
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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01 - Quanto a classificação da sílaba tônica, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
As palavras gráfica, número, inédito, árvore, são palavras classificadas como ______________________________, 
todas as ___________________________ são acentuadas. São _______________________ as palavras sabonete, 
táxi, sambista, vento, e essas não são obrigatoriamente acentuadas. As ______________________ são aquelas que 
têm a última sílaba como tônica. 
a) proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabas. 
b) paroxítonas, proparoxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
c) proparoxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. 
d) oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
 

02 - O texto acima apresentado caracteriza-se como uma “Tirinha”, onde acontece um diálogo entre dois 
personagens. A situação comunicativa se estabelece predominantemente a partir de frases: 
a) afirmativas.   c) interrogativas. 
b) exclamativas.   d) negativas. 
 

03 - A tirinha apresenta um dos personagens questionando a timidez do outro personagem. Logo em seguida 
propõe trocarem de lugar. Essa proposta ocorre porque segundo o personagem “Ser tímido é...”: 
a) muito bom, porque os tímidos conseguem o que querem. 
b) ser invejoso. 
c) ser mole. 
d) é muito confortável e fácil. 
 

04 - Quanto ao número de sílabas, os vocábulos confortável, tímido, nunca, não, são classificadas como: 
a) polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo.  c) trissílabo, polissílabo, monossílabo e monossílabo. 
b) quadrissílabo, trissílabo, trissílabo, dissílabo.  d) quadrissílabo, polissílabo, trissílabo e dissílabo. 
 

05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos vocábulos abaixo: 
INVEJOSO - CONFORTÁVEL - VOCÊ - LUGAR 

a) invejosos, confortávels, vocêis, lugares. 
b) invejósos, confortáveus, vocês, lugares. 
c) invejosos, confortáveis, vocêis, lugars. 
d) invejosos, confortáveis, vocês, lugares. 
 

06 - Na oração destacada a seguir “Tá, quanto você quer para trocarmos de lugar?” ,assinale a alternativa que 
justifica corretamente o emprego da vírgula: 
a) para separar o vocativo. 
b) está entre elementos de uma enumeração. 
c) para marcar a ausência de um elemento. 
d) depois de uma abreviatura. 
 

07 - Jabes aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m., durante 75 dias. Para que Jabes 
receba, ao final desse período, R$ 53,25 referente aos juros, o capital aplicado deve ser: 
a) R$ 473,33.    c) R$ 1198,00. 
b) R$ 599,00.    d) R$ 1.420,00. 
 

08 - Num grupo de três amigos, a idade de Lucas é  da idade de Marcos, que tem  da idade de Naidion. Sabe-se 

que Naidion tem 30 anos. Então, a soma das idades dos três amigos é: 
a) 53. 
b) 54. 
c) 64. 
d) 72. 
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09 - Clóvis pretende fazer o calçamento de uma área retangular cuja largura mede 5,7 m e comprimento de 7,2 

m. Será utilizado nesse calçamento, um piso em forma de quadrado de lado 30 cm, como o modelo a seguir . 
A área sombreada nesse calçamento corresponde a: 
a) 20,52π cm2.    c) 10,26π cm2. 
b) 15, 39π cm2.    d) 5,13π cm2. 
 

10 - O relógio de Marina atrasa 18 minutos a cada 24 horas. Ciente do problema, acertou seu relógio às 7:00 
horas do dia 03. No dia 05 do mesmo mês, às 15:00 horas, o relógio de Marina estará marcando: 
a) 14:18 horas.    c) 14:42 horas. 
b) 14:30 horas.    d) 14:54 horas. 
 

11 - A qual Partido Político o atual Vice-Presidente da República, Michel Temer, é filiado? 
a) PCB     c) PMDB 
b) DEM     d) PT 
 

12 - O Brasil é dividido em 5 regiões, qual delas possui a maior quantidade de estados? 
a) Centro-Oeste.    c) Norte. 
b) Nordeste.    d) Sudeste. 
 

13 - De qual município Maripá foi desmembrado? 
a) Palotina.    c) Marechal Candido Rondon. 
b) Nova Santa Rosa.   d) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
14 - Qual destas mulheres passou a ser reconhecida pela História do Brasil como “A Redentora”? 
a) Ana Neri.    c) Maria Quitéria. 
b) Anita Garibaldi.   d) Princesa Isabel. 
 

15 - De quem é a responsabilidade da guarda e conservação dos utensílios e equipamentos que o servidor público 
utiliza no dia-a-dia em suas atividades? 
a) De todos os funcionários do setor. 
b) Do almoxarifado. 
c) Do prefeito municipal. 
d) Do próprio servidor. 
 

16 - Depois de atender uma pessoa qualquer em seu local de trabalho, você nota que a mesma esqueceu uma 
bolsa com dinheiro e documentos em seu interior. O correto neste caso é: 
a) Devolver o dinheiro e os documentos e ficar com a bolsa. 
b) Devolver tudo ao dono e continuar trabalhando. 
c) Dividir o dinheiro com os demais funcionários e devolver a bolsa e os documentos. 
d) Guardar o dinheiro e devolver a bolsa e os documentos. 
 

