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CARGO: AGENTE DE ATIVIDADES GERAIS 

 

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 03h00min (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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto será subsídio para as questões 1 a 5. 

O Desafio 

Numa bela manhã de sábado, toda a bicharada estava reunida, inclusive Tatá, o grilo sabichão 

e a formiga Nina. Os dois, como sempre, viviam brigando e disputando para saber quem corria mais. 

Tatá propôs um desafio para Nina, assim iriam tirar essa dúvida.  

Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria ir ao 

outro lado da floresta, por ser pequena. Chegou a hora esperada, todos estavam lá, então a corrida 

começou. O grilo saiu na frente, depois ficou cansado e decidiu tomar um pouco de água num riacho 

que tinha ali perto. Nem se preocupou com o tempo, pois achava que a formiga nunca iria ganhar.   

Chegando ao riacho, ele encontrou uma barata e os dois começaram a conversar. Nada do 

grilo lembrar-se da corrida, quando se lembrou, era tarde demais, pois Nina já tinha vencido. 

MORAL: Nunca devemos zombar dos outros, pois todos somos capazes de algo, basta 

acreditar. (Disponível em: http://fabulasmanuelsatiro.blogspot.com/2008/01/o-desafio_07.html. Acesso em 24 nov. 

2019) 

1 - Assinale a alternativa que apresenta uma informação que NÃO está presente no texto: “O 

Desafio”. 

a) O texto narra uma corrida que aconteceu numa floresta num sábado de manhã.  

b) Os protagonistas da corrida: o grilo e a formiga chamavam-se, respectivamente, Tatá e Nina. 

c) Havia uma dúvida entre os animais, não se sabia qual era aquele capaz de correr mais: o 

grilo ou a formiga.   

d) No dia da corrida, mesmo sendo uma manhã de inverno, havia um lindo sol e a corrida 

aconteceu com a presença de muitos espectadores.  

http://fabulasmanuelsatiro.blogspot.com/2008/01/o-desafio_07.html
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e) O grilo precisou fazer uma parada para beber água junto a um riacho localizado nas 

imediações.  

2 - Quanto ao gênero textual, o texto referência classifica-se como: 

a) Notícia 

b) Crônica 

c) Fábula 

d) Conto 

e) Memorando 

3 - Na frase: “Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria 

ir ao outro lado da floresta, por ser pequena.” A palavra destacada pode ser substituída pela 

conjunção porque sem alteração do sentido e igualmente estará de acordo com as regras gramaticais. 

 Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma frase correta se for aplicado: porque.  

a) _____________________________ você está tão desanimado nesta manhã? 

b) Não sei o ___________________________ de suas lágrimas. 

c) Você está com um semblante tão preocupado. _____________________________?  

d) Queria ler aquele livro ___________________________ me interessei pelo assunto.  

e) Você saberia me dizer o _________________________  daquela discussão? 

4 - Observe as palavras destacadas no excerto e assinale a alternativa que indica, respectivamente, a 

qual classe de palavras os vocábulos em destaque estão exercendo na situação apresentada:  

“Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria ir ao outro 

lado da floresta, por ser pequena.”  

a) substantivo – verbo – substantivo  

b) verbo – pronome – substantivo 

c) verbo – numeral – substantivo 
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d) substantivo – pronome – substantivo 

e) verbo – conjunção – substantivo 

5 - Observe a seguinte frase: “Eles marcaram a corrida”. A mesma frase na voz passiva ficaria:  

a) Eles marcaram a corrida.  

b) Eles correrão.  

c) Eles haviam marcado a corrida. 

d) A corrida foi marcada por eles.  

e) Uma corrida? Eles a marcaram. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um pacote continha 7 dúzias de bombons que foram repartidos igualmente entre 19 crianças de 

uma creche, de forma que o número de bombons que sobrasse fosse o menor possível. Após a 

repartição quantos bombons sobraram? 

a) 6 bombons 

b) 8 bombons 

c) 5 bombons 

d) 4 bombons 

e) 7 bombons 

 

7 - Dona Maria ao sair de casa dispunha de uma certa quantia em dinheiro. No caminho entrou em 

uma loja e gastou 10% do dinheiro que tinha. Em seguida passou no supermercado e gastou mais 

30% do que restou. Ao sair do supermercado, Dona Maria constatou que havia sobrado R$ 126,00. 

