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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. 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 03 (três) 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 

 

Boa notícia para os vegetarianos 

 

Por muito tempo, a vitamina B12 tem sido uma das maiores preocupações dos que optam 

pelo vegetarianismo estrito, afinal, ela só é encontrada em fontes de origem animal. 

Mas será que isso é mesmo verdade? Não seria mais um tabu alimentar repetido por 

décadas? [...] O primeiro achado a ser revelado é que: “O que a mídia popular não divulga é que 

nem todos os vegetarianos terão, necessariamente, falta de vitamina B12 no organismo.” Há estudos 

que comprovam que 40% dos vegetarianos nunca terão deficiência de nenhuma vitamina. 

Uma das descobertas mais curiosas é que 40% dos carnívoros apresentam deficiência de 

vitamina B12 [...]. 

(Adaptado de Vida e Saúde, p. 4, jun. 2019). 

 

01. A partir dos dados do texto é possível afirmar que: 

I. A vitamina B12 é importante para o ser humano. 

II. Nem todos os vegetarianos apresentam deficiências de vitamina. 

III. Carnívoros também podem apresentar deficiência na vitamina B12. 

IV. Apresenta-se uma dúvida sobre as fontes de vitamina B12. 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I, III e IV estão corretas. 

C) I, II e IV estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

02. Assinale o enunciado que está pontuado incorretamente. 

A) A alimentação das crianças não está sendo cuidada pelos pais atualmente. 

B) Atualmente, a alimentação das crianças não está sendo cuidada pelos pais. 

C) A alimentação das crianças, atualmente, não está sendo cuidada pelos pais. 

D) A alimentação das crianças, não está sendo cuidada pelos pais, atualmente. 
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03. Assinale o enunciado que apresenta concordância nominal e verbal adequadas à norma culta: 

A) Segue anexo ao documento as fotografias. 

B) Comprei saias areia. 

C) Vende-se casas e apartamentos. 

D) Precisam-se de costureiras e costureiros. 

 

04. Considerando o enunciado: “Uma das descobertas mais curiosas é que 40% dos carnívoros 

apresentam deficiência de vitamina B12”, analise as afirmativas e marque a opção correta: 

I. O período é composto por duas orações. 

II. O período é simples. 

III. Na primeira oração o verbo é ser. 

IV. O período é composto por uma oração. 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) I, II, III e IV estão incorretas. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e III estão corretas. 

 

05. Considere o enunciado: “Mas será que isso é mesmo verdade?”, os verbos destacados estão 

conjugados respectivamente: 

A) Futuro do presente do modo indicativo e presente do modo indicativo. 

B) Futuro do presente do modo subjuntivo e presente do modo indicativo. 

C) Futuro do presente do modo indicativo e presente do modo subjuntivo. 

D) Futuro do pretérito do modo indicativo e presente do modo indicativo. 

 

06. Com relação à colocação do pronome oblíquo, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e 

escolha a opção correta. 

(  ) Me empresta um caderno, preciso estudar. 

(  ) Encontrá-lo-ei quando puder. 

(  ) Não me disse onde iria. 

(  ) Em se tradando de casa nada sei. 

A) F, F, F, F. 

B) V, V, V, V. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, V, V. 
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07. Assinale o enunciado que apresenta sentido conotativo. 

A) O leão identificou várias inadequações nas declarações de 2018. 

B) É necessário cautela nas atividades diárias. 

C) Fui a Brasília na semana passada. 

D) O guarda-chuva quebrou. 

 

08. Relacione as colunas e selecione a opção correta que apresenta a sequência correta de cima para 

baixo. 

1. Ofício. 

2. E-mail. 

3. Atestado. 

4. Declaração. 

5. Certidão. 

(    ) Documento fornecido por profissional ou responsável. 

(    ) Correspondência enviada para uma autoridade. 

(    ) Correspondência utilizada por empresas e pessoas em geral. 

(    ) Documento expedido por autoridade competente. 

(    ) Documento particular emitido para a comprovação de algo. 

A) 1, 2, 3, 4, 1. 

B) 5, 2, 3, 4, 5. 

C) 3, 1, 2, 5, 4. 

D) 3, 2, 1, 4, 5. 

 

09. De acordo com a nova ortografia, estão corretos os enunciados: 

I. Se você não pôde comparecer à reunião não pode votar. 

II. A ideia não está clara para a apresentação. 

III. A feiura do imóvel pode desaparecer com uma boa pintura. 

IV. O voo poderá causar enjoo. 

A) I, II, III e IV. 

B) I e II somente. 

C) II, III e IV somente. 

D) I, II e IV somente. 

 

10. De acordo com a norma culta, assinale a alternativa que apresenta erro. 

A) À partir de segunda-feira não teremos atividade. 

