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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 30 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 Gabarito, o qual conterá o Cartão de Identificação e o Cartão 

Resposta. 
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com Nome, Nº da Inscrição, Data de Nascimento e 

Assinatura. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 30, 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 Gabarito 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 Concurso Público. 
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 Gabarito, 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 Gabarito ao fiscal de 

sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso 
Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito. 
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita/objetiva para 
conferir com o gabarito oficial. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de Identificação, os 
Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e a prova escrita/objetiva estarão disponíveis, no dia 19 de dezembro de 2016, 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 20 e 21 de dezembro de 2016. 
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Língua Portuguesa 

 
Tirinha para as questões 01 e 02: 

 
Disponível em: www.deposito-de-tirinhas.tumblr.com 

Acesso: 22/11/2016. 

 
01) Sobre a tira é correto afirmar que: 

 
a) Calvin  acredita que até o mundo voltar a ser menos 

agressivo é melhor ficar “em casa”. 
b) Nas feições dos personagens percebe-se que ambos 

estão ditosos pelo fato de que as coisas poderiam 
não dar certo naquele dia. 

c) Calvin defende a ideia de que ficar em casa todos os 
dias é melhor do que ficar neste mundo cruel. 

d) Calvin expressa sua opinião depreciativa em relação a 
um dia com baixas temperaturas. 

e) A ideia implícita na tira é que os dias frios contribuem 
para a leitura dos gibis. 

 
02) Com base nas ideias retiradas da tira, assinale a 

informação incorreta: 

 
a) “A gente acorda” o valor semântico do termo 

sublinhado é nós. 
b) “Pijama” é grafado com J assim como sacriléjio. 
c) “Hostil” inicia com H assim como hedonismo. 
d) “Até” é uma palavra dissílaba. 
e) “Vestir” foi empregado no sentido denotativo. 
 
03) Algumas palavras são usadas no nosso cotidiano de 

forma incorreta, ou seja, estão em desacordo com a 

norma culta padrão. Todas as alternativas abaixo 

apresentam palavras escritas erroneamente, exceto 

em: 

 
a) Na bandeija estavam as xícaras antigas da vovó. 
b) É um privilégio estar aqui hoje. 
c) Fiz a sombrancelha no salão novo da cidade. 
d) A criança estava com desinteria. 
e) O bebedoro da escola estava estragado. 
 
04) Complete as lacunas: 

1. Queríamos falar com nossos amigos ___________ 

festa. 

2. As negociações da empresa iniciaram 

_____________um mês. 

3. _____________doze funcionários não 

comparecerem ao serviço. 

 

Respeitando a ordem em que as sentenças aparecem, 

temos: 

 
a) Há cerca da – acerca de – cerca de 
b) Acerca da – cerca de – há cerca de 
c) Acerca da – há cerca de – cerca de 
d) Há cerca da – cerca de – acerca de 
e) Há cerca da – acerca de – acerca de 
 
05) Quanto à grafia correta das palavras, a alternativa 

que apresenta pelo menos um vocábulo escrito 

incorretamente é: 

 
a) quisesse – enchurrada - trouxa 
b) prestígio – enchumaçar – repusesse  
c) gorjeta – eternizar - refúgio 
d) analisar – bijuteria - enxaqueca 
e) mexer – recauchutar – burguesa 
 
06) Leia as frases: 

 

1. Não faça chacotas à minha paixão. 

2. Não faça chacotas a minha paixão. 

 

Assinale a alternativa que contém a informação 

correta. 

 
a) Somente a frase 1 está correta, pois respeita a norma 

culta padrão.  
b) As duas sentenças estão corretas, pois o uso do 

artigo diante de pronomes possessivos é opcional.  
c) Somente a frase 2 está correta, pois respeita a norma 

culta padrão.  
d) Somente a frase 2 está correta, pois diante de 

pronomes possessivos o acento indicador de crase 
não pode ser usado. 

e) Somente a frase 1 está correta, pois o substantivo 
chacotas exige o artigo A após sua escrita fazendo-se 
obrigatório o emprego da crase. 

