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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 
2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 
3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 
4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 
5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 
6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 
7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 
8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 
9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 
10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise a tirinha abaixo para responder à próxima questão: 

 

01 – No trecho “a gente tem que fazer traços”, 
encontrado no segundo quadrinho da tirinha acima, 
se substituirmos o sujeito “a gente” por outro da 
primeira pessoa do plural, no tempo futuro do 
presente, o resultado seria o seguinte: 

A) Temos que fazer traços. 

B) Teríamos que fazer traços 

C) Tivemos que fazer traços 

D) Teremos que fazer traços 

E) Tínhamos que fazer traços  

 

02 – Entre as principais características deste gênero 
textual, é possível destacar a linguagem simples, 
objetiva e o texto curto. Além de se tratar de uma 
abordagem que geralmente retrata temas 
contemporâneos. Em seu eixo temático, é um texto 
que retrata acontecimentos do cotidiano com um 
caráter crítico. É um tipo de texto que chama atenção 
pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e 
humorístico, prendendo a atenção do leitor por 
contar a história de forma rápida e sem grandes 
detalhamentos. 

Estamos falando de: 

A) Crônica 

B) Romance 

C) Novela 

D) Poema 

E) Notícia 

03 – Analise as frases abaixo e assinale a alternativa 
onde a classe gramatical da palavra destacada esteja 
CORRETA entre parênteses: 

A) Ontem eu chorei a noite toda. (Conjunção) 

B) Meu avô comprou um carro novo. (Preposição) 

C) Eu queria comprar livros, mas estou sem dinheiro. 
(Conjunção) 

D) Minha coleção de canetas coloridas está cada vez 
maior. (Adjetivo)  

E) A continuação do meu filme favorito estará nos 
cinemas no próximo mês. (Pronome)  

 

04 – Com relação à concordância verbal, analise a 
frase abaixo e assinale a alternativa que completa as 
lacunas de forma CORRETA: 

“Já ______ anos que só _______ destroços neste local. Antes 
________ lindos chalés.” 

Alternativas: 

A) Fazem, existe, havia 

B) Fazem, existem, havia 

C) Faz, existe, havia 

D) Faz, existem, havia  

E) Fazem, existem, haviam 
 

05 – Das palavras abaixo, qual delas contém a 
mesma quantidade tanto de fonemas, quanto de 
letras? 

A) Fixa 

B) Questão 

C) Sucedida 

D) Ressoar 

E) Adolescência 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – O governo federal decidiu regulamentar a 
concessão de residência a cubanos que participaram 
do programa Mais Médicos, criado em 2013.  

De acordo com este assunto e com matéria 
publicada no g1 em 29 de julho de 2019, classifique 
os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  As regras para a concessão da residência estão em 
portaria publicada no "Diário Oficial da União" no dia 
29/07/2019. O texto foi assinado pelos ministros Sergio 
Moro (Justiça e Segurança Pública) e Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores). 

(     )  De acordo com a portaria publicada, cubanos poderão 
solicitar residência no país por um período de 2 anos.  

(     )  Com a residência garantida por 2 anos, o estrangeiro 
pode pedir a extensão para período "indeterminado" antes 
de terminar o prazo do período previsto inicialmente. 

(     )  Além dos cubanos, o governo vai conceder autorizações 
de residência semelhantes aos cidadãos bolivianos que 
tenham feito a solicitação de refugiado, conforme 
publicado na mesma portaria. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V, V, V, V    B) V, V, V, F 

C) V, V, F, F   D) F, V, V, F 

E) F, V, V, V 
 

07 – O governo federal decidiu proibir as queimadas 
em todo o país durante o período da seca. Um 
decreto sobre a proibição foi publicado no “Diário 
Oficial da União” no dia 29 de agosto de 2019. Estão 
suspensas as queimadas em todo o território 
nacional pelos próximos 60 dias com apenas 
algumas exceções para o uso do fogo, sendo estas: 

I. No controle de pragas e doenças, devidamente 
autorizado por órgãos ambientais;  

II. Na prática de prevenção e combate a incêndios;  

III. No preparo do terreno para agricultura de subsistência, 
em comunidades tradicionais e indígenas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item I está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