B) Irei ao supermercado no sábado. 

C) Prefiro maçã à banana. 

D) Preciso de ajuda para a organização da festa. 
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Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Um eletricista encomendou para a EletroSul, três tamanhos de fio de cobre nº 247. A 

encomenda estava assim descrita: 4,5 metros de cor azul, 60 centímetros de cor vermelha e 1000 

milímetros do mesmo fio de cor preta. Somando todos os pedaços dessa fiação encomendada tem-se 

um total de: 

A) 61 metros de fio de cobre. 

B) 6100 centímetros de fio de cobre. 

C) 6,1 metros de fio de cobre. 

D) 0,61 metros de fio de cobre. 

 

12. Calcular a área de um terreno de forma diferente dos padrões convencionais não é tarefa fácil, 

no entanto, ao lado dele pode passar um córrego, por exemplo, que lhe tira parte. A figura a seguir 

representa um terreno fora dos padrões convencionais. Assinale a alternativa que apresenta a área 

correta deste terreno: 

 

A) 300m². 

B) 1500m². 

C) 10.000m². 

D) A= 240,00m². 

 

13. Tem-se uma prancha de madeira que é vendida em metros cúbicos. Qual é o volume dessa 

prancha, considerando as medidas da figura abaixo: 
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A) V = 0,025m³. 

B) V= 0,40m³. 

C) V= 2,5m³. 

D) V= 1,00m³. 

 

14. Um motorista profissional e muito cuidadoso na sua profissão vai de uma cidade para outra com 

velocidade média de 80Km/h em 2 horas. Se ele aumentar a velocidade para 100Km/h, quantas 

horas levará para fazer o mesmo trajeto proposto: 

A) 1 hora e 6 minutos. 

B) 1 hora e 36 minutos. 

C) 2 horas e 50 minutos. 

D) 2 horas e meia. 

 

15. O vendedor da Loja Mikael faz vendas a domicílio e de loja em loja. Quando ele faz uma venda 

maior (segundo os critérios da empresa que ele trabalha), pode oferecer dois descontos sucessivos 

de 10% cada um. Se ele vender R$ 10.000,00 e for aplicado esses dois descontos sucessivos de 10% 

(à vista), qual seria o valor a ser pago pelo comprador? 

A) R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

B) R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 

C) R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

D) R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Conhecimentos Gerais 

 

16. Maravilha (SC) tornou-se município por meio da Lei Estadual nº 348, de 21 de junho de 1958. 

A instalação oficial e data que se comemora o dia do município é: 

A) 21 de junho de 1958. 

B) 30 de junho de 1958. 

C) 05 de julho de 1958. 

D) 27 de julho de 1958. 
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17.  No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela Lei nº. 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças . 

D) Liberdade das crianças. 

 

18. Em abril de 1960 foi inaugurada a Capital Federal do Brasil – Brasília. Sede do poder político 

brasileiro e onde funcionam os principais órgãos federais, Brasília foi inaugurada no governo de: 

A) Getúlio Vargas. 

B) João Café Filho. 

C) Ernesto Beckmann Geisel. 

D) Juscelino Kubitschek. 

 

19. Considerado o principal paralelo do globo, a Linha do Equador existe para facilitar os estudos 

geográficos, posto que trata-se de uma referência determinada para encontrar locais no planeta terra. 

A Linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em: 

A) Leste/Oeste. 

B) Norte/Sul. 

C) Leste/Sul. 

D) Norte/Oeste. 

 

20. A Câmara dos Deputados do Congresso Nacional do Brasil ao lado do Senado Federal, faz parte 

do Poder Legislativo da União. A Câmara está localizada na Praça dos Três Poderes, na capital 

federal. Os deputados federais são eleitos a cada quatro anos através do voto proporcional. Nas 

alternativas abaixo assinale aquela onde encontramos o número de Deputados Federais que compõe 

a Congresso Nacional Brasileiro. 

A) 413 Deputados Federais. 

B) 493 Deputados Federais. 

C) 513 Deputados Federais. 

D) 523 Deputados Federais. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. Equipamento de Proteção Individual – EPI é considerado todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho. O equipamento de proteção individual, só poderá ser posto à venda 

ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Qual alternativa menciona um EPI utilizado para proteção dos membros inferiores? Assinale a 

alternativa correta: 

A) Óculos. 

B) Capacete. 

C) Protetor auditivo. 

D) Calçado. 

 

22.  Prestar os primeiros-socorros às vítimas, mantendo ou estabilizando suas funções vitais até a 

chegada do socorro especializado é de extrema importância. Em quaisquer situações e atividades, 

pessoas estão expostas a riscos e, portanto, sujeitas a ferimentos e traumatismos causados por 

acidentes. O que não se deve fazer ao presenciar um acidente: 

A) Omitir socorro sob pretexto de não testemunhar. 