 
07) 

 
Disponível em: www.uniaoglobaldeatitudes.blogspot.com.br 

Acesso:01/12/2016. 
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Na imagem acima temos um exemplo de qual figura de 

linguagem: 

 
a) Hipérbole 
b) Metonímia 
c) Pleonasmo   
d) Onomatopeia 
e) Sinestesia 
 
08) Verbos abundantes são aqueles que apresentam 

mais de uma forma de conjugação. São classificados 

como verbos abundantes: 

 
a) aceitar e prender 
b) falir e abolir 
c) ser e ir 
d) cantar e amar 
e) pedir e poder 
 
09) Indique a assertiva em que os vocábulos não 

correspondem ao significado apresentado:  

 
a) o grama (unidade de peso) 
b) a rádio (estação transmissora) 
c) o lotação (veículo) 
d) o dó (compaixão) 
e) o omelete (fritada de ovos) 
 
10) Assinale a alternativa em que  o verbo sublinhado é 

classificado como verbo intransitivo: 

 
a) Minha rua é a mais bonita. 
b) A raposa matou um passarinho. 
c) Os jardins florescerão na primavera. 
d) As águas do rio inundaram nossa cidade. 
e) Os metalúrgicos concordaram com a nova proposta. 
 

Conhecimentos Gerais 

 

11) Recentemente foi eleito(a) o(a) 45º presidente dos 

Estados Unidos. Trata-se do(a) republicano(a): 

 
a) Barack Obama. 
b) George W. Bush. 
c) Bill Clinton. 
d) Hillary Clinton. 
e) Donald Trump. 
 

12) Recentemente o País passou pelas eleições 

Municipais, onde foram escolhidos Prefeitos(as) e 

Vereadores(as) que assumirão o mandato 2017-2020. 

No Município de Bandeirante o Vereador mais votado 

foi: 

 
a) Gilson Brescovit. 
b) Careca. 
c) Marciano Perassoli. 
d) Amelio Demozzi. 

e) Sergio Cozer. 
 

13) No Brasil já tivemos, além do pedido de 

impeachment envolvendo Dilma Rousseff, dois pedidos 

de impeachment que foram acolhidos na Câmara dos 

Deputados e submetidos à admissibilidade no plenário. 

O primeiro e o segundo foram, respectivamente contra: 

 
a) Eurico Gaspar Dutra – José Sarney. 
b) Getúlio Vargas – Fernando Collor de Mello. 
c) Café Filho – Itamar Franco. 
d) Getúlio Vargas – José Sarney. 
e) Carlos Luz – Fernando Collor de Mello. 
 

14) No dia 6 de novembro de 2016 todos os celulares 

do Paraná (41, 42, 43, 44, 45 e 46), Santa Catarina (47, 

48 e 49) e Rio Grande do Sul (51, 53, 54 e 55) ganharam 

um nono dígito, com exceção aos números de rádio 

Nextel. O número _____ será acrescentado à frente dos 

números atuais (à esquerda). Assinale a alternativa que 

contempla corretamente o trecho acima: 

 

a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
  

15) Com 2.993,8 metros e localizado na Serra do Imeri 

no Planalto das Guianas, no estado do Amazonas, 

fronteira entre Brasil e Venezuela, é o pico mais alto do 

Brasil. Trata-se do: 

 
a) Pico 31 de Março. 
b) Pico da Bandeira. 
c) Pico das Agulhas Negras. 
d) Pico da Neblina. 
e) Monte Roraima. 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) De acordo com o art. 71 e parágrafo único da Lei 

Orgânica do Município de Bandeirante (SC), são 

infrações político-administrativas do Prefeito as 

previstas em lei. O Prefeito será julgado, pela prática de 

infrações político-administrativas, perante 

_______________, garantindo-lhe o direito de ampla 

defesa. Assinale a alternativa que completa 

corretamente o trecho acima: 

 
a) O Tribunal de Justiça do Estado. 
b) O Supremo Tribunal Federal. 
c) A Câmara Municipal. 
d) O Tribunal Superior do Trabalho. 
e) Câmara dos Deputados. 
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17) De acordo com o art. 72 da Lei Orgânica do 

Município de Bandeirante (SC), será declarado vago, 

pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito quando: 

 

I. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por 

crime funcional ou eleitoral. 

II. Deixar de tomar posse, mesmo que por motivo 

justo aceito pela Câmara, dentro do prazo 

estabelecido nesta Lei Orgânica. 

