
 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
FORMOSA DO SUL 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2017  

CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 (cinco) 

questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 
(Texto) 

 
 
QUESTÃO 01. “Thorp fez uma pequena fortuna e se tornou uma persona non grata nos cassinos” (linhas 7 e 8). 

Ao analisar o trecho acima retirado do Texto e seu contexto, é correto afirmar que Thorp: 
 
(A) Tornou-se um homem odiado, pois enriqueceu. 
(B) Por causa de sua fortuna, foi proibido de entrar em cassinos. 
(C) Tornou-se um homem milionário por saber as regras de jogos com roleta. 
(D) Não ser desejado em cassinos é consequência de suas apostas corretas com resultados previstos. 
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta, entre as opções, a melhor palavra sinônima de “idealizou” 

(linha 3) no contexto do Texto: 
 
(A) Imaginou. 
(B) Transformou. 
(C) Converteu. 
(D) Desvendou. 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta do acento da palavra destacada do 

Texto: 
 
(A) “técnica” (linha 3): acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 
(B) “Então” (linha 8): acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
(C) “matemática” (linha 12): acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em “o” (s). 
(D) “números” (linha 15): acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 
 
QUESTÃO 04. “Depois desenvolveu um equipamento para prever o resultado das roletas” (linhas 4 a 6). Na frase 

acima, a palavra “resultado” classifica-se corretamente como: 
 
(A) Adjetivo masculino. 
(B) Substantivo concreto. 
(C) Substantivo abstrato. 
(D) Adjetivo gentílico. 
 



QUESTÃO 05. “Quando era um jovem professor de matemática do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), nos anos 1960, Edward Thorp idealizou uma técnica para superar cassinos no jogo blackjack” (linhas 
1 a 4). Analisando-se o trecho retirado do Texto, classifica-se como palavra feminina a seguinte: 

 
(A) “jovem”. 
(B) “matemática”. 
(C) “Instituto”. 
(D) “cassinos”. 
 
QUESTÃO 06. “Mal tinha aprendido a falar, ele foi introduzido aos números pelo pai” (linhas 14 e 15). Em relação 

às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Existe exatamente um substantivo na frase. 
(B) Não há adjetivos na frase. 
(C) “ele” classifica-se como um substantivo concreto.   
(D) “pai” classifica-se como um adjetivo. 
 
QUESTÃO 07. Dois são os graus do adjetivo: comparativo e superlativo. Assinale a frase abaixo que utiliza o grau 

superlativo dos adjetivos: 
 
(A) Paulo é mais inteligente que estudioso. 
(B) Paulo é mais estudioso do que Pedro. 
(C) Paulo é muito estudioso. 
(D) Paulo é tão estudioso quanto Pedro. 
 
QUESTÃO 08. O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo, podendo indicar qualidade, modo 

de ser, aparência ou estado.  
(Celso Cunha e Lindley Cintra, 2008).  

 
Dessa forma, entre os adjetivos das expressões abaixo, denota aparência o seguinte: 
 
(A) Pessoa simples. 
(B) Horta florida. 
(C) Homem bravo. 
(D) Vidro fosco. 
 
QUESTÃO 09. Os substantivos sobrecomuns são aqueles que têm um só gênero gramatical para designar 

pessoas de ambos os sexos. Assim, classifica-se como substantivo sobrecomum o seguinte: 
 
(A) Águia. 
(B) Cônjuge. 
(C) Mosca. 
(D) Borboleta. 
 
QUESTÃO 10. No trecho abaixo também adaptado de G1 (17/06/2017), conclui-se que há erro ortográfico no 

seguinte termo sublinhado: 
 
“Quando ia para um cassino, meu risco era que alguém quebrasse minha perna. Aí penssava, não vou ter este 

risco em Wall Street. Isto é verdade. Mas você tem vilões muito mais espertos em Wall Street, e o dinheiro é 
muito maior”. 

