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CARGO: SERVENTE EXTERNO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

CARLOTA, A PRIMEIRA DEPUTADA FEDERAL DO BRASIL 

A história que vamos contar aqui é sobre a primeira mulher do Brasil (e da América Latina) que foi 

eleita como deputada federal. Seu nome era Carlota Pereira de Queirós.  

Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou professora e, depois, 

médica. Em 1928, ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica da Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista, em 1932. Esse movimento, organizado por São Paulo, lutava contra o governo do 

presidente Getúlio Vargas e defendia a elaboração de uma nova Constituição – o conjunto de leis que 

define os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. Carlota organizou um grupo de 700 mulheres 

para ajudar os feridos da Revolução Constitucionalista. 

Fonte: Adaptado de: http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/ 

1 - Após a leitura do texto responda: A primeira formação de Carlota foi: 

a) deputada federal 

b) médica 

c) professora 

d) política  

e) chefe de laboratório 

2 - Em qual alternativa ocorre a CORRETA divisão das sílabas? 

a) pe- diá-tri-ca 

b) cres-ceu 

c) pro-fe-sso-ra 

d) en-vol-ve-u  

http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/
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e) de-fe-ndi-a 

3 - Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, objetos, animais, etc. Nesse sentido, 

assinale a única alternativa na qual todas as palavras destacadas sejam SUBSTANTIVOS: 

a) Seu nome era Carlota Pereira de Queirós. 

b) Ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica. 

c) Se formou professora e, depois, médica. 

d) Carlota organizou um grupo de 700 mulheres. 

e) Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista. 

4 - Observe a frase: “Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou 

professora e, depois, médica.” A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de sentido 

por:  

a) anteriormente 

b) antecipadamente 

c) adequadamente 

d) posteriormente 

e) raramente 

5 - A palavra PEDIÁTRICA se refere a: 

a) Especialidade médica dedicada à assistência ao idoso. 

b) Especialidade médica dedicada à crianças carentes. 

c) Especialidade à assistência de animais domésticos. 

d) Especialidade médica dedicada ao cuidado com os pés. 

e) Especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Carlos gastou  do dinheiro que dispunha para pagamento de um boleto cujo valor era de R$ 

48,00. O total de dinheiro que ele tinha era de: 

a) R$ 96,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 104,00 

d) R$ 120,00 

e) R$ 144,00 

7 - Determinada Loteria estava pagando um prêmio total de R$ 416.000,00. Sabendo que quatro 

apostadores acertaram este prêmio e que o valor deve ser repartido em partes iguais, então cada 

acertador levará a quantia de: 

a) R$ 140.000,00 

b) R$ 114.000,00 

c) R$ 108.000,00 

d) R$ 104.000,00 

e) R$ 94.000,00 

8 - O valor da expressão:  é: 

a) 4 

b) 8 

c) 10 

d) 20 

e) 30 

9 - Em uma consulta o médico receitou para um paciente um remédio que deve ser tomado a uma 

proporção de  por quilograma de pessoa. Sabendo que o paciente pesa 72 quilogramas e que 

cada gota desse remédio tem , a quantidade de gotas que o paciente deve ingerir para tomar a 

dose certa é: 

a) 9 gotas do remédio 

b) 10 gotas do remédio 

c) 12 gotas do remédio 

d) 14 gotas do remédio 

e) 18 gotas do remédio 
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10 - Um terreno retangular tem 40 metros de comprimento e 30 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área desse terreno (é destinado) para horta e jardim, o restante da área mede: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Hino Nacional Brasileiro é considerado um símbolo da nação. Assinale a alternativa que o 

trecho do hino foi escrito com troca de palavras: 

a) Brasil, um sonho intenso, um raio múltiplo / De amor e de esperança à terra desce / Se em 

teu formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro resplandece 

b) Brasil, de amor eterno, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro reaparece  

c) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido  / A imagem do Cruzeiro resplandece  

d) Brasil, de amor eterno, um raio fúlvido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e claro / A imagem do Cristo reaparece 

e) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cristo resplandece 

12 - A região Sul do Brasil é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais dos três estados citados acima: 

a) Florianópolis – Blumenau - Passo Fundo 

b) Porto Alegre – Toledo - Blumenau 

c) Porto Alegre – Curitiba - Erechim 

d) Porto Alegre – Curitiba - Florianópolis 
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e) Passo Fundo – Curitiba - Florianópolis 

13 - Vivemos numa era de muitas inovações tecnológicas. Todos os dias os noticiários divulgam 

novas invenções para melhorar e facilitar a vida do homem. Nesse sentido, qual das alternativas 

apresenta um objeto que não é uma invenção moderna: 

a) Impressora 3D 

b) Roda 

c) Telefone Celular 

d) Carros Autônomos  

e) Pendrive 

14 - Não é uma cidade que faz divisa com o município de Seara: 

a) Chapecó  

b) Concórdia 

c) Itá  

d) Arabutã 

e) Ipumirim 

15 - Quanto à população de Seara, é correto: 

a) Possui menos de 5.000 habitantes. 

