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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Comer rápido ou devagar? 

 

 Estudo preliminar realizado por pesquisadores da universidade de Hiroshima, no Japão, 

apresentado em 2017, na Califórnia [...], evidenciou que comer lentamente implica menor risco para 

obesidade [...]. 

 Os resultados do estudo que foi realizado com mais de mil japoneses adultos, caracterizou a 

velocidade em que comiam em: lento, normal e rápido [...]. As pessoas que comiam rapidamente 

tinham mais propensão a ter maior peso e maior circunferência de cintura. 

 Comer lentamente pode ser uma pequena mudança no estilo de vida, ajuda a prevenir 

muitas doenças, entre elas, a obesidade.  

(Adaptado de QUINTAES, Vida e Saúde, out. 2018, p. 16). 

 

01. A partir da leitura do texto “Comer rápido ou devagar?” é possível afirmar que: 

(   ) O estudo foi desenvolvido em vários países do mundo. 

(   )  O estudo precisa ser feito, também, com crianças. 

(   )  Segundo o estudo, comer lentamente implica menor possibilidade de obesidade. 

(   )  Segundo o estudo, comer lentamente pode evitar doenças. 

(   )  Comer rapidamente, segundo o estudo, pode contribuir para a saúde.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V, F.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

 

02. O verbo é uma categoria gramatical que manifesta estado ou ações que se realizam em 

momentos distintos. As ações podem ocorrer em tempos diferentes, analise os verbos destacados no 

texto. 

I. No primeiro parágrafo, o verbo destacado traz uma ação concluída, característica do verbo 

conjugado no particípio.  

II. No segundo parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada há um tempo 

razoável, característica do verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.  
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III. No terceiro parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada no momento, 

característica do verbo conjugado no presente do indicativo. 

IV. No segundo parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada há pouco tempo, 

característica do verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo.  

V. No primeiro parágrafo, o verbo destacado traz uma ação em execução, característica do verbo 

conjugado no gerúndio. 

De acordo com as afirmativas acima, estão corretas as assertivas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II e III.  

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

03. Considerando o enunciado destacado do texto: “Comer lentamente pode ser uma pequena 

mudança no estilo de vida”, os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em: 

A) Advérbio, artigo definido, preposição e substantivo. 

B) Advérbio, artigo indefinido, conjunção e adjetivo. 

C) Pronome, artigo definido, preposição e substantivo. 

D) Advérbio, artigo indefinido, preposição e substantivo. 

 

04. De acordo com a norma culta padrão, assinale a opção que não apresenta erros. 

A) As emprezas de alimentos precisam apresentar informações nutricionais nas embalagens. 

B) O nível socioeconômico influência nos hábitos alimentares. 

C) Uma opção saudável seriam os alimentos organicos. 

D) Mamães, vocês precisam cuidar da alimentação dos seus filhos. 

 

05. Analise as afirmações sobre os vocábulos do enunciado. 

“Os contribuintes, anualmente, devem prestar contas ao leão.” 

(   ) O vocábulo “contribuintes” possui 13 letras e onze fonemas. 

(   ) O vocábulo “leão” está empregado no sentido conotativo. 

(   ) O vocábulo “anualmente” está entre vírgulas, pois é um advérbio deslocado na frase. 

(   ) O vocábulo “contribuintes” é o núcleo do sujeito. 

(   ) O vocábulo “anualmente” é formado pelo processo derivação por sufixação. 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

4 

Prova Agente de Manutenção e Conservação 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V, F.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, V, V. 

D) F, V, V, F, F. 

 

Matemática 

 

06. Antigamente as caixas de água eram mais quadradas (ou retangulares) do que hoje, pois 

atualmente, para suportar maior força de concentração são redondas. Quantos litros de água 

(volume) cabem numa caixa (cubo) que possui 10cm de largura, 10cm de comprimento e 10cm de 

altura? 

A) 10 litros de água. 

B) 100 litros de água. 

C) 1000 litros de água. 

D) 1 litro de água. 

 

07. Um tênis de esporte, colorido está em oferta na Loja Vendeturismo e Cia Ltda. Paulo Pedreira 

comprou um par de tênis ganhando de presente um par de meias soquete. O lojista vendeu o par que 

custava R$ 100,00 (cem reais) com a seguinte condição. Se o pagamento foi à vista, damos 10% e 

mais 10% de desconto (dois descontos sucessivos e distintos). Qual o valor do tênis para pagamento 

a vista? 

A) R$ 80,00 (oitenta reais). 

B) R$ 20,00 (vinte reais). 

C) R$ 81,00 (oitenta e um reais). 

