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Língua Portuguesa                                 (10 questões)     
                                                                                                                      
                                                                                                                            
 

Texto para as questões 1 a 4: 

O líquido mais precioso 

Aquilo que o morador de uma cidade grande faz sem 
pensar – escovar os dentes com a torneira aberta – 
leva para o ralo toda a água que um moçambicano, 
digamos, terá para um dia inteiro. Mais de 1 bilhão 
de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, 
e mais ainda convivem com a escassez. Tratada 
como inesgotável por quem dispõe dela, a água é um 
recurso finito e crucial na engrenagem da economia. 
Sem ela, não se irrigam plantações, não se melhora a 
saúde, não se implantam indústrias. Enfim, continua-
se pobre – e sem água. Mas experiências como a do 
Tâmisa, um rio antes fétido onde hoje nadam trutas, 
provam que recuperar mananciais poluídos é possível 
(ainda que caro). E um pouco de disciplina na hora 
do banho ou de lavar a louça já ajuda a evitar o 
desperdício. Vale pelo menos 1 bilhão de 
agradecimentos. 

( Veja, São Paulo,n.52) 

1. Infere-se do texto como idéia central que: 

a) Experiências como a do Rio Tâmisa não 
justificam nenhuma possibilidade de 
recuperação no ambiente natural. 

b) A água define-se como um bem precioso onde 
seu desperdício deve ser completamente evitado. 

c) Rios que estão poluídos, não poderão ser 
tratados e recuperados. 

d) A água é um recurso infinito e crucial na 
engrenagem da economia. 

e) Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo procuram 
ter acesso à água potável. 

 
2. Analise as afirmativas abaixo: 

I. Um paulista e um moçambicano desperdiçam a 
água dentro de um mesma proporção, que seria 
o equivalente a um dia inteiro. 

II.  A escassez de água potável para alguns é 
resultado do desperdício de outros. 

III. A recuperação de mananciais poluídos bem 
como o comportamento disciplinar das pessoas 
são fatores que ajudam a evitar o enorme 
desperdício de água no mundo. 

As afirmativas corretas estão apresentadas no item: 

a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
e) I e III estão corretas. 

 
3. A função morfológica das palavras grifadas no 
texto acima é: 

a) artigo – pronome – preposição 
b) substantivo – adjetivo – numeral 
c) verbo – substantivo – conjunção 
d) verbo – adjetivo – conjunção 
e) verbo – pronome – adjetivo 

 
4. No trecho “Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo 
não têm acesso à água potável.”, a palavra em 
destaque recebe o acento gráfico pela mesma razão 
de: 

a) indústrias 
b) saúde 
c) possível 
d) água 
e) poluídos 

 
5. Observe o período a seguir e responda ao que for 
pedido: 

“ Eles eram jovens  quando os jovens partiram”  

As palavras grifadas assumem o valor morfológico 
de: 

a) adjetivo – substantivo 
b) adjetivo – adjetivo 
c) substantivo – Substantivo 
d) substantivo – adjetivo 
e) substantivo – advérbio 

 
6. A alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas por obedecerem à mesma regra é: 

a) úmido – último- saída 
b) paletó – você – esquecê-la 
c) saúde – júri – baú 
d) protótipo – revólver – Cândida 
e) mártir – intérprete – próprios 
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7. O vocábulo que apresenta a grafia incorreta está 
no item: 

a) gratuíto 
b) rubrica 
c) crisântemo 
d) ruim 
e) epitáfio 

 
8. Identifique a alternativa em que o vocábulo 
apresenta erro de ortografia: 

a) hojeriza 
b) muçulmano 
c) exceção 
d) atraí-lo 
e) perversão 

 
9.Identifique a alternativa em que os vocábulos 
formam o plural  da mesma forma que anormal e 
cadáver, respectivamente: 

a) cônsul – açúcar 
b) mal - caráter 
c) general – ardor 
d) funil - qualquer 
e) revólver – Juvenal 

 
10. Observando o grupo de palavras abaixo, tem-se 
uma alternativa em que as palavras apresentam sílaba 
tônica na mesma posição que a dos vocábulos 
mortos, abolido e generais, respectivamente: 

a) funil, tulipa, chafariz 
b) doutor, rubrica, poder 
c) erudito, item, recém 
d) glória, enxergar, decisão 
e) amargo, trêmulos, extrativismo  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                           (05 questões)     

