
Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

1 

Prova Agente de Manutenção e Conservação 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
 

 

 

 

Prova 

 

Língua Portuguesa 

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos específicos 

 

 

  

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 processo seletivo. 

- 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.  

 

 

 

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

2 

Prova Agente de Manutenção e Conservação 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Língua Portuguesa 

Projeto de Pomerode recolhe materiais e equipamentos que moradores não querem mais¹ 

Tudo pode ter uma segunda chance e o que não serve mais para uma pessoa pode ser 

perfeito para outra. Partindo deste princípio, o Samae de Pomerode organiza a terceira edição do 

Projeto Bota-Fora Sustentável, coletando materiais que os moradores não querem mais e os 

colocando para doação, para que outros cidadãos aproveitem a vida útil dos objetos. O projeto se 

tornou lei municipal no início de 2016, o que garante a continuidade nos próximos anos. 

O Bota-Fora acontece durante cerca de um mês — em data sempre definida pelo próprio 

Samae — e coleta todo tipo de artigos: de equipamentos eletrônicos a roupas, passando por móveis, 

eletrodomésticos, louças e materiais de construção. De acordo com o diretor-presidente do Samae, 

Márcio Scheidemantel, a população já está bastante habituada ao projeto e a maioria dos produtos 

doados têm condições de uso. Desde o início da coleta, no dia 31 de outubro, ele estima que foram 

recolhidos cerca de 600 itens e 20 toneladas de roupas e calçados. 

As doações do Bota-Fora são feitas dentro da programação da coleta de lixo do município. 

Quando chegam ao posto de triagem, que funciona nos fundos do Pavilhão de Eventos da cidade, 

tudo é separado. Peças de vestuário e sapatos são analisados por três voluntários que setorizam as 

doações em roupas e calçados femininos, masculinos e infantis e descartam o que não tem 

condições de uso. [...] 

O que os voluntários determinam que não tem possibilidade de ser aproveitado por alguém, 

segue para o descarte correto, que pode ser o aterro sanitário, a reciclagem ou até fornos de 

empresas, como a madeira. Além dos voluntários da triagem, mais três funcionários trabalham na 

coleta dos materiais, totalizando uma equipe de sete pessoas. 

(¹ Diário Catarinense - 23/11/2016. Texto adaptado especialmente para essa prova). 

 

01. Sobre o texto é correto o que se afirma em: 

A) O Projeto Bota-Fora Sustentável coleta materiais para ajudar pessoas necessitadas. 

B) O município instituiu uma lei obrigando a doação de materiais. 

C) O Projeto Bota-Fora Sustentável coleta materiais que não são mais desejados pelas pessoas e 

doa para quem aproveita a vida útil dos objetos. 

D) A maioria dos produtos doados não têm condições de uso, por isso, passam pela reciclagem. 

 

02. Assinale a alternativa correta. 

A) Os produtos são recolhidos dentro da programação da coleta de lixo do município, ou seja, 

todos os dias, quando o lixo é recolhido. 

B) Existem datas específicas e ocorre uma vez por mês. 
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C) A recolha é feita por voluntários e três funcionários, totalizando uma equipe de sete pessoas. 

D) A recolha ocorre uma vez ao ano e quem define a data é o Samae. 

 

03. “Peças de vestuário e sapatos são analisados por voluntários que setorizam as doações”. 

Considerando o contexto do texto, na frase, o sentido de setorizam é: 

A) Separam. 

B) Terceirizam. 

C) Dividem. 

D) Distribuem. 

 

04. Calçados femininos, masculinos e infantis. As palavras destacadas indicam: 

A) Substantivos. 

B) Adjetivos. 

C) Verbos. 

D) Pronomes. 

 

05. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas porque são paroxítonas: 

A) Útil – voluntários – sustentável – alguém – princípio. 

B) Início – voluntários – sustentável – alguém – princípio. 

C) Início – voluntários – sustentável – funcionários – princípio. 

D) Útil – voluntários – sustentável – além – princípio. 

 

06. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) Obeso – vitorioso – franqueza – belesa – burguesa. 

B) Obezo – vitorioso – franquesa – beleza – burguesa. 

C) Obezo – vitorioso – franqueza – belesa – burgueza. 

D) Obeso – vitorioso – franqueza – beleza – burguesa. 

 

07. Assinale a alternativa em que está destacado o sujeito: 

A) A maioria dos produtos doados têm condições de uso. 

B) Tudo pode ter uma segunda chance e o que não serve mais para uma pessoa pode ser perfeito 

para outra. 

C) Ele estima que foram recolhidas 20 toneladas de roupas e calçados. 

D) Peças de vestuário e sapatos são analisados por três voluntários. 
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Raciocínio Lógico 

08. Ao realizar a soma de um número ímpar entre 8 e 10, com o menor número inteiro positivo 

(excluindo o zero), mais meia dúzia, mais uma dezena, mais uma dúzia, ter-se-á como resultado. 

A) 27. 

B) 30. 

C) 28. 

D) 40. 

 

09. Meu pai nasceu 18 anos antes de meu nascimento e eu nasci 21 anos depois que meu filho 

nasceu. Se meu filho possui 25 anos de idade, quantos anos tem o meu pai atualmente? 