D) R$ 100,00 (cem reais). 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. No ano de 1956, Maravilha virou distrito, desmembrando-se do Distrito de Cunha Porã. A partir 

deste ano, cresceu rapidamente, destacando-se na agricultura, comércio e indústria de madeiras. O 

impulso colonizador foi tão acentuado que, Maravilha tornou-se município, juntamente com Cunha 

Porã e inúmeros outros, através da Lei Estadual nº 348, no ano de: 
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A) 1958. 

B) 1961. 

C) 1964. 

D) 1965. 

 

09. Analise o texto abaixo e preencha a lacuna: O apelido de ________ surgiu em 1970, pelo fato de 

haver um grande número de ______ presentes na escola local e nas ruas, quando ocorriam desfiles, 

e a partir disso as autoridades passaram a enfeitar as ruas com elas nas festas e recepções públicas. 

No censo demográfico daquele ano foi registrada uma alta taxa de natalidade. Atualmente tal 

elemento é visto como um símbolo da cidade, e o apelido foi oficializado pela Lei nº 12.596, de 15 

de março de 2012. 

A) “Cidade dos idosos” – idosos. 

B) “Cidade das crianças” – crianças. 

C) “Cidade das árvores” – árvores. 

D) “Cidade dos pinheiros” – pinheiros. 

 

10. No dia 14 de julho de 2015 a cidade de Maravilha foi atingida por uma grande enchente, que 

causou prejuízos exorbitantes e deixou uma marca em cada morador. Momentos de apreensão e 

tristeza marcaram o amanhecer daquele dia. A enchente destruiu casas, comércio e planos de muitos 

maravilhenses. Após a tragédia, o Ministro da Integração Nacional esteve na cidade para liberar 

recursos e a solidariedade marcou a população. Dois anos depois, a prefeita Rosimar Maldaner 

afirma que em quatro anos de mandato, a enchente foi a época de maior sofrimento. Desde lá, a 

prefeita afirma que concentra esforços para resolver o problema e não ter novo risco de enchente. 

Ela lembra que a execução do projeto para reformulação do que passa no meio da cidade, custa R$ 

27 milhões. Com base no texto acima responda qual o rio que passa no meio da cidade de 

Maravilha e precisa de reformulação. 

A) Rio das Antas. 

B) Rio Peperi. 

C) Rio Iracema. 

D) Rio Sargento. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Para executar pequenos reparos em carpintaria há necessidade de conhecer algumas ferramentas 

manuais utilizadas no dia-a-dia de trabalho. Assinale a alternativa que não corresponde à ferramenta 

de carpintaria. 

A) A plaina é uma ferramenta utilizada para alinhamento de tábuas, chanfros retos ou redondos e 

remoção de marcas de serras. 

B) O esquadro é muito utilizado na carpintaria, sendo imprescindível até mesmo para montagens de 

armários pré-fabricados, para garantir móveis bem alinhados. 

C) A desempenadeira lisa auxilia nos trabalhos com argamassa, tem a função de dar o acabamento 

nos rebocos e assentamento de alvenaria e execução de pisos e lajes. 

D) A trena é uma das ferramentas básicas utilizadas na carpintaria. 

 

12. Os lixos urbanos contêm diferentes materiais, cada um precisa receber tratamento adequado 

quanto às suas propriedades. Desta forma, a reciclagem está diretamente ligada a fatores sociais, 

econômicos e ambientais, é uma atividade que permite processar uma matéria-prima 

transformando-a em outra para, posteriormente, ser usada como novo produto (texto retirado do site 

Brasil Escola). De acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) Na coleta seletiva do lixo cada cor representa um tipo de material, essa diferenciação é um 

sistema utilizado em todo o mundo.  

B) A compostagem é um exemplo de tratamento de resíduo e consiste num processo biológico no 

qual a matéria orgânica é degradada, transformando-se em um produto que pode ser usado como 

adubo, o composto orgânico. 

C) Após esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação dos resíduos, os rejeitos 

devem ser dispostos em aterros sanitários. 

D) A produção intensa de resíduos (lixo) é um dos grandes problemas causados pela sociedade 

moderna, especialmente se eles não tiverem destinação adequada. Porém não existe nenhum meio a 

fim de evitar a contaminação do meio ambiente, a disseminação de doenças e minimizar os 

impactos ambientais. 