08 – O presidente Jair Bolsonaro passou por uma 
nova cirurgia no abdômen no dia 8 de setembro de 
2019, com o objetivo de corrigir uma hérnia surgida 
no local das intervenções anteriores. A operação é 
de médio porte e foi feita no Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo. A hérnia tinha 6 centímetros e estava 
localizada na parede abdominal, perto da cicatriz da 
facada, do lado direito. Desde a facada sofrida por 
Bolsonaro durante a sua campanha eleitoral de 2018, 
esta cirurgia é a: 

A) Segunda cirurgia  B) Terceira cirurgia 

C) Quarta cirurgia  D) Quinta cirurgia  

E) Sexta cirurgia 
 

09 – O presidente Jair Bolsonaro exonerou Luiz 
Augusto Ferreira do cargo de presidente da Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do 
Ministério da Economia. Bolsonaro afirmou ter 
determinado uma apuração sobre declarações de 
Luiz Augusto Ferreira segundo as quais ele teria 
recebido "pedidos não republicanos" por parte do 
secretário especial de Produtividade e Emprego da 
pasta, Carlos Da Costa. De acordo com o decreto de 
Bolsonaro, publicado na edição do dia 04/09/2019 do 
"Diário Oficial da União", quem assumirá o cargo? 

A) Igor Nogueira Calvet assumirá o posto com mandato 
de quatro anos. 

B) Igor Nogueira Calvet assumirá o posto com mandato 
de dois anos. 

C) Maurício João de Souza assumirá o posto com 
mandato de quatro anos. 

D) Igor Silva dos Santos assumirá o posto com mandato 
de três anos. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 

10 – De acordo com o site oficial do município de 
Jacinto Machado, as terras do atual município 
chamavam-se: 

A) Volta Redonda, devido à volta que o rio Serra da 
Pedra faz entre a Cidade e o bairro Figueira. 

B) Volta Grande, devido à volta que o rio Serra da Pedra 
faz entre a Cidade e o bairro Gávea. 

C) Bela Vista, devido a concentração maior de 
moradores se dar no local onde hoje se encontra o 
Bairro Bela Vista. 

D) Rio da Pedra, devido ao rio do mesmo nome que se 
localiza no município. 

E) Nenhuma das alternavas anteriores, pois o município 
sempre se chamou Jacinto Machado.  

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
LEGISLAÇÃO 

11 – Sobre a Lei nº 22/1979 - Lei de criação do 
SAMAE, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(   )  Uma das formas de receita do SAMAE provirá do seguinte 
recurso: do produto de doações, legados ou outras rendas 
que por sua natureza ou finalidade, que lhe devam caber.                    

(   )  Os proprietários de terrenos baldios, loteados ou não, 
situados em logradouros dotados de redes públicas de 
distribuição de água e esgotos sanitários, desprovidos das 
respectivas ligações, ficarão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa de contribuição, na forma a ser fixada em 
regulamento. 

(   )  É Permitido ao SAMAE conceder isenção ou redução de 
taxas ou tarifas dos serviços de água ou de esgotos, em 
casos especiais e previstos em Lei. 

(   )  Aplicam-se ao SAMAE, naquilo que disser respeito aos 
seus bens, rendas e serviços, todas as prerrogativas, 
isenções, favores fiscais e demais vantagens que os 
serviços municipais gozem e que lhes caibam por lei. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V  B) V, V, F, F         C) F, V, F, V 

D) F, F, V, F  E) V, V, F, V 
 

12 – De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, no Título III, da 
Organização do Estado, Capítulo VII, da 
Administração Pública, Seção II, dos servidores 
públicos, em seu Art. 39 § 1º: A fixação dos padrões 
de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará: 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira;   

II. Os requisitos para a investidura;   

III. As peculiaridades dos cargos; 

IV. A carga horária a ser exercida na investidura. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
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13 – Ainda de acordo com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu 
artigo nº 170, menciona que: A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios: 

I. Soberania nacional; 

II. Propriedade privada; 

III. Função econômica da propriedade; 

IV. Livre concorrência; 

V. Defesa do consumidor; 

VI. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; 