17 - Doenças deixariam de ser transmitidas através de cuidados básicos, entre eles a correta higienização das 
mãos. Em todas as situações abaixo é recomendável a lavagem das mãos, exceto: 
a) Depois de recolher lixo ou outros resíduos. 
b) Depois de ter feito a anti-sepsia das mãos já lavadas, com álcool ou outro produto permitido. 
c) Depois de usar panos ou materiais de limpeza. 
d) Quando chegar ao trabalho e antes de iniciar as tarefas. 
 

18 - No seu ambiente de trabalho, o servidor deverá demonstrar-se sempre: 
a) Apressado. 
b) Atencioso. 
c) Desorganizado. 
d) Nervoso. 
 

19 - O pedido de reposição dos materiais que forem necessários para as tarefas do dia-a-dia, deve ser feito: 
a) Diretamente ao prefeito da cidade. 
b) Por escrito ao responsável pelo setor. 
c) Por telefone junto ao almoxarifado da prefeitura. 
d) Verbalmente aos colegas de trabalho. 
 

20 - O que significa a sigla “EPI”? 
a) Equipamento de Propriedade Indicado. 
b) Equipamento de Proteção Individual. 
c) Equipamento Permanente Indeterminado. 
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d) Equipamento Privativo Interno. 
 

21 - Por razões de higiene pessoal, devemos lavar as mãos diversas vezes ao dia. Em qual das situações abaixo 
não é necessário lavar as mãos? 
a) Depois de manusear dinheiro. 
b) Depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar ou assuar o nariz. 
c) Sempre depois de friccionar as mãos uma na outra. 
d) Sempre que tocar em sacarias, caixas, garrafas, sapatos e etc. 
 

22 - Qual a finalidade da ferramenta apresentada na figura abaixo? 
 

 
 
a) Encher caminhões com entulhos de obras. 
b) Recolher pedras no meio do calçamento. 
c) Retirar detritos do interior de bueiros. 
d) Varrer folhas de árvores. 

 
23 - Qual das alternativas abaixo apresenta itens que podem ser armazenados em um mesmo armário? 
a) Alimentos e materiais de limpeza. 
b) Alimentos e produtos químicos. 
c) Alimentos, materiais de limpeza e produtos químicos. 
d) Materiais de limpeza e produtos químicos. 
 

24 - Qual dos motivos apresentados abaixo é o correto para justificar a não utilização de materiais de limpeza 
artesanais? 
a) O seu rendimento é diferente dos produtos de marca. 
b) Os produtos não apresentam um químico responsável. 
c) Seu odor é muito forte, falta perfume na fórmula dos mesmos. 
d) Suas embalagens são maiores e mais coloridas. 
 

25 - São regras de boa conduta que devem ser seguidas pelos funcionários dentro seu local de trabalho, exceto: 
a) Ao chegar cumprimentar todos os presentes. 
b) Pedir licença a todos quando tiver que se ausentar. 
c) Procurar saber detalhes da vida privada dos demais funcionários. 
d) Se desculpar se por acaso esbarrar em alguém acidentalmente. 
 

26 - Sobre o lixo gerado no ambiente de trabalho é incorreto afirmar: 
a) O lixo depois de colocado em sacos plásticos deve ser armazenado no mesmo local onde foi gerado. 
b) O lixo orgânico e o lixo reciclável deve ser recolhido em recipientes diferentes. 
c) Os latões que acumulam o lixo devem ter tampas e permanecerem fechados. 
d) Todo o lixo deve ser colocado em sacos plásticos antes de ser recolhido pela limpeza pública. 
 

27 - Vassouras e outros equipamentos utilizados na limpeza pesada devem ser guardados: 
a) Em locais próprios com esta finalidade. 
b) Junto com os medicamentos na caixa de primeiros socorros. 
c) Na casa do responsável pela limpeza dos órgãos públicos. 
d) No mesmo local onde ficam estocados os alimentos. 

 
28 - A limpeza de equipamentos elétricos (como por exemplo, um computador), deve ser feita: 
a) Através de jatos de água corrente. 
b) Colocando os mesmos de molho na água. 
c) Com eles desligados da tomada de energia. 
d) Internamente, desmontando todas os seus componentes. 
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29 - A prevenção dos Acidentes de Trabalho é um dever: 
a) De todos. 
b) Do Prefeito e do Presidente da Câmara. 
c) Dos chefes de departamentos. 
d) Dos funcionários públicos. 

 
30 - As pequenas quantidades de areias encontradas em algumas valas e sarjetas de ruas, próximas as Bocas-de-
Lobo devem: 
a) Ser deixadas no mesmo lugar, pois não se tratam de lixo e não precisam ser varridas. 
b) Ser varridas e jogadas dentro da Boca de Lobo mais próxima. 
c) Ser varridas e misturadas aos papelões que serão reciclados, desta forma eles ficarão mais pesados. 
d) Ser varridas normalmente, para depois serem recolhidas junto com o lixo. 
 