b) Possui mais habitantes do que a cidade de Concórdia. 

c) Possui mais de 25.000 habitantes. 

d) Possui entre 15.000 e 20.000 habitantes. 

e) Possui menos habitantes do que Arabutã. 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

8 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SERVENTE EXTERNO 

16 - Assinale a alternativa correta. 

a) O servente externo deve zelar e cuidar da conservação de equipamentos públicos 

municipais, tais como escolas e praças. 

b) O servente externo deve atuar também como mecânico dos veículos de porte médio e grande 

do Município. 

c) Não compete ao servente externo percorrer a área sob a sua responsabilidade e inspecionar 

no sentido de impedir incêndios e depredações. 

d) Não compete ao servente externo comunicar qualquer irregularidade verificada. 

e) Não compete ao servente externo zelar e cuidar da conservação de equipamentos públicos 

municipais, tais como escolas e praças. 

17 - Assinale a alternativa correta sabendo que cabe ao servente externo efetuar pequenos reparos e 

consertos, bem como providenciar os serviços de manutenção em geral. 

a) Os reparos, consertos e serviços de manutenção referem-se ao veículo oficial do prefeito. 

b) Os reparos, consertos e serviços de manutenção referem-se as edificações privadas. 

c) Os reparos, consertos e serviços de manutenção refere-se as praças e prédios públicos como 

as escolas. 

d) Os reparos, consertos e serviços de manutenção referem-se as obras particulares que foram 

notificadas. 

e) Os reparos, consertos e serviços de manutenção referem-se apenas ao móveis com número 

de patrimônio. 

18 - Assinale a alternativa correta quanto os serviços de jardinagem. 

a) É preciso regar periodicamente os jardins recém plantados, mesmo em dias de chuva. 

b) Regar as plantas, cortar grama, plantar flores em praças e jardins públicos não é função do 

servente externo. 

c) Manter a grama cortada e regar os jardins não fazem parte da manutenção das praças 

públicas. 

d) Ao servente externo compete não somente as atividades auxiliares dos serviços de 

jardinagem, mas também cultivar árvores frutíferas. 

e) O servente externo só deve fazer a limpeza das calçadas nas praças, sem auxiliar nos 

serviços de jardinagem. 
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19 - Assinale a alternativa correta quanto as atividades que devem ser desenvolvidas pelo servente 

externo. 

a) Deve protocolar documentos, digitar processos e arquivar processos licitatórios. 

b) Auxiliar na preparação de asfalto. 

c) Manejar instrumentos médicos. 

d) Aplicar inseticidas e fungicidas nos jardins de todos funcionários públicos. 

e) Carregar e descarregar a bateria de veículos em geral. 

20 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Os equipamentos de proteção individual (EPIs) ____________ o servente externo a realizar suas 

atividade com _____________, seu uso é ________________ e os cuidados e armazenamento 

corretos de seus EPIs são de sua responsabilidade.” 

a) auxiliam / segurança / obrigatório 

b) prejudicam / destreza / opcional 

c) prejudicam / rapidez / obrigatório 

d) auxiliam / destreza / opcional 

e) prejudicam / cuidados / ruim 

21 - Assinale a alternativa correta ao preparar o solo para fazer um calçamento. 

a) O solo não precisa de nenhum preparo. 

b) O terreno deve ser limpo, removendo-se a grama e está pronto para assentar as pedras ou 

blocos. 

c) O solo deve ser limpo, nivelado, compactado e concretado para então receber as pedras do 

calçamento. 

d) O solo deve ser limpo, nivelado, sem compactação para então serem assentadas as pedras ou 

blocos intertravados. 

e) O solo deve ser limpo, nivelado e compactado para então receber o meio-fio e serem 

assentadas as pedras ou blocos intertravados sob uma camada de areia ou pó-de-pedra. 

22 - Ao realizar atividades no viveiro de mudas do Município é fundamental: 

a) Distribuir, mesmo sem autorização superior, as mudas do viveiro municipal. 

b) Irrigar, adubar e conservar o solo apropriado para produção de mudas. 

c) Não é necessário controlar a produção e distribuição de mudas do viveiro municipal. 

d) Relatar anormalidades verificadas sem zelar pelas instalações do viveiro. 

e) Não deve-se coletar sementes e mudas de plantas nativas. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

10 
 

23 - Ao utilizar um cortador de grama deve-se tomar alguns cuidados, assinale a alternativa correta: 

a) Usar calçado aberto, calças curtas e camiseta sem mangas para reduzir o suor. 

b) Usar caçado fechado, calça comprida e equipamentos de proteção individual (EPIs) como 

óculos ou viseiras, protetores dentre outros. 

c) Usar chapéu de palha, óculos de sol, protetor solar e chinelo de dedo. 

d) Usar calçado fechado e camisa manga longa e luvas de borracha. 

e) O único EPI obrigatório é o avental. 