VII. Redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII. Garantia de emprego; 

IX. Tratamento favorecido para as empresas de grande porte. 

Analise os itens acima, a assinale a alternativa que 
apresenta a resposta CORRETA: 

A) Nenhum item está correto 

B) Apenas o item IX está incorreto 

C) Os itens III, VIII e IX estão incorretos 

D) Os itens VI e VIII estão incorretos  

E) Todos os itens estão corretos 
 

14 – De acordo com a Lei Municipal 837 de 9 de maio 
de 2017, Art. 16, “É permitida a contratação de 
servidor por tempo determinado, para atender à 
necessidade temporária e de excepcional interesse 
público, de que trata o inciso IX, do artigo 37 da 
Constituição Federal, nos seguintes casos”, 
EXCETO: 

A) Para a construção de obras certas e específicas, cuja 
execução esteja vinculada ao regime de 
administração direta;   

B) Para o atendimento exclusivamente a serviços de 
extrema periculosidade com duração indeterminada; 

C) Para substituição de servidor, em caso de 
afastamento por doença ou férias regulamentares, 
cuja atividade ou serviço seja considerado essencial e 
de excepcional interesse público;   

D) Para recuperação de obras danificadas pela 
ocorrência de fenômenos meteorológicos, cuja 
extensão caracterize situação emergencial; 

E) Para execução de programas e obras especiais, 
visando o atendimento de necessidades conjunturais, 
que não se justifica a criação de Cargos de 
Provimento Permanente. 

 

15 – A Lei Municipal 837 de 9 de maio de 2017, assim 
como diversas outras leis brasileiras, é composta e 
subdividida por Capítulos e Artigos. Deste modo, 
analisando a sua estrutura, assinale a alternativa que 
apresenta o número exato de capítulos desta lei: 

A) 07 Capítulos   B) 09 Capítulos 

C) 11 Capítulos   D) 16 Capítulos 

E) 19 Capítulos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AGENTE DE ZELADORIA 

16 – A varrição ou varredura é a principal atividade 
de limpeza de logradouros públicos. Com relação a 
este assunto, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  Normalmente não é preciso varrer a faixa mais central de 
uma via. O trânsito de veículos basta para empurrar a 
sujeira para as sarjetas e estas, sim, deverão ser varridas. 

(    )  É importante providenciar varrições noturnas, 
complementares às que se fazem durante o dia, 
principalmente em cidades grandes, visto que os 
automóveis estacionados muitas vezes impedem os 
limpadores da rua de realizar seu serviço de maneira 
eficiente. 

(    )  Existem diversos utensílios e equipamentos que auxiliam 
o serviço de varrição, como por exemplo a vassoura e 
também carrinhos com pneus ou carrocinhas, com 
recipientes para armazenar o lixo varrido. 

(    )  É importante a instalação de cestas coletoras de lixo na 
cidade, de preferência em locais onde não haja 
concentração de pessoas. Além disso, as cestas de lixo 
públicas devem ter tampa, para evitar o acúmulo de 
insetos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    

B) V, F, V, F 

C) F, F, V, F    

D) V, V, V, F 

E) V, F, V, V 

 

17 – De acordo com a Norma Regulamentadora NR 6, 
que regulamenta o uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), cabe ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho e Emprego:  

I. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a 
qualidade do EPI 

II. Recolher amostras de EPI 

III. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos 
técnicos para ensaios de EPI 

IV. Fiscalizar a qualidade do EPI 

V. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades 
cabíveis pelo descumprimento desta NR. 

Assinale a resposta CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos 

C) Apenas o item II está incorreto 

D) Apenas os itens I, II e V estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos  

 

18 – A limpeza é um dos aspectos mais importantes 
para o correto funcionamento de uma empresa. 
Assegurar que o local esteja sempre higienizado 
impacta de maneira positiva da produtividade dos 
funcionários. Além disso, uma limpeza periódica e 
bem executada evita a proliferação de micro-
organismos e, consequentemente, a contaminação 
do produto e a ocorrência de problemas de saúde.  
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Desta forma, com relação à limpeza, assinale a 
alternativa CORRETA: 

A) Lavar vidraças ao sol é recomendável, pois a luz solar 
faz com que os produtos de limpeza e a água 
aplicados sobre o vidro evaporem mais rapidamente, 
e desta forma, dá maior rendimento ao trabalho. 

