúde,         higiene         e         segurança.

III.Piso         de         salário         ou         vencimento         proporcional         a         extensão
e         a         complexidade         do         trabalho.

IV.Garantia         de         salário,         nunca         inferior         ao         mínimo         para         os
que         percebem         remuneração         variável.

Após         análise,         escolha         a         alternativa         correspondente.

(A) Apenas,         o         item         IV         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(B) Apenas,         o         item         III         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(C) Apenas,         o         item         II         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.

(D) Apenas,         o         item         I         não         condiz         com         o         que         determina         a
lei         citada.
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