III. Infringir as normas desta Lei Orgânica Municipal. 

IV. Perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. 

 

a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente II, III e IV estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 

18) De acordo com o art. 90 da Lei Orgânica do 

Município de Bandeirante (SC), são direitos dos 

servidores municipais, além dos Constitucionais e 

outros estabelecidos em lei: 

 

I. Salário ou vencimento mínimo capaz de atender às 

necessidades vitais básicas do servidor e às de sua 

família, com moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

outros. 

II. Piso salarial mínimo, inclusive para os que 

recebem remuneração variável. 

III. Piso de vencimento não inferior ao salário mínimo 

nacionalmente unificado. 

IV. Irredutibilidade de salário ou vencimento, salvo o 

disposto em convenção ou acordo coletivo. 

V. Décimo terceiro salário ou vencimento com base 

na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria para os inativos. 

 

a) Somente I, II e V estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente II, III, IV e V estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 

19) Conforme o art. 107 e parágrafo segundo da Lei 

Orgânica do Município de Bandeirante (SC), a 

administração municipal é constituída dos órgãos 

integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e 

entidades dotadas de personalidade jurídica própria. As 

entidades dotadas de personalidade jurídica própria 

que compõem a administração indireta do Município se 

classificam em:  

 

I. Autarquias.  

II. Empresas Públicas. 

III. Sociedade de Economia Mista. 

IV. Fundações Públicas. 

V. Empresas Mistas. 

a) Somente I, II e III estão corretos. 
b) Somente II, III e IV estão corretos. 
c) Somente V está incorreto. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
20) (Constituição Federal) O Senado Federal é integrado 

por representantes dos Estados e do Distrito Federal, 

eleitos, em número de _____ para cada Estado e o 

Distrito Federal (art. 46, § 1º, da CF). O mandato é de 

_____ anos, com renovação a cada _____ anos, 

alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º). 

Assinale a alternativa que contempla corretamente o 

trecho acima: 

 
a) Dois – quatro – quatro. 
b) Três – oito – quatro. 
c) Quatro – quatro – quatro. 
d) Três – quatro – quatro. 
e) Dois – dois – quatro. 

 

21) De acordo com a Lei 8.666/93 que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública, as 

compras, sempre que possível, deverão: 

 

Indique a alternativa INCORRETA: 

 
a) Atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e 
garantia oferecidas. 

b) Ser subdivididas em tantas parcelas quantas 
necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade. 

c) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhante ao setor comercial público.  

d) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública. 

e) Ser processadas através de sistema de registro de 
preços. 

 
22) Em consonância com a Lei 8.666/93 associe os 

termos relacionados à Modalidades de Licitações, da 

primeira coluna com a respectiva descrição na segunda 

coluna e, em seguida, assinale a opção CORRETA: 
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(1) Concorrência (___) É a modalidade de 
licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as 
condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do 
recebimento das propostas, 
observada a necessária 
qualificação. 

(2) Tomada de preços (___) É a modalidade de 
licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 
(três) pela unidade 
administrativa.  

(3) Convite (___) É a modalidade de 
licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores.  

(4) Concurso 
 

(___) É a modalidade de 
licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de 
bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou 
penhorados, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação. 

(5) Leilão (___) É a modalidade de 
licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase 
inicial de habilitação 
preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu 
objeto. 

 
A sequência CORRETA é: 

 
a) 2, 3, 4, 5, 1. 
b) 3, 4, 5, 2, 1. 
c) 1, 2, 3, 5, 4. 
d) 1, 3, 2, 4, 5. 
e) 4, 5, 1, 2, 3. 
 