 

13. Acredita-se que o método adequado de limpeza pode evitar o desperdício de produtos, o 

desgaste e a corrosão precoce de artigos e superfícies e também contribuir para a saúde ocupacional 

dos funcionários. A partir do exposto, assinale a alternativa correta: 

https://www.infoescola.com/agricultura/compostagem/
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A) Na limpeza de banheiros é importante que algumas medidas sejam tomadas diariamente e que 

uma limpeza mais completa seja feita com frequência. Para tal limpeza é imprescindível o uso de 

luvas, protetor facial, botas, saponáceo, sabão líquido, vassoura, protetor auditivo e água sanitária. 

B) Com relação à áreas de alimentação, para evitar a contaminação dos alimentos, o local de 

trabalho deve ser limpo e organizado. A higienização deve ser feita sempre ao final das atividades 

de trabalho, exceto em casos excepcionais, conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA.  

C) Os produtos de limpeza podem ser guardados junto com os alimentos, porque desinfetantes e 

detergentes possuem substâncias tóxicas porém não causam contaminação e prejuízos à saúde.  

D) O piso de madeira demanda uma limpeza delicada, com cuidados especiais para não arranhar a 

superfície.  Para a limpeza diária é indicado o uso de vassoura de cerdas macias e na sequência 

passar um pano úmido. Pode ser usado apenas água, mas, pelo menos uma vez por semana, 

recomenda-se o uso de água sanitária para que o local fique mais higienizado e livre de germes.  

 

14. Há muitos processos que necessitam ser bem gerenciados dentro de uma organização, dentre 

eles a limpeza de salas/ambientes de trabalho surge como um item importante. Embora pareça algo 

secundário, garantir um ambiente limpo e agradável influencia diretamente nos resultados obtidos 

pela empresa. Com relação a cuidados necessários no momento da limpeza, pode-se afirmar que: 

I. É importante dar atenção à limpeza de teclados de computadores, parte interna de armários, 

gavetas e arquivos, que muitas vezes são negligenciados, porém garantem um ambiente mais limpo 

e organizado. 

II. A utilização de produtos apropriados facilita a limpeza dos objetos e superfícies para os quais 

são destinados, eles também economizam tempo e esforço da equipe de limpeza. 

III. Ter cuidado e zelar pelos materiais delicados, como computadores, aparelhos telefônicos e 

impressoras no momento da limpeza é essencial, pois podem até parar a atividade da empresa caso 

deixem de funcionar. 

IV. A equipe de limpeza está constantemente exposta a produtos potencialmente tóxicos e 

perigosos, sendo necessário o uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. 

V. Caso a sala tenha plantas naturais na decoração é importante que estejam bem cuidadas. Regar, 

limpar os recipientes e não deixar as folhas empoeiradas, também podem fazer parte das atividades 

realizadas pela equipe de limpeza e manutenção. 

Está correto o que se afirma em: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 
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C) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

D) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

 

15. Cerca de 5,2 milhões de pessoas morrem por ano no mundo, vítimas de doenças transmitidas 

pelo lixo. De acordo com dados do CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem), o 

Brasil gera diariamente cerca de 150 mil toneladas de lixo urbano  (Dados retirados da Revista 

Ecoturismo). Acerca da destinação do lixo, assinale a alternativa incorreta: 

A) A destinação inadequada de lixo contamina água, solo, ar e ainda prejudica a saúde humana. 

Porém, investir em educação ambiental e na conscientização da população não resolve o problema.   

B) Os resíduos que são depositados a céu aberto (lixão) e em terrenos baldios, acabam atraindo 

transmissores de doenças como ratos, baratas, moscas, escorpiões, entre outros.  

C) Além de proporcionar condições para alagamentos, por meio da obstrução das redes de esgoto e 

dos rios, o descarte incorreto do lixo é responsável por gerar uma série de transtornos, que vão da 

poluição visual ao aumento dos gastos com limpeza urbana.  

D) Principal responsável pela formação do continente de lixo, o descarte de plástico por meio dos 

sistemas de esgoto faz com que uma grande massa deste material seja transportada pelas marés.   

 

16. A Relação interpessoal é estabelecida entre duas ou mais pessoas e, encontra-se presente no 

nosso cotidiano, em diversas situações. Uma destas situações em que a relação interpessoal ocorre é 

no ambiente de trabalho, sendo necessário que se estabeleça entre os colegas uma boa integração e 

comunicação, assim ele se tornará muito mais produtivo e, o resultado pretendido será alcançado 

mais facilmente. Diante disso, no que diz respeito a relação interpessoal, marque as alternativas 

abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso:  

(  ) É importante ter uma boa comunicação com nossos colegas de trabalho, o que ocasiona para 

todos mais harmonia no ambiente profissional. 