24 - Num dia ensolarado, ao efetuar o plantio de mudas de flores e sua rega é necessário: 

a) Usar protetor solar e chapéu de palha. 

b) Usar sombreiros. 

c) Usar os EPIs: capacete e botina. 

d) Usar bronzeador solar. 

e) Usar água de fontes para se refrescar, pelo menos a cada hora trabalhada. 

25 - Assinale a alternativa correta quanto a limpeza pública e manutenção urbana. 

a) Bueiros não precisam ser limpos constantemente, pois a chuva efetua a sua desobstrução. 

b) A varrição de ruas consiste em coleta o lixo doméstico das residências. 

c) Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas é também atribuição do 

servente externo. 

d) Sempre que a pintura das ruas estiver apagada deve-se remover o asfalto antes de repintá-la. 

e) A poda das árvores dos logradouros públicos é proibida. 

26 - Assinale a alternativa correta na aplicação de inseticida e fungicidas. 

a) São vacinas que devem ser aplicadas no posto de saúde. 

b) São venenos cuja venda e o manuseio são proibidos. 

c) Não é função do servente externo sua aplicação. 

d) Somente devem ser aplicados em dias de frio, devendo a temperatura estar entre -4°C e -

0°C. 

e) Somente devem ser aplicados mediante autorização superior, devendo ser usado os EPIs e 

efetuado o manuseado de forma adequada, conforme manual do produto. 

27 - Assinale a alternativa correta. 

a) Os EPIs como luva e bota devem ser usados nas atividades de limpeza. 

b) Os EPIs como capacete e botina devem ser usados nas atividades de limpeza. 

c) Os EPIs como protetor auricular e chapéu devem ser usados nas atividades de limpeza. 
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d) Os EPIs como vassoura de cabo longo e balde devem ser usados nas atividades de limpeza. 

e) Os EPIs como avental permeável e máscara devem ser usados nas atividades de limpeza. 

28 - Sabendo que é atribuição do servente externo transportar, arrumar e elevar mercadorias, 

materiais de construção, móveis e outros; e também fazer mudanças, assinale a alternativa que 

contém a forma correta de como devemos erguer e carregar peso. 

a) A forma correta é dobrarmos a coluna ao se abaixar. 

b) A forma correta é dobramos os joelhos e manter a coluna reta. 

c) A forma correta é empurrando com os pés em movimentos adequados. 

d) A forma correta é colocando sobre um pano liso e puxando. 

e) A forma correta é colocando sobre um pano liso e empurrando. 

29 - Assinale a alternativa correta. 

a) O servente externo deve lavar, lubrificar e abastecer veículos e motores. 

b) O servente externo deve lavar louças de festas públicas. 

c) Não compete ao servente externo limpar estátuas e monumentos;  

a) Não compete ao servente externo auxiliar na preparação de asfaltol. 

b) Não compete ao servente - abastecer máquinas. 

30 - Assinale a alternativa correta sabendo que cabe ao servente externo solicitar e manter controle de 

materiais necessários à limpeza, manutenção e conservação dos locais sob sua responsabilidade. 

a) É de praxe ficar sem produtos de limpeza para então fazer a requisição de mais produtos. 

b) Não é necessário saber quanto é necessário de um determinado produto de limpeza antes de 

licitar sua compra. 

c) Produtos de limpeza devem ser armazenados de forma correta, fora do alcance de crianças, 

em local seco, fresco e ventilado. 

d) Os produtos de limpeza podem ser armazenados no mesmo depósito que produtos de genêro 

alimentício. 

e) Como os produtos de limpeza são licitados pode-se usar a vontade, pois o preço é bem 

baixo. 

31 - Assinale a alternativa correta. 

a) A reciclagem do lixo é fundamentar para a conservação do meio ambiente, não sendo 

necessário separar o lixo reciclável dos demais. 

b) As desvantagens da separação do lixo doméstico são cada vez mais evidentes. 

c) Separar o lixo reciclável não reduz a quantidade de rejeitos nos lixões e aterros sanitários.  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

12 
 

d) O lixo deve ser separado, a reciclagem reduz o impacto sobre o meio ambiente 

e) A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a 

diferença e uma das menos importantes é a reciclagem do lixo. 