 
11. Em uma sala de aula estudam 18 homens e 12 
mulheres. Quantas duplas de estudo diferentes, com 
um homem e uma mulher, podemos formar? 

a) 152         

b) 30        

c) 65                    

d) 216                

e) 315 

 

12. Numa divisão com dividendo natural cujo divisor 
é 9, o maior resto possível é: 

a) 0       

b) 8        

c) 1                      

d) 9                     

e) 10 

 

13. Seu Pedro foi a uma mercearia com R$ 230,00 no 
bolso e comprou 7 quilogramas de arroz por R$ 9,00 
cada um, 11 latas de leite a R$ 5,00 cada uma e 8 
litros de suco custando R$ 7,00 cada litro. Após 
efetuar o pagamento, seu Pedro dividiu o troco da 
compra em partes iguais entre seus 4 filhos. Quanto 
recebeu então cada filho de seu Pedro? 

a) R$ 11,00    

b) R$ 15,00       

c) R$ 12,00     

d) R$ 13,00          

e) R$ 14.00 

 

14. Se 
5

2
 de um tanque de combustível 

correspondem a 18 litros. A capacidade desse tanque 
é de: 

a) 35 L       

b) 50 L           

c) 45 L                 

d) 55 L            

e) 60 L    
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15. Em um concurso público com mais de mil 
candidatos, a colocação do senhor Martins foi 
ducentésimo nonagésimo sétimo. O número que 
expressa essa posição é: 

a) 297        

b) 2097            

c) 792              

d) 290            

e) 97 

 

CONHECIMENTO LOCAL                       (05 questões) 

16. O município de Luis Domingues limita-se com o 
município de Godofredo Viana através do: 

a) Rio dos Peixes. 
b) Rio Iririaçu. 
c) Rio Tromaí. 
d) Rio José Joaquim. 
e) Rio Peixe. 

 
17. O relevo do município de Luis Domingues é 
caracterizado por: 

a) Baixada litorânea com reentrâncias, presença de 
ilhas e planícies fluviais. 

b) Montanhas e planaltos. 
c) Chapadas e Serras. 
d) Falésias e tabuleiros. 
e) Planaltos e Chapadas. 

 

18. Antes da emancipação política Luis Domingues 
passou 39 anos como Vila e 2º Distrito do município 
de: 

a) Godofredo Viana. 
b) Carutapera. 
c) Cândido Mendes. 
d) Maracaçumé. 
e) Itupiranga. 

 

19. A emancipação política de Luis Domingues deu-
se em: 

a) 26 de dezembro de 1950. 
b) 26 de novembro de 1960. 
c) 23 de janeiro de 1961. 
d) 26 de dezembro de 1960. 
e) 22 de novembro de 1960. 

 

20. O vereador da época que mais se dedicou para 
que a Vila de Luis Domingues fosse emancipada foi: 

a) Benedito Pantoja Costa. 
b) Deolindo Antonio de Lima. 
c) Benedito Paiva Sodré. 
d) Floriano Catarino Matos. 
e) Benedito Sodré Matos Costa 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO            (20 questões) 

21. É baseada na confiança mútua entre as pessoas e 
não em esquemas formais (como descrições de 
cargos ou relações formais previstas no 
organograma). Essa é a denominação de: 

a) Saúde no trabalho 
b) Segurança no trabalho 
c) Relações Interpessoais 
d) Ergonomia 
e) Plano de cargos e salários 

 
22. Sobre as relações interpessoais, julgue os itens a 
seguir. 
(    ) O enriquecimento das tarefas provoca redução 
das relações interpessoais. 

(    ) O desenvolvimento de equipes proporciona uma 
melhoria das relações interpessoais. 

(  ) As relações interpessoais independem das 
interações dos participantes do grupo ou 
comunidade.  