 
(A) “quebrasse”. 
(B) “penssava”. 
(C) “risco”. 
(D) “espertos”. 
 
 
  



II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Pedro foi a um zoológico com um total de R$ 56,00. Quando chegou lá, Pedro comprou um picolé 

por R$ 4,50, dois chocolates por R$ 2,75 cada e 10 balas por R$ 0,15 cada. Desse modo, é correto afirmar 
que, ao final do passeio, Pedro ficou com um total de: 

 
(A) R$ 35,00 
(B) R$ 42,50 
(C) R$ 44,50 
(D) R$ 44,75 
 
QUESTÃO 12. Analise o número abaixo e assinale a alternativa que melhor representa a centena, dezena e 

unidade do número apresentado. 
 

 
 
(A) Centena: 3; Dezena: 5 e Unidade: 2 
(B) Centena: 5; Dezena: 3 e Unidade: 2 
(C) Centena: 2; Dezena: 3 e Unidade: 2 
(D) Centena: 3; Dezena: 2 e Unidade: 5 
 
QUESTÃO 13. Localizada em Paris na França, a Torre Eiffel é uma das estruturas mais reconhecidas e admiradas 

no mundo. Sabendo que a Torre Eiffel possui 324 metros de altura, é correto afirmar que, em milímetros, 
ela possui: 

 

 
 
(A) 324 
(B) 3.240 
(C) 32.400 
(D) 324.000 
 
QUESTÃO 14. João começa a trabalhar às 7h15min, às 11h sai para o almoço e retorna 12h15min para trabalhar 

até às 18h. Com base nisso, é correto afirmar que, descontando o horário de almoço, João trabalha 
exatamente: 

 
(A) 8h45min 
(B) 8h50min 
(C) 9h15mim 
(D) 9h30min 
 
  

352



QUESTÃO 15. Sabe-se que 5 dúzias de ovos custam um total de R$ 27,50. Portanto, é correto afirmar que cada 
dúzia de ovos custa um valor de: 

 
(A) R$ 4,20 
(B) R$ 5,25 
(C) R$ 5,50 
(D) R$ 5,75 
 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Entende por higiene do trabalho: 
 
I. prevenção de doenças ocupacionais; 
II. manutenção de agentes patogênicos no ambiente; 
III. promoção de hábitos saudáveis. 
 
Dos itens acima, 
 
(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Todos os itens estão corretos. 
(D) Todos os itens estão incorretos. 
 
QUESTÃO 17. Assinale a alternativa correta sobre a forma adequada de separar o lixo para reciclagem: 
 
(A) Plásticos e metais devem estar juntos aos resíduos orgânicos. 
(B) Resíduos orgânicos devem estar separados de plásticos e metais. 
(C) Todos os resíduos devem ser destinados em conjunto, apenas o lixo radioativo deve ser separado. 
(D) O lixo hospitalar deve ser o único destinado à reciclagem. 
 
QUESTÃO 18. Das alterativas abaixo, assinale aquela que apresenta incorretamente um material utilizado na 

limpeza em geral: 
 
(A) Pá de lixo. 
(B) Flanela. 
(C) Pulverizador. 
(D) Aspirador de pó. 
 
QUESTÃO 19. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas sobre a importância de 

reciclar o lixo: 
 
I. (__) Reduzir a poluição ambiental. 
II. (__) Aumentar a quantidade de resíduos. 
III. (__) Produzir novos produtos. 
 
(A) F – F – V 
(B) V – V – F 
(C) F – V – F 
(D) V – F – V 
 
  



QUESTÃO 20. Analise as figuras abaixo: 
 

(X) 
 

(Y) 
 
Dos equipamentos de proteção individual apresentados acima, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Apenas X é adequado para limpeza. 
(B) Apenas Y é adequado para limpeza. 
(C) Ambos são adequados para limpeza. 
(D) Ambos são inadequados para limpeza. 
 