B) Manter a calma. 

C) Afastar os curiosos. 

D) Chamar uma ambulância. 

 

23. A Norma Regulamentadora nº 17, que trata de ergonomia, visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psíquicas e fisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e 

os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e 

devem atender alguns requisitos mínimos. Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a 

distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. 

(    ) É desnecessário ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. 
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(  ) Não ter características físicas que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos 

segmentos corporais. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, V.  

B) V, F, F.  

C) V, V, V. 

D) F, V, F. 

 

24. A higiene do trabalho compreende normas e procedimentos adequados para proteger a 

integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerente às tarefas do 

cargo e ao ambiente físico onde são executadas. É preciso mudar os hábitos e as condições de 

trabalho para que a higiene e a segurança no ambiente de trabalho se tornem satisfatórios. 

Considerando um armário com alimentos, o que pode ser guardado junto? 

I. Materiais de limpeza. 

II. Medicamentos. 

III. Produtos químicos. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a opção correta:  

A) Apenas a assertiva II está correta.  

B) As assertivas I e II estão corretas.  

C) Apenas a assertiva III está correta. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

25. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Assinale a alternativa que corresponde a 

uma atitude que previne o acidente no local de trabalho de um trabalhador braçal: 

A) Deixar água ou óleo no chão. 

B) Usar roupas esvoaçantes e com babados. 

C) Trabalhar com atenção e cuidado. 

D) Não se preocupar com fios elétricos soltos e desencapados. 

 

 

 

https://saberalei.jusbrasil.com.br/artigos/341114233/acidente-do-trabalho-caracteristicas-e-direitos-do-trabalhador
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26. Com relação às noções básicas sobre prumada, alinhamento, esquadro e nivelamento. Assinale 

as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(    ) Prumada: é a operação que consiste em posicionar numa direção vertical os elementos de uma 

construção. A ferramenta utilizada para realizar a prumada é a mangueira de nível e no caso de vãos 

pequenos o nível de madeira. 

(   ) Alinhamento: é a operação que consiste em posicionar numa mesma direção, através de uma 

linha, os elementos de uma construção. 

(   ) Esquadro: é a operação que consiste em marcar os vãos de uma obra a um ângulo de 90° 

(noventa graus). É utilizado na locação da obra, na marcação das alvenarias e nos revestimentos de 

paredes, etc. 

(   ) Nivelamento: é a operação que consiste em transportar uma referência de nível marcada em 

uma determinada altura para outro local, estabelecendo assim um plano horizontal. As ferramentas 

utilizadas para obter o nivelamento são: prumo de face e o prumo de centro. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, F, V.  

B) V, F, V, V.  

C) V, V, V, V. 

D) F, V, V, F. 

 

27. Referente às unidades de medidas, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso. 

(   ) O cálculo da área é obtido pelo produto (multiplicação) de duas dimensões (comprimento x 

largura). 

(    ) O cálculo do volume é obtido pelo produto (multiplicação) de três dimensões (comprimento x 

largura x altura). 

(    ) A relação entre as unidades comprimento é: 1m = 10cm = 100mm 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, V, F.  

B) F, F, F.  

C) V, V, V. 

D) F, V, F. 
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28. Mistura de cimento, areia e água com ou sem outros elementos como arenoso, saibro e a cal é 

utilizada nas alvenarias, nas fundações de pedra e nos revestimentos de paredes. A resistência, a 

facilidade de trabalho, a qualidade dela depende da qualidade dos materiais empregados, de suas 

proporções e da quantidade de água na mistura. A quem estamos nos referindo? Assinale a 

alternativa correta:  

A) Concreto. 

B) Traços. 

C) Argamassa. 

D) Alvenaria. 

 

29. Os materiais de construção são todos os materiais utilizados nas obras, podendo ser obtido da 

natureza ou através da intervenção do homem para produzi-los.   

De acordo com as assertivas abaixo: 

I. Agregados. Exemplos: Areia, Arenoso e Brita. 

II. Aglomerantes. Exemplos: Cal, cimento e gesso. 

III. Tijolos. 

IV. Carro de mão. 

Qual contém apenas materiais de construção? Assinale a alternativa correta:  

A) I, II e IV.  

B) I, II e III.  

C) II e III, apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

30. A utilização das ferramentas apropriadas para cada etapa de serviço é importante para o bom 

desempenho das atividades. Algumas ferramentas têm uso especifico, outras podem ser utilizadas 

em várias etapas da construção. Qual o nome dado à ferramenta que é utilizada para dobragem e 

corte de arame recozido na amarração de ferragem? 