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F,F,F 
b) V,V,F 
c) F,V,V 
d) V,F,F 
e) V,V,V 

 
23. Segundo Chiavenato, qualquer forma de 
comunicação, mensagem ou de relação com as 
demais pessoas, no âmbito das relações interpessoais 
é denominado: 

a) Transação 
b) Egograma 
c) Discussão 
d) Conversa 
e) Diálogo 
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24. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, equipamento de proteção individual 
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação 
e funcionamento. Neste contexto, julgue os itens a 
seguir e assinale a alternativa correta: 
(   ) Sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e 
do trabalho. 
(    ) Enquanto as medidas de proteção coletiva 
estiverem sendo implantadas. 
(    ) Para atender a situações de emergência. 

a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) F, F, F 
d) F, V, F 
e) F, V, V 

 

25. Sobre a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), assinale a alternativa 
INCORRETA:  

a) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e 
mantê-la em regular funcionamento as empresas 
privadas, públicas, sociedades de economia 
mista, órgãos da administração direta e indireta, 
instituições beneficentes, associações 
recreativas, cooperativas, bem como outras 
instituições que admitam trabalhadores como 
empregados. 

b) As disposições contidas nesta NR- COMISSÃO 
INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES não se aplicam, no que couber, 
aos trabalhadores avulsos. 

c) As disposições contidas nesta NR- COMISSÃO 
INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES se aplicam, no que couber, às 
entidades que lhes tomem serviços, observadas 
as disposições estabelecidas em Normas 
Regulamentadoras de setores econômicos 
específicos. 

d) A empresa que possuir em um mesmo 
município dois ou mais estabelecimentos, 
deverá garantir a integração das CIPA e dos 
designados, conforme o caso, com o objetivo de 
harmonizar as políticas de segurança e saúde no 
trabalho. 

e) As empresas instaladas em centro comercial ou 
industrial estabelecerão, através de membros de 
CIPA ou designados, mecanismos de integração 
com objetivo de promover o desenvolvimento 
de ações de prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do ambiente e instalações de uso 
coletivo, podendo contar com a participação da 
administração do mesmo. 

26. Sobre o dever de todas as empresas quanto à 
proteção contra incêndio, julgue os itens e assinale a 
alternativa correta: 

(  ) saídas suficientes para a rápida retirada do 
pessoal em serviço, em caso de incêndio; 

(    ) equipamento suficiente para combater o fogo em 
seu início; 

(  ) pessoas adestradas no uso correto desses 
equipamentos. 

a) V, V, V 

b) V, F, V 

c) F, F, V 

d) V, F, V 

e) V, V, F 

27. Sobre o uso de extintores na prevenção contra 
incêndios, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Em todos os estabelecimentos ou locais de 
trabalho só devem ser utilizados extintores de 
incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou 
regulamentos técnicos do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - INMETRO, garantindo essa 
exigência pela aposição nos aparelhos de 
identificação de conformidade de órgãos de 
certificação credenciados pelo INMETRO. 

b) Quando os estabelecimentos já forem dotados de 
chuveiros automáticos, não há necessidade do 
uso de extintores portáteis. 

c) Cada extintor deverá ter uma etiqueta de 
identificação presa ao seu bojo, com data em 
que foi carregado, data para recarga e número de 
identificação. Essa etiqueta deverá ser protegida 
convenientemente a fim de evitar que esses 
dados sejam danificados. 

d) As operações de recarga dos extintores deverão 
ser feitas de acordo com normas técnicas 
oficiais vigentes no País. 

e) O extintor tipo "Espuma" deverá ser recarregado 
anualmente. 
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28. Sobre as atividades de portaria, julgue os itens a 
seguir. 
(    ) Permitir entrada de pessoas estranhas aos 
recintos, sem antes os identificar. 

(      ) Orientar a entrada e saída de pessoas no âmbito 
do Órgão público. 

(  ) Entregar e receber chaves dos diversos 
departamentos da Instituição. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) F,F,F 
b) V,V,F 
c) F,V,V 
d) V,F,F 
e) V,V,V 

 
29. Sobre as atribuições do vigilante, julgue os itens 
a seguir. 

(      ) Executar a segurança do estabelecimento em 
que prestar serviços, nos locais e horários designados 
pelo encarregado e, ou gerente da vigilância; 

(       ) Agir com respeito e cordialidade no trato com 
colegas de trabalho, funcionários e comunidade em 
geral, mantendo atitude, postura e comportamentos 
condizentes com o decoro da profissão; 

(    ) Esforçar-se para aperfeiçoar seus conhecimentos 
profissionais, de modo a poder prestar um bom 
serviço 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a) F,F,F 
b) V,V,F 
c) F,V,V 
d) V,F,F 
e) V,V,V 

 

30. O conjunto de recursos e técnicas aplicadas, 
preventiva e corretivamente, que visam à integridade 
do homem no ambiente de trabalho é chamado: 

a) Saúde no trabalho 
b) Segurança do trabalho 
c) Relações Interpessoais 
d) Ergonomia 
e) Higiene no trabalho 

 

31. Sobre os equipamentos de proteção individual, 
julgue os itens a seguir. 

(    ) É dever do empregador orientar e treinar o 
trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 
conservação. 