B) Misturar produtos químicos aumenta sua eficácia na 
limpeza e ao matar vírus e bactérias.  

C) Os limpadores multiusos são ótimos aliados na hora 
da limpeza, pois, como seu próprio nome já diz, 
podem ser utilizados para remoção de qualquer 
sujeira, e dispensa enxágue. São ótimos para limpeza 
de madeiras. 

D) O álcool é um produto bastante versátil para limpeza, 
além de ser eficiente na destruição de 
microrganismos e como ele evapora rapidamente, 
não deixa resíduos na superfície. O produto pode ser 
utilizado para limpeza de fórmica, borracha, acrílico e 
superfícies de aparelhos eletrônicos. 

E) As rotinas de limpeza costumam deixar os 
empregados responsáveis pela função expostos a 
produtos químicos, que podem ser tóxicos e 
perigosos. Portanto, é obrigação da empresa fornecer 
os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários para reduzir ou eliminar os riscos dessa 
exposição. 

 

19 – Com relação à armazenagem de alimentos, leia 
os itens abaixo: 

I. Alimentos congelados precisam de um frio de -12ºC, 
alimentos refrigerados precisam de temperaturas na 
faixa dos 5ºC ou menos, e mesmo os alimentos secos 
não podem ficar expostos ao sol, nem calor excessivo. 

II. Mantenha os locais absolutamente limpos e secos: 
prateleiras, estantes e armários devem fora do alcance 
de animais e insetos. 

III. Alimentos secos precisam de um ambiente ventilado, 
sem umidade, longe do lixo e de produtos de limpeza. 

IV. Só jogue fora alimentos vencidos se ao verificar seu 
aspecto perceba que ele realmente está estragado. 
Alimentos fora da data de validade, mas que estão com 
aparência, cheiro e sabor característicos, podem ser 
consumidos.  

V. O local de armazenagem de alimentos deve ser fresco e 
ventilado. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas os itens I e IV estão incorretos.  

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas os itens II e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

20 – São atribuições do cargo de Agente de 
Zeladoria, de acordo com a Lei Municipal Nº. 837 de 
09 de Maio de 2017, EXCETO: 

A) Auxiliar nas organizações dos eventos e festividades 
da Autarquia. 

B) Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpetes, 
terraços e demais dependências da Autarquia.  

C) Polir objetos, peças e placas metálicas. 

D) Auxiliar na separação, classificação, distribuição, 
numeração e expedição de faturas e 
correspondências. 

E) Efetuar limpeza e conservação dos prédios públicos, 
assim como, áreas verdes, capinando, limpando, 
lavando, varrendo, transportando entulhos, visando 
melhorar o aspecto do ambiente. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
ENCANADOR (ETA) 

16 – Com relação aos tipos de tubos e conexões para 
instalações hidráulicas, esse tipo de tubo é utilizado 
para o transporte de água quente ou fria, tem seu 
formato parecido como uma mangueira de jardim e 
por ser maleável facilita a instalação, eliminando 
assim a necessidade da utilização de algumas 
conexões, tem alta resistência térmica e suporta 
temperaturas de até 140ºC. Uma grande vantagem é a 
sua flexibilidade, que facilita o acesso para eventuais 
manutenções, evitando quebras; tem vida útil 
prolongada (norma DIN estima mínimo de 50 anos) e 
o acoplamento entre tubo e conexão é feito por um 
equipamento que os une através de pressão. 

Estamos nos referindo ao: 

A) PVC (Policloreto de Vinila) 

B) PEX (Polietileno Reticulados Flexível) 

C) CPVC (Policloreto de Vinila Clorado)  

D) PPR (Polipropileno Copolímero Random) 

E) Cobre 

 

17 – As instalações de água fria devem ser 
projetadas e executadas de maneira a atender às 
necessidades de conforto do usuário, com relação 
aos níveis de ruído produzidos ou transmitidos pela 
própria instalação, bem como evitar que as vibrações 
venham a provocar danos à instalação. Um 
fenômeno muito conhecido, que ocorre, 
principalmente, nos prédios mais antigos e causa 
ruídos extremamente desagradáveis, é o “golpe de 
aríete”.  