Então o valor que Dona Maria tinha ao sair de casa era de: 

a) R$ 180,00 

b) R$ 210,00 

c) R$ 190,00 

d) R$ 220,00 

e) R$ 200,00 
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8 - Um capital de R$ 17.500,00 aplicado a juros simples e à taxa de 0,4% ao mês obteve um 

montante de R$ 18.060,00. O tempo que esse capital ficou aplicado foi de: 

a) 10 meses 

b) 9 meses 

c) 8 meses 

d) 7 meses 

e) 6 meses 

 

9 - Na figura abaixo tem-se um quadrado com 5 centímetros de lado e um retângulo medindo 11 

centímetros de base e 7 centímetros de altura. A área da região tracejada é: 

 

a) 52  

b) 25  

c) 77  

d) 102  

e) 51  

 

10 - Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números ímpares de três algarismos distintos 

podemos formar? 

a) 90 

b) 120 

c) 108 

d) 60 

e) 72 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a sentença abaixo: 

“O atual município de Xavantina registra o início do povoamento com a chegada dos primeiros 

imigrantes de origem ítalo-brasileira procedentes do Rio Grande do Sul, se estabelecendo sobre o 

traçado original dos lotes da colônia Rio Branco. 

Esta colonização se estruturou ao longo da estrada de ferro, recém-construída, vinda de 

_____________________ em direção ao Rio Grande do Sul, por intermédio de empresas 

colonizadoras particulares.” 

(Disponível em: https://www.xavantina.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/12502. Acesso em 28 nov. 2019).  

a) Rio de Janeiro 

b) Minas Gerais 

c) São Paulo  

d) Pernambuco  

e) Mato Grosso 

12 - O governo de Santa Catarina anunciou no mês de novembro de 2019 o pedido de um laudo 

específico sobre os eixos de sustentação das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Machado Salles.  

Uma vistoria feita por engenheiros da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade indicou a 

necessidade de uma análise dessas partes. O governador, Carlos Moisés (PSL), destacou que não há 

risco de queda das estruturas. As referidas pontes fazem a ligação do continente com a ilha de: 

a) Camboriú  

b) Blumenau 

c) Itapema 

d) Florianópolis  

e) Joinville  

13 - Recentemente o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou o nome de seu novo partido 

político que será:  

https://www.xavantina.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/12502
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a) Deus acima de Tudo 

b) Aliança Armada 

c) Aliança pelo Brasil 

d) Aliança e Anistia 

e) O Brasil é agora 

14 - Ainda circulam nos jornais, revistas e/ou mídias televisivas, por exemplo, notícias do 

rompimento da barragem de Brumadinho, na qual a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) fazia a 

exploração de diversos minérios. Com relação ao exposto são informações corretas, EXCETO: 

a) A Companhia VALE (CVRD) é uma empresa privada com sede no Brasil e presente em 

vários países ao redor do mundo. 

b) Brumadinho é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. 

c) O rompimento da barragem espalhou pelas cidades próximas muita lama e rejeitos da 

mineradora.  

d) Todos os corpos vítimas do rompimento já foram encontrados, ou seja, não há mais registro 

de desaparecidos. 

e) Militares de Israel participaram das buscas em Brumadinho. 

15 - O vice-presidente Hamilton Mourão sancionou no final de outubro do corrente ano lei que 

obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a fornecer exames de diagnóstico 

________________________ em até 30 dias. As novas regras, publicadas no Diário Oficial da União 

(DOU), devem entrar em vigor em 180 dias. Mourão sancionou a lei durante exercício da Presidência 

da República no lugar de Jair Bolsonaro, que estava em viagem oficial. O novo texto altera a lei 

12.732/2012 que disciplina o tratamento do paciente com a referida doença.  

(Disponível na Revista Veja – online – de 31 de outubro de 2019)   

a) do HIV 

b) do sarampo 

c) da dengue 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/sus/
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.896-de-30-de-outubro-de-2019-224674119
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.896-de-30-de-outubro-de-2019-224674119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

9 
 

d) do câncer  

e) da hepatite 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE ATIVIDADES GERAIS 

16 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: “Ao 

constatar que houve uma invasão em um prédio público deve-se ligar para ___________________, 

no telefone __________.” 

a) Brigada Armada / 199 

b) Polícia Militar / 190 

c) Bombeiros Voluntários / 193 

d) SAMU / 192 

e) Polícia Civil / 193 

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

para a alternativa falsa. 

( ) Os produtos de limpeza da atualidade não são mais tóxicos e podem ser estocados junto com 

alimentos. 

( ) Os produtos de limpeza podem ser tóxicos e devem ser mantidos longe do alcance das 

crianças. 

( ) Os produtos de limpeza possuem embalagens e aspecto que podem atrair as crianças e 

devem ser armazenados fora do alcance destas. 

a) V, V, F. 

b) F, F, V. 

c) F, F, F. 

d) V, V, V. 

e) F, V, V. 
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18 - A placa “cuidado piso escorregadio” significa que: 

a) o piso está úmido ou molhado e há risco de acidentes. 

b) o acabamento do piso é propício para deslizamento. 

c) o piso deve ser limpo pelo Agente de Atividades Gerais. 

d) o lixo dos locais de preparo de alimentos está sendo retirado e pode haver chorume no piso. 

e) o piso antiderrapante perdeu sua camada de adesão. 