32 - Assinale a alternativa correta quanto a atitude correta no ambiente de trabalho. 

a) Quando um colega fizer algo errado deve-se imediatamente gritar com ele. 

b) Sempre deve-se respeitar a hierarquia, procurar ser eficiente e ter responsabilidade quanto 

aos seus materiais e com o local de trabalho. 

c) Ir ao trabalho sem tomar banho ou com roupas inadequadas não prejudica é aconselhável. 

d) Ao entrar no trabalho não deve-se ser cordial com os colegas e superiores, pois é obrigação 

deles ser cordial primeiramente. 

e) Ao constatar qualquer irregularidade não deve-se comunicar imediatamente o seu superior, 

pois é obrigação deste estar atento ao que ocorre no ambiente de trabalho. 

33 - Assinale a alternativa correta quando for determinado ao servente externo que proceda ao 

controle de entrada e saída de pessoas no órgão, bem como a abertura e fechamento das dependências 

do órgão. 

a) Este deve permitir a entrada de qualquer munícipe sem solicitar identificação se for horário 

de expediente do órgão. 

b) A ninguém será lícito entrar ou sair do recinto se não for anunciado ao Prefeito em 

exercício. 

c) Todos podem entrar e sair de qualquer órgão, sem necessidade de identificação, mesmo 

quando proibida a entrada. 

d) O controle de pessoas é de extrema responsabilidade, podendo ser restrita a entrada de 

pessoas em um determinado local e/ou período do dia, quando determinado previamente. 

e) Nunca é necessário efetuar o registro de entrada e saída de pessoas em nunhum órgão. 

34 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“As _____________ são atraídas pelos produtos de ___________, o que ocasiona casos de 

intoxicação, sendo necessário armazená-los em locais _____________, inclusive durante seu uso.” 

a) crianças / limpeza / adequados 

b) mulheres / limpeza / adequados 

c) crianças / natal / altos 

d) mulheres / beleza / adequados 

e) crianças / higiene / altos 
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35 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“O lixo __________________, como a sobra dos alimentos não são ____________________ e 

devem ser armazenados em uma lixeira específica sempre bem ____________.” 

a) inorgânico / recicláveis / aberta 

b) reciclável / orgânicos / identificada 

c) reciclável / retornáveis / tampada 

d) inorgânico / retornáveis / identificada 

e) orgânico / recicláveis / tampada 

36 - Assinale a alternativa correta. 

a) Sempre que for necessário o uso de escada de abrir não é preciso verificar se a mesma está 

firme e totalmente aberta. 

b) Sempre que for necessário o uso de escada de abrir é preciso verificar se o local em que ela 

está apoiada é nivelado e se a mesma está firme e totalmente aberta. 

c) Sempre que for necessário o uso de escada de abrir não é preciso verificar se o local em que 

ela está apoiada é nivelado. 

d) Sempre que for necessário o uso de escada de abrir é preciso chamar o superior imediato 

para autorizar. 

e) Sempre que for necessário o uso de escada de abrir é preciso usar cinto de segurança. 

37 - Assinale a alternativa correta. 

a) Sabendo que a postura profissional diz respeito a forma como nos comportamos e nos 

relacionamos em nosso ambiente de trabalho, não é preciso ter uma postural profissional 

adequada. 

b) É importante ter uma adequada postura profissional, pois ela demonstra a forma como nos 

comportamos e nos relacionamos em nosso ambiente de trabalho. 

c) É importante ter uma adequada postura profissional, pois ela demonstra a forma como nos 

comportamos e nos relacionamos em nosso ambiente de trabalho. 

d) A postura profissional adequada não deve ser mantida em um ambiente de trabalho se o 

superior descartar tal formalidade. 

e) A postura profissional adequada deve ser mantida em um ambiente de trabalho apenas se o 

superior exigir tal formalidade. 

38 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“É preciso manter um ____________ relacionamento com todos os outros funcionários da Prefeitura, 
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sendo necessário conviver em _________________ com pessoas diferentes, evitando gerar 

_____________ para manter um bom clima de trabalho para que todos juntos possam desempenhar 

seu trabalho.” 

a) inadequado / harmonia / crises 

b) médio / família / conflitos 

c) bom / desarmonia / brigas 

d) correto / equipe / desunião 

e) bom / harmonia / conflitos 

39 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa.  

(__) É necessário que o servente externo inspecione todos os ambientes no sentido de impedir 

incêndios e depredações. 

(__) É vedada comunicar qualquer irregularidade verificada. 

(__) É proibido ao servente externo que este efetue pequenos reparos e consertos. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) V, F, F. 

e) F, V, F. 

40 - Assinale a alternativa correta. 

a) O servente externo deve zelar pela conservação e manutenção de sanitários públicos. 

b) O servente externo não deve zelar pela conservação e manutenção de sanitários públicos. 

c) O servente externo não será designado a conservação e manutenção de sanitários públicos de 

forma alguma. 

d) O servente externo não deve acatar ordens de seus superiores. 

e) O servente externo pode ser responsável também por efetuar pequenos reparos e consertos 

na propriedade particular do Prefeito em exercício. 

 