A) 57 anos. 

B) 65 anos. 

C) 64 anos. 

D) 12 anos. 

 

10. Um trem tem no total 90 vagões (contando com a máquina, vagões de transporte de carga, de 

passageiros, de combustíveis, etc...). Desse total 20% são vagões somente de carga e o restante de 

outros tipos de vagões. Quantos vagões são de outros tipos descontados os vagões de carga? 

A) 18. 

B) 20. 

C) 25. 

D) 72. 

Conhecimentos Específicos 

11. De acordo com a Norma Regulamentadora - NR 6, que regulamenta a utilização do uso de 

Equipamento de Proteção Individual – EPI, é de responsabilidade dos trabalhadores: 

I. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

II. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

III. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 

IV. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. 

V. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta. 

A) I e III apenas. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e V. 
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D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

12. O Código de Postura do Município de Maravilha regulamenta em seu art. 13, que é 

absolutamente proibido nas ruas do Município: 

I. Conduzir animais ou veículos de tração animal, exceto em disparada. 

II. Amarrar animais em postes, árvores, grades ou portas. 

III. Depositar caçamba, exceto se ocuparem área de estacionamento permitido. 

IV. Utilizar janelas, escadas, saliências, terraços, balcões etc., com frente para logradouro público, 

para colocação de objetos que apresentem perigo aos transeuntes. 

V. Conduzir ou conservar animais de tração sobre os passeios. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta. 

A) I e III apenas. 

B) I, II e IV. 

C) II, IV e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

13. Durante a execução de uma obra na qual se utilize tijolos é necessário que estes sejam 

armazenados e empilhados de forma correta, para que se evite problemas como a obstrução total ou 

parcial do trânsito de pessoas e/ou materiais. Ainda sobre estes cuidados é correto afirmar que, 

acima de qual altura é necessário fazer o escoramento do empilhamento, de modo a evitar o 

desmoronamento do material? Assinale a alternativa correta: 

A) 1,00 metros. 

B) 1,50 metros. 

C) 1,80 metros. 

D) 2,10 metros. 

 

14. Para a abertura e escavação de valas são necessárias ferramentas e equipamentos. Sobre as 

ferramentas manuais utilizadas para o desenvolvimento destas atividades, assinale as alternativas 

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

(   ) Retroescavadeira. 

(   ) Caminhões basculantes.  

(   ) Pá. 

(   ) Pé de cabra.  

(   ) Enxada. 
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A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

15. Cada profissional, dentro da especificidade de sua atividade, necessita, na maioria das vezes, de 

ferramentas para desenvolver a sua atividade profissional. Sobre as ferramentas mínimas que um 

encanador deverá ter para desenvolver a sua atividade profissional, assinale as alternativas abaixo 

com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Desempenadeira. 

(   ) Marreta. 

(   ) Alicate de pressão.  

(   ) Esquadro.  

(   ) Arco de serra. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

16. A Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) estabelece em seu art. 37, os 

princípios que a administração pública deve obedecer, que estão elencados abaixo, exceto.  

A) Legalidade. 

B) Eficiência. 

C) Publicidade. 

D) Pessoalidade. 

 

17. A Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) elenca em seu art. 41, o tempo 

necessário para que o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público seja considerado estável. No entanto, mesmo após ter alcançado a estabilidade no 

serviço público, o servidor ainda pode ser destituído do seu cargo. 

I. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 
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II. Se extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade; será concedido os 30 (trinta) dias de aviso 

prévio, conforme lei, e posterior fim de vínculo com o serviço público. 

III. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

IV. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

V. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, dessegurada de ampla defesa. 

De acordo com as assertivas acima, os atos que podem destituir um servidor público efetivo do seu 

cargo são as previstas nas assertivas: 

A) I, III e IV. 

B) I, IV e V. 

C) II, III e V. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

18. Para execução de alvenaria é preciso unir os elementos com argamassa, denominada de 

argamassa de assentamento. Esta argamassa é composta de cimento, cal hidratada e areia. Ainda 

sobre estes aspectos é correto afirmar que, o traço deste tipo de argamassa deve ser de. Assinale a 

alternativa correta: 

A) 1:2:5. 

B) 1:2:8. 

C) 1:3:8. 

D) 1:3:10. 

 

19. Sabendo que os tubos de PVC apresentam elevado coeficiente de dilatação, alguns cuidados 

devem ser tomados durante a sua instalação. Portanto, para que não ocorra a movimentação dos 

tubos são indicados, exceto.  

A) Utilização de braçadeira. 

B) Utilização de junta de dilatação. 

C) Engastar os tubos. 

D) Utilização de arames. 

 

20. De acordo com a Norma Regulamentadora - NR 6, que regulamenta a utilização do uso de 

Equipamento de Proteção Individual – EPI. Os EPIs para proteção dos membros, exclusivamente, 

superiores são: 

I. Luvas. 

II. Perneira. 
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III. Creme protetor. 

IV. Manga. 

V. Macacão. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a alternativa correta. 

A) I, III e IV. 

B) II, IV e V. 

C) I e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 