19 - Assinale a alternativa correta. 

a) Com relação ao estoque de produtos é necessário controlar tudo que sai do depósito. 

b) Com relação ao estoque de produtos é necessário controlar tudo que entra no depósito. 

c) Com relação ao estoque de produtos é necessário controlar tudo que entra e tudo o que sai do 

depósito. 

d) Com relação ao estoque de produtos controlar a entrada e saída não permitirá reduzir perdas 

por roubo ou vencimento dos produtos. 

e) Com relação ao estoque de produtos controlar a entrada e saída não permitirá prever 

necessidades de compras. 

20 - Assinale a alternativa correta. Qual a função da lubrificação de máquinas? 

a) Aumentar o atrito e o desgaste, prolongando a vida útil das peças e máquinas. 

b) Formar uma base permeável e regular entre uma parte fixa dos motores. 

c) Formar uma base irregular, áspera e rústica entre as peças das máquinas. 

d) Reduzir o atrito e o desgaste, prolongando a vida útil das peças e máquinas. 

e) Reduzir o atrito e o desgaste, porém nunca auxilia no controle de temperatura e nem na 

vedação de componentes. 

21 - Assinale a alternativa correta quanto as atribuições do cargo de Agente de Atividades Gerais. 

a) Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa. 
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b) Receber, protocolar e entregar medicamentos. 

c) Receber, protocolar e entregar vacinas. 

d) Auxiliar no preparo de alimentos das escolas municipais. 

e) Auxiliar no preparo de professores ministrando cursos e palestras. 

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

para a alternativa falsa. 

( ) O agente de atividades gerais pode ter suas atribuições definidas por Decreto Municipal. 

( ) O agente de atividades gerais pode ter que trabalhar em eventos realizados pelo Município. 

( ) O agente de atividades gerais tem as mesmas funções e atribuições que o agente 

administrativo. 

a) V, V, F. 

b) F, F, V. 

c) F, F, F. 

d) V, V, V. 

e) F, V, V. 

23 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: 

“Compete ao agente de atividade gerais zelar pela manutenção das instalações, 

___________________ e equipamentos do ___________.” 

a) mobiliários / Prefeito 

b) móveis / Prefeito 

c) piscinas / Município 

d) chuveiros / sanitário 

e) mobiliários / órgão 
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24 - Assinale a alternativa correta. Quando for necessário algum material referente aos seus serviços 

deve-se: 

a) solicitar via requisição. 

b) solicitar diretamente ao gabinete do vice-prefeito. 

c) aguardar chegar o material. 

d) aguardar que outro servidor público também necessite do material. 

e) não trabalhar até o superior imediato perceber a falta do material. 

25 - Assinale a alternativa correta, quanto aos calçados adequados para o serviço. 

a) É permitido o uso de chinelo de dedo. 

b) É opcional o uso de botina de segurança. 

c) É obrigatório o uso de calçado de segurança (bota e/ou botina). 

d) É permitido o uso de botas de salto alto para as mulheres. 

e) É adequado intercalar chinelos e botinas. 

26 - Assinale a alternativa correta. É atividade braçal: 

a) carregar e descarregar materiais. 

b) dirigir máquinas pesadas como uma retroescavadeira. 

c) dirigir veículos sem direção hidráulica. 

d) carregar utensílios cirúrgicos nas autoclaves. 

e) todas as atividades realizadas com o uso de computadores, tablets ou notebooks. 

27 - Assinale a alternativa correta quanto as vestimentas no trabalho. 

a) É adequado usar roupas como saias e bermudas curtas no verão. 

b) É inadequado usar roupas coladas, decotadas e curtas. 

c) É adequado o uso de blazer e paletós nas atividades ao ar livre. 
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d) É adequado já ir ao trabalho com a roupa suja, devido as atividades do cargo. 

e) É inadequado usar roupas novas. 

28 - Assinale a alternativa correta quanto à postura no trabalho. 

a) Ser cordial, sempre dar bom-dia e deixar o mal humor dominar poucas vezes. 

b) Ser ríspido, seco e direto, evitando rodeios ao se comunicar. 

c) Ser muito amável, muito atencioso, abraçar calorosamente todos. 

d) Ser cortês, bem-educado e cumprimentar todos. 

e) Ser polido, direto e evitar cumprimentar todos. 