QUESTÃO 21. São práticas corretas no atendimento ao público em geral: 
 
I. ser indecoroso; 
II. manter o zelo; 
III. ser cuidadoso. 
 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Todos os itens estão corretos. 
(C) Todos os itens estão incorretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão coretos. 
 
QUESTÃO 22. Quando se considera a saúde do funcionário no ambiente de trabalho, deixar a capa protetora de 

um aspirador de pó aberta poderá causar: 
 
(A) Demora na limpeza. 
(B) Risco de contaminação. 
(C) Danos ao equipamento. 
(D) Advertência profissional. 
 
  



QUESTÃO 23. Analise a tabela a seguir: 
 

Produto Quantidade em estoque 

Água sanitária 0 

Sapólio 10 

Detergente 01 

Álcool gel 14 

 
Para garantir o controle satisfatório do estoque dos produtos de limpeza descritos acima, será necessário repor 

a quantidade de: 
 
(A) Sapólio e álcool em gel. 
(B) Álcool gel apenas. 
(C) Água sanitária e detergente. 
(D) Sapólio apenas. 
 
QUESTÃO 24. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento incorreto para conservação do material 

de limpeza: 
 
(A) Armazená-los em locais de acesso restrito. 
(B) Espalhá-los e deixá-los acessíveis a todos. 
(C) Organizá-los em estoque. 
(D) Mantê-los no prazo de validade estipulado pelo fabricante. 
 
QUESTÃO 25. Analise os itens abaixo e assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para falsas sobre os 

resíduos que são considerados lixo orgânico: 
 
I. (__) casca de ovo; 
II. (__) bagaço de laranja; 
III. (__) casca de banana. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
 
(A) V – V – V 
(B) F – F – F  
(C) V – F – V  
(D) F – F – V  
 
QUESTÃO 26. O conceito de limpeza técnica se refere ao procedimento para remoção de sujidades por meio da 

utilização de produtos químicos e utensílios próprios que auxiliam na desinfecção e higienização de 
determinado local. Além disso, durante o processo de limpeza, classificam-se as áreas nas quais deverá ser 
estipulado o tipo de procedimento apropriado para a realização de uma limpeza que garanta um ambiente 
agradável e seguro. 

 
O trecho acima: 
 
(A) Está totalmente incorreto. 
(B) Apenas a primeira frase está correta. 
(C) Apenas a segunda frase está correta. 
(D) Está totalmente correto. 
 
  



QUESTÃO 27. São procedimentos corretos para conservar móveis de madeira: 
 
I. realizar limpeza diária com um pano úmido com água; 
II. utilizar produtos abrasivos para limpeza; 
III. realizar polimento semanal com removedor. 
 
Dos itens analisados acima, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas o item I está correto. 
(C) Apenas o item II está correto. 
(D) Todos os itens estão incorretos. 
 
QUESTÃO 28. Ao realizar a limpeza com água em espaços onde pessoas transitam diariamente será preciso: 
 
(A) Interditar o local permanentemente. 
(B) Colocar panos e toalhas molhadas por onde as pessoas transitam. 
(C) Colocar uma placa de sinalização, indicando o piso molhado. 
(D) Parar imediatamente a limpeza e só retornar quando cessar o fluxo de pessoas. 
 
QUESTÃO 29. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas sobre o conceito de 

segurança do trabalho: 
 
I. (__) Um conjunto de regras que garantem o seguro desemprego; 
II. (__) Um modo de proteger a integridade psicológica e física do trabalhador; 
III. (__) Um conjunto de medidas para diminuir os acidentes de trabalho. 
 
(A) F – V – F  
(B) V – V – F  
(C) V – F – V  
(D) F – V – V  
 
QUESTÃO 30. Ao considerar as noções de limpeza e higienização, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o significado de limpeza concorrente como um procedimento que deve ser feito: 
 
(A) Diariamente. 
(B) Apenas uma vez por ano. 
(C) Uma vez a cada dois anos. 
(D) Apenas uma única vez. 
 

 