Com relação a este fenômeno e também aos ruídos e 
vibrações em instalações prediais, analise os itens 
abaixo: 

I. O golpe de aríete acontece quando a água, ao descer 
com muita velocidade pela canalização, é bruscamente 
interrompida, ficando os equipamentos e a própria 
canalização sujeitos a choques violentos. 

II. Para amenizar esse problema do golpe de aríete, podem 
ser usados alguns recursos, como válvulas de descarga e 
registros com fechamento mais suave, limitação da 
velocidade nas tubulações etc. 

III. Principalmente em prédios, é preferível não utilizar caixas 
de descarga, pois além de consumirem maior quantidade 
de água, provocam golpe de aríete. 

IV. Existem também medidas simples, que podem minimizar, 
ou até mesmo resolver, o problema dos ruídos – projetar 
as instalações de forma que as prumadas não passem 
por paredes de ambientes com mais exigência de 
ocupação, por exemplo. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

18 – A água é um bem natural precioso. Embora 
encontrada em grande quantidade no planeta Terra, 
seu tratamento é caro e trabalhoso. Alguns 
especialistas afirmam que, se o consumo de água 
continuar nos níveis atuais (considerando o alto 
desperdício), futuramente poderemos enfrentar 
sérios problemas de falta de água.  

Uma das atitudes que devem ser feitas para ajudar 
na economia de água, é procurar por vazamentos. 
Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. Alguns vazamentos podem ser facilmente detectados, um 
modo é o teste do relógio de água. Feche o hidrômetro e 
anote a posição dos ponteiros, ou o número que consta 
na marcação do relógio. Após uma hora verifique se 
houveram mudanças, se houver é muito provável que há 
vazamentos.  

II. Outro teste que pode ser feito é um o teste interno que 
consiste em fechar o registro na parede, esvaziar a 
torneira e colocar um copo com água, se após um tempo 
o nível de água do copo for maior do que no início, é um 
alerta para vazamentos. 

III. Também é possível marcar o nível de água existente na 
caixa d'água com todos as possíveis saídas fechadas, se 
observar mudança no nível marcado, há um vazamento 
na canalização ou nos sanitários. Os mesmos testes 
podem ser feitos em reservatórios subterrâneos. 

IV. Muitas vezes, quando há vazamento e infiltração, 
podemos observar alguns sintomas indicativos, como: 
piso soltando e com umidade; reboco soltando; região 
onde há junções próximas aos registros e canos, com 
umidade e mofo; manchas escuras nas paredes e tetos, 
etc. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto.  

C) Apenas o item III está incorreto.  

D) Apenas o item IV está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – Este método é muito usado pelos europeus para 
medição de vazão em pequenos rios de montanha e 
os norte-americanos usam este método para o 
cálculo de vazão de turbinas hidráulicas. Consiste 
em lançar no curso de água em estudo uma vazão 
constante de uma solução que não seja encontrada 
em grande quantidade nessas águas e, a jusante, 
medir a concentração dessa solução comparando-a 
com a concentração natural do curso. Este método 
deve ser utilizado em águas turbulentas para garantir 
uma boa dissolução da substância, evitando, assim, 
um "mascaramento" do processo. É comum utilizar-
se uma solução de cloreto de sódio por ser 
inofensiva à ecologia. 

Estamos falando de: 

A) Método da Diluição Química 

B) Método Gravimétrico e Volumétrico 

C) Método do Vertedor 

D) Método de Calha Venturimétrica do Tipo de Ressalto 
Hidráulico 

E) Método das Velocidades Pontuais 

 

20 – São atribuições do cargo de Encanador (ETA), 
EXCETO: 

A) Efetuar análises físico-químicas e bacteriológicas da 
água. 

B) Ler e anotar o consumo registrado nos hidrômetros 
prediais, observando a rota diária de leitura. 

C) Auxiliar nos serviços da carteira de Emissão e 
Controle de Contas, nos períodos de entre-leituras e 
em dias chuvosos. 

D) Fazer coleta de amostras de água para exame de 
laboratório. 

E) Fazer instalação, conserto e manutenção de 
adutoras, redes de distribuição de água, registros, 
hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral. 

 