23) A Lei nº 10.520/02 instituiu a modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns. A Fase Preparatória do pregão 

observará: 

 
Indique a alternativa INCORRETA: 

a) A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. 

b) Dos autos do procedimento constarão a justificativa 
das definições e os indispensáveis elementos técnicos 
sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação. 

c) A autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos 
prazos para fornecimento.  

d) A equipe de apoio deverá ser integrada em sua 
maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 
emprego da administração, preferencialmente 
pertencentes ao quadro permanente do órgão ou 
entidade promotora do evento. 

e) O pregoeiro e sua equipe de apoio serão designados 
pelos Licitantes selecionados em assembleia geral 
ordinária, cabendo unicamente à autoridade pública 
realizar o recebimento das propostas e lances, a 
análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

 
24) Conforme a Constituição Federal em seu Capítulo - 

Administração Pública, no que refere-se aos servidores 

públicos analise cada alternativa e indique a opção 

INCORRETA: 

 
a) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o 
aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos 
requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos 
entre os entes federados. 

b) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos 
da União e dos Municípios, excluindo suas autarquias 
e fundações, são assegurados regime de previdência 
de caráter obrigatório, mediante contribuição 
unicamente dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas. 

c) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
publicarão anualmente os valores do subsídio e da 
remuneração dos cargos e empregos públicos. 

d) Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 
ocasião da sua concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência.  

e) O tempo de contribuição federal, estadual ou 
municipal será contado para efeito de aposentadoria 
e o tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade.  

 



6 
 

25) Conforme prevê a Constituição Federal no art. 59 o 

processo legislativo compreende a elaboração de: 

 
Indique a opção INCORRETA: 

 
a) Emendas à Constituição. 
b) Leis Complementares. 
c) Leis Ordinárias. 
d) Mandados de Seguranças. 
e) Medidas Provisórias. 
 
26) No que refere-se a tributação e o orçamento 

público descrito na Constituição Federal sobre a 

repartição das receitas tributárias, pertence aos 

Municípios: 

 
Analise as alternativas e em seguida indique a opção 

CORRETA: 

 
I. O produto da arrecadação do imposto da União 

sobre renda e proventos de qualquer natureza, 

incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem. 

II. Quarenta e cinco por cento do produto da 

arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos 

imóveis neles situados. 

III. Trinta por cento do produto da arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seus territórios. 

IV. Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação 

do imposto do Estado sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. 

V. Três quartos, no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de 

mercadorias e nas prestações de serviços, 

realizadas em seus territórios. 

 
a) Estão corretas somente II e III. 
b) Estão corretas somente II, III, IV e V. 
c) Estão corretas somente I, IV e V. 
d) Somente I está correta. 
e) Estão corretas somente I, II e V. 
  
27) Sobre a Organização Político-Administrativa dos 

Municípios, analise as alternativas e indique a 

INCORRETA: 

 
a) A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Vereadores, terá mandato de quatro anos, mediante 
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País. 

b) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura 
para a subsequente, observado o que dispõe esta 

Constituição, observados os critérios estabelecidos 
na respectiva Lei Orgânica. 

c) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal. 

d) O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou 
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

e) As contas dos Municípios poderão ficar, durante 
noventa dias, semestralmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhes a legitimidade. 

 
28) Sobre os Bens Públicos marque (F) para Falso (V) 

para Verdadeiro e em seguida indique a opção 

CORRETA: 

 

(___) São públicos os bens do domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 

interno, todos os outros são particulares, seja qual for à 

pessoa a que pertencerem. 

(___) Os bens públicos de uso comum do povo e os de 

uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a 

sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

(___) Os bens públicos não estão sujeitos à usucapião. 

(___) Os bens públicos dominicais não podem ser 

alienados. 

(___) O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito 

ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente 

pela entidade a cuja administração pertencerem. 

 
a) F, F, V, V, F. 
b) V, V, F, F, V. 
c) V, V, V, F, V. 
d) V, V, F, F, F. 
e) V, V, V, F, F. 
 
29) Conforme prevê a Constituição Federal, em seu 

Capítulo VII - da Administração Pública, ao servidor 

público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-

se as seguintes disposições, EXCETO: 

 
a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira. 

b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão. 

d) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
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requisitos estabelecidos em lei, exceto os 
estrangeiros. 

e) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

 

30) De acordo com a Constituição Federal compete 

privativamente à União legislar sobre, EXCETO: 

 
a) Águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão. 
b) Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias 

dos metais. 
c) Política de crédito, câmbio, seguros e transferência 

de valores. 
d) Direito civil, comercial, penal, processual, exceto o 

eleitoral, o agrário, o marítimo, o aeronáutico, que 
são regidos pelo Exército e o do trabalho que é de 
competência do Estado.  

e) Sistemas de poupança, captação e garantia da 
poupança popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