(  ) Para que a relação interpessoal no trabalho seja saudável é necessário que os colegas de trabalho 

estejam sempre juntos, tornando-se melhores amigos, a convivência precisa ser diária tanto no 

trabalho, como fora dele, e um precisará saber todos os segredos do outro.   

(   ) Relação interpessoal saudável é saber impor limites e respeitar o próximo.  

(  ) Comunicação, qualidade de vida, comportamento, habilidades sociais, recursos humanos e 

respeito ao próximo, incluem-se como base do relacionamento interpessoal.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, V, V, F.  

B) V, F, F, V.  
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C) V, F, V, V. 

D) F, F, F, V. 

 

17. Uma das atribuições do cargo de Agente de Manutenção e Conservação é a execução de 

pequenos consertos necessários à manutenção dos bens, sendo necessário noção de mecânica para 

pequenos reparos de máquinas e motores, que se enquadram como bens. Diante disso, assinale a 

alternativa correta para o desempenho desta atribuição: 

A) Não é aconselhável, nem mesmo necessário, realizar manutenção preventiva nas máquinas.  

B) Realizar a troca de óleo e de filtros nas máquinas e motores, se necessário para aquele bem, é um 

pequeno reparo importante e aconselhável, pois trará mais segurança, maior qualidade e maior 

tempo de vida para as máquinas, gerando um custo benefício muito maior. 

C) Existe apenas um tipo de motor, assim os pequenos reparos serão iguais para todos, já que não 

existem diferenças entre eles. 

D) Pequenos reparos como lubrificação e revisões, não prolongam a vida útil das máquinas. 

 

18. Por mais que não exista cartilhas em todos os lugares estabelecendo as regras de comportamento 

no ambiente de trabalho, já faz parte do costume saber que "gentileza gera gentileza" , portanto: 

I. Ser gentil com as demais pessoas (colegas, superiores e visitantes) possivelmente fará com que 

seja tratado com gentileza também. 

II. Ser ético e responsável é um comportamento desejável para o local de trabalho. 

III. Chegar no horário estabelecido, ou seja, pontualidade é fundamental para um bom 

comportamento. 

IV. Dizer sim sempre, para tudo e para todos fará com que seja uma pessoa querida com os colegas, 

e com certeza esse é o comportamento desejado no ambiente de trabalho, mesmo que a situação 

exija que se diga não. 

De acordo com as afirmativas acima, as regras de comportamento no ambiente de trabalho estão 

corretas na assertiva: 

A) I, II e IV. 

B) Apenas na IV. 

C) I e II, apenas. 

D) I, II e III.    
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19. A palavra ética é de origem grega, éthos, que tem como significado "propriedade do caráter", 

somente a palavra ética, sozinha, possui um sentido amplo, no entanto ética profissional significa a 

propriedade do caráter que será adotada no ambiente de trabalho, ou seja, a conduta que será 

adotada no trabalho. Diante disso, a respeito da ética profissional assinale a alternativa incorreta: 

A) Assim como a palavra ética possui um sentido amplo, a ética profissional também é amplamente 

aplicada para todas as profissões, não existe código de ética específico para cada profissão, nem 

mesmo a profissão de médico possui um código de ética específico, muito menos o servidor 

público. 

B) Respeitar regras e normas da empresa é um exemplo de conduta ética exercida no ambiente de 

trabalho. 

C) As profissões quando em diferentes áreas de atuação possuem seu próprio código de ética, 

porém honestidade e responsabilidade são aplicáveis a qualquer atividade profissional.  

D) Manter sigilo de informações que dizem respeito ao ambiente de trabalho é um exemplo de ética 

profissional. 

 

20. Conforme previsto no dicionário o significado de hierarquia, entre outros, é "a subordinação de 

certos poderes uns aos outros", ou ainda, "organização segundo vários graus de poder e 

subordinação", assim, advém da hierarquia a relação de subordinação, gerando aos subordinados o 

dever de obedecer ordens e instruções dos superiores. Diante disso, no serviço público, assinale a 

alternativa correta que diz respeito as regras de hierarquia: 

A) O serviço prestado ao particular, como por exemplo, na casa do prefeito, estará sempre acima, 

nas regras de prioridade, pois deve prevalecer a continuidade do serviço prestado ao particular, e 

não a continuidade do serviço público. 

B) Poder hierárquico é aquele que tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir 

atividades administrativas no âmbito interno da administração. 

C) Deve-se sempre obedecer uma ordem do chefe imediato, mesmo que a ordem seja ilegal. 

D) O servidor público do Município de Maravilha pode, sempre que quiser, se ausentar do serviço 

durante o expediente, mesmo sem prévia autorização do chefe imediato.  