29 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: 

“Procure ser __________________; ao telefone preste as informações pedidas com 

_________________ e respeite colegas, chefias e a população.” 

a) bonito / delicadeza 

b) pontual / clareza 

c) legal / gírias 

d) pontual / grito 

e) dinâmico / rapidez 

30 - A qual equipamento de segurança a seguinte frase se refere: “São usados para controlar a 

exposição dos profissionais aos ruídos.” 

a) Óculos de segurança. 

b) Protetores auriculares. 

c) Bota de segurança. 

d) Capacete. 

e) Luvas. 
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31 - A qual equipamento de segurança a seguinte frase se refere: “Oferece segurança contra 

perfurações causadas por pregos e similares, além disso, o solado especial evita que o trabalhador 

seja vítima de escorregões.” 

a) Óculos de segurança. 

b) Protetores auriculares. 

c) Bota de segurança. 

d) Capacete. 

e) Luvas. 

32 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: “Ao 

limpar ou mesmo revisar um cortador de grama ______________ o correto é fazer com este 

___________ na tomada.” 

a) manual / desligado 

b) elétrico / ligado 

c) elétrico / desligado 

d) manual / ligado 

e) portátil / acoplado 

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

para a alternativa falsa. 

( ) EPI significa Equipamento de Proteção Industrial. 

( ) Por tratar-se de um equipamento de uso restrito às indústrias o EPI não é obrigatório nos 

demais trabalhos. 

( ) Luva de segurança é um tipo de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

a) V, V, V. 

b) F, V, V. 
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c) V, F, V. 

d) F, F, F. 

e) F, F, V. 

34 - Assinale a alternativa correta quanto ao correto acondicionamento de peças. 

a) Peças usadas podem ser misturadas com peças novas. 

b) Catalogar as peças do estoque é inútil. 

c) Cada funcionário da repartição é responsável pela guarda das suas peças, de maneira pessoal 

e intransferível. 

d) As peças devem ser guardadas em locais identificados, nunca diretamente no chão e de 

forma a preservar a integridade da peça. 

e) Todas as peças novas devem ser guardadas fora de suas embalagens originais para reduzir o 

espaço de armazenagem. 

35 - Assinale a alternativa correta quanto aos serviços de limpeza. 

a) Ao terminar a limpeza de uma máquina ou equipamento é função de outro funcionário 

limpar o local. 

b) Ao terminar a limpeza de uma máquina ou equipamento é correto varrer e limpar o local, 

recolhendo todos os detritos e colocando em lixeiras adequadas. 

c) Ao terminar a limpeza de uma máquina ou equipamento é correto varrer o local e destinar os 

resíduos no pátio externo. 

d) Ao terminar a limpeza de uma máquina ou equipamento é necessário que seja comunicado o 

assessor jurídico. 

e) Ao terminar a limpeza de uma máquina ou equipamento é correto deixar o espaço sujo para 

que a chefia imediata designe alguém para limpar. 

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

para a alternativa falsa. 
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( ) O uso de luvas de segurança, quando atrapalham o uso dos produtos de limpeza podem ser 

retiradas. 

( ) O calçado adequado para realizar a limpeza dos locais são as botas de borracha. 

( ) Ao manusear produtos de limpeza o correto é misturar vários tipos em um recipiente criando 

um composto mais potente para limpar. 

a) V, V, V. 

b) F, V, V. 

c) F, V, F. 

d) F, F, F. 

e) F, F, V. 

37 - Assinale a alternativa correta. 

a) Vassouras devem ser guardadas com as cerdas para baixo. 

b) Vassouras devem ser guardadas com as cerdas para cima, ou se penduradas estas devem ter 

uma altura do chão. 

c) Vassouras, rodos e panos podem ser acondicionados sujos ou com detritos, pois tratam-se de 

utensílios de limpeza. 

d) Somente as vassouras de palha são cerificadas para uso e licitação. 

e) Vassouras extensíveis devem ser adquiridas pelo agente de atividades gerais, devendo este 

ser responsável por esta, por trata-se de um item pessoal e intransferível. 

38 - A qual tipo de limpeza a seguinte frase se refere: “Consiste na retirada de sujeira (pó, poeiras e 

detritos) com a utilização de vassoura (varredura seca) e/ou aspirador de pó.” 

a) Limpeza manual úmida. 

b) Limpeza manual molhada. 

c) Limpeza com uso de enceradeira elétrica. 
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d) Remoção de poeira com o espanador. 

e) Limpeza seca. 

39 - A qual tipo de resíduo a seguinte frase se refere: “É o lixo que contempla os restos de 

alimentos.” 

a) Orgânico. 

b) Reciclável. 

c) Inorgânico. 

d) Reutilizável. 

e) Renovável. 

40 - Assinale a alternativa que contém lixo reciclável. 

a) Embalagens retornáveis, lâmpadas e pilhas. 

b) Vidro, plástico PVC e alumínio. 

c) Papel higiênico, papel toalha e lenço umedecido. 

d) Restos da construção civil, baterias e fios de cobre. 

e) Sofás e colchões. 

 

 

 