A) Tesoura. 

B) Talhadeira. 

C) Soquete. 

D) Torquês. 
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31. O revestimento de uma parede pode ser feito em uma ou mais camadas de argamassa tornando a 

mesma mais resistente e com uma superfície plana, nivelada de aspecto liso. As camadas de 

revestimento da parede construídas sobre a alvenaria são: 

A) Chapisco, emboço e reboco. 

B) Apenas chapisco e reboco. 

C) Apenas reboco. 

D) Nenhum das alternativas anteriores. 

 

32. Considere as situações a seguir: 

I. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

II. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício 

próprio. 

III. Apresentar-se, habitualmente, embriagado em locais públicos. 

IV. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, um documento pertencente ao 

patrimônio público. 

São vedadas as situações descritas nos itens:  

A) Apenas II, III e IV. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II e III. 

 

33. É o conjunto de princípios morais ou valores, que definem o que é certo ou errado para uma 

pessoa ou grupo. O conceito refere-se à definição de: 

A) Comportamento no local de trabalho. 

B) Relações Humanas. 

C) Relações Interpessoais. 

D) Ética.  

 

34. Os banheiros recebem um fluxo intenso de pessoas e demandam muita atenção durante a 

limpeza e higienização desses locais. Um banheiro limpo transmite uma sensação de bem-estar e 

higiene. Assinale a alternativa que não apresenta uma prática adequada de limpeza: 

A) Limpar toda a área do piso do banheiro com produto químico adequado. 

B) Utilizar as luvas somente para limpar o vaso sanitário. 
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C) Higienizar as bancadas, armários, objetos e espelhos corretamente. 

D) Não limpar o lavatório com o mesmo pano ou toalha que usou para o vaso sanitário. 

 

35. Os produtos químicos utilizados nos produtos de limpeza podem provocar sérios danos à saúde 

do trabalhador, caso não sejam utilizados corretamente. Qual dos produtos abaixo pode causar 

queimaduras na pele e irritação nos olhos? 

A) Detergente. 

B) Sabão em pó. 

C) Água sanitária. 

D) Álcool gel. 

 

36. A educação ambiental vem sendo implantada no nosso cotidiano e através dela vem despertando 

em muitas pessoas a consciência ecológica. A consciência ecológica é o conhecimento e a 

compreensão que cada um possui de que é necessário cuidar da natureza e preservá-la, afinal o 

homem também pertence ao meio em que vive, por consequência, cuidar da natureza também é 

cuidar de si mesmo. São ações que auxiliam na conscientização ecológica, exceto: 

A) Despejar resíduos químicos em contato com o solo. 

B) Campanhas de plantio de árvore. 

C) Recolha de pilhas e baterias. 

D) Projeto de reutilização do óleo de cozinha. 

 

37. Todo produto ou substância química que apresentar risco deve trazer em sua embalagem e ficha 

técnica, bem como veículo de transporte, o símbolo que permita identificar o tipo de risco que 

sujeita aquele que o manipula. Qual risco a simbologia do produto químico da figura abaixo está se 

referindo? 
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A) Tóxico. 

B) Corrosivo. 

C) Nocivo à natureza. 

D) Inflamável. 

 

38. A limpeza é o processo mecânico de remoção de sujidades e detritos mediante o uso adequado 

de água e detergente para manter em bom estado de limpeza os pisos, paredes, mobiliários e demais 

equipamentos. A ordem correta para as etapas obrigatórias no processo de limpeza são: 

A) Lavagem com água e sabão/detergente, varredura e enxágue. 

B) Varredura, lavagem com água e sabão/detergente e enxágue. 

C) Enxágue, varredura e lavagem com água e sabão/detergente. 

D) Enxágue, lavagem com água e sabão/detergente e varredura. 

 

39. Sobre cidadania, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em 

sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua 

posição em poder nele intervir e transformá-lo. 

(   ) Praticar a cidadania é usufruir dos direitos e deveres que todos os cidadãos têm, como exemplo, 

no Brasil é obrigatório o voto. 

(  ) Exercer a cidadania não é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que estes 

sejam colocados em prática. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, V.  

B) V, F, F. 

C) V, F, V. 

D) V, V, F. 

 

40. A compostagem é um destino muito interessante, do ponto de vista ambiental e econômico, para 

o lixo orgânico. Neste processo, o lixo orgânico é transformado em adubo para ser utilizado na 

agricultura. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de lixo que pode ser compostado: 

A) Restos de frutas. 

B) Restos de verduras e legumes. 

C) Embalagens de papelão. 

D) Grama aparada de jardim. 