(      ) Cabe ao empregado cumprir as determinações 
do empregador sobre o uso adequado dos 
equipamentos de proteção individual. 

 (    ) A empresa não é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, equipamento de proteção 
individual adequado ao risco, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) F,F,F 
b) V,V,F 
c) F,V,V 
d) V,F,F 
e) V,V,V 

 

32. A fixação dos padrões de vencimento e dos 
demais componentes do sistema remuneratório 
observará:  

I - a natureza. 

II- o grau de responsabilidade. 

III- complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira. 

IV - os requisitos para a investidura. 

V - as peculiaridades dos cargos. 
 

a) Apenas o item I está correto. 

b) As alternativas corretas são: I. II, III 

c) Nenhuma das alternativas está correta. 

d) Somente as alternativas corretas são I e II. 

e) Todos os itens corretas.  
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33. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas. Sobre a aposentadoria 
desses servidores, assinale a alternativa incorreta: 

a) por invalidez permanente, sendo os proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional, na forma da lei. 

b) por invalidez permanente, sendo os proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei. 

c) compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição. 

d) voluntariamente, desde que cumprido tempo 
mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo 
em que se dará a aposentadoria, observada a 
seguinte condição: sessenta anos de idade e 
trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de 
contribuição, se mulher. 

e) voluntariamente, desde que cumprido tempo 
mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo 
em que se dará a aposentadoria, observadas as 
seguintes condições: sessenta e cinco anos de 
idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição.  

 

34. O servidor público estável só perderá o cargo: 
a) em virtude de sentença judicial. 
b) em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado. 
c) mediante processo administrativo 

independentemente da ampla defesa. 
d) mediante procedimento de avaliação periódica 

de desempenho, na forma de lei, assegurada 
ampla defesa.  

e) somente por processo administrativo. 

35. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Sobre isso, assinale a 
alternativa correta: 

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

b) Os cargos, empregos e funções públicas são 
inacessíveis aos estrangeiros, mesmo que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei. 

c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência, no entanto não definirá os critérios 
de sua admissão.  

d) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo 
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Legislativo. 

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

 
36. Nos alojamentos, local destinado ao repouso dos 
operários, deverão ser obedecidas instruções gerais 
de uso, dentre elas: 

a) todo quarto ou instalação deverá ser conservado 
limpo e todos eles serão pulverizados de 40 
(quarenta) em 40 (quarenta) dias;  

b) os sanitários deverão ser desinfetados 
diariamente;  

c) o lixo deverá ser retirado de dois em dois dias e 
depositado em local adequado;  

d) não é proibida, nos dormitórios, a instalação 
para eletrodomésticos. 

e) não é vedado o uso de fogareiro ou similares.  
 
37. Sobre os deveres do servidor público, julgue os 
itens a seguir. 

(    ) O servidor público deve tratar as pessoas 
educadamente. 
(     ) O servidor público deve exercer com zelo as 
atribuições do cargo; 
(   ) O servidor público deve zelar pela conservação 
do patrimônio público. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F,F,F 

b) V,V,F 

c) F,V,V 

d) V,F,F 

e) V,V,V 
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38. Princípio da administração pública que reza que 
toda ação administrativa tem que ser de bom 
atendimento, rapidez, urbanidade, segurança, 
transparente, neutro e sem burocracia, sempre 
visando à qualidade, é denominado: 

a) Legalidade 
b) Publicidade 
c) Eficiência 
d) Moralidade 
e) Supremacia do interesse público sobre o privado 

 
39. Conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser 
cometidas a um servidor é denominado: 

a) Promoção 
b) Vacância 
c) Recondução 
d) Cargo Público 
e) Aposentadoria 

40. Sobre a Administração Pública, julgue os itens a 
seguir. 

(    ) Depende de autorização legislativa, em cada 
caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a 
participação de qualquer delas em empresa 
privada. 
(    ) As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 
(    ) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 
ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) F,F,F 
b) V,V,F 
c) F,V,V 
d) V,F,F 
e) V,V,V 
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