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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS INTERNO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Processo Seletivo: 

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 

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 e 

rubricarão no verso os mesmos, 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 termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (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 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

1 - Leia com atenção o texto abaixo. 

O PEQUENO PRINCIPE 

Antoine de Saint-Exupéry (1940) 

“Há seis anos, sofri uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não 

trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil 

conserto. Era para mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito 

dias. 

Na primeira noite adormeci sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava 

mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha 

surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: 

- Por favor... desenha-me um carneiro! 

Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao 

meu redor. E vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Olhava para essa 

aparição com os olhos arregalados de espanto. 

Não se esqueçam que me achava a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Quando consegui 

finalmente falar, perguntei-lhe: 

- Mas... que fazes aqui? 

E ele repetiu, então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: 

- Por favor ... desenha-me um carneiro. 

E foi assim que conheci, um dia, o pequeno príncipe.”  

Assinale a alternativa incorreta em relação ao texto: 

a) Quando o autor escreve que “sofri uma pane no deserto” quer dizer que sofreu um mal-estar 

que o obrigou a interromper a viagem. 

b) O espanto em acordar e ver uma pessoa naquele lugar foi por causa da distância que estava 

de lugares habitados. 

c) “Há seis anos” refere-se a 6 anos atrás. 

d) “Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano.”, tem relação 

com estar muito longe de qualquer terra habitada e longe da civilização. 
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e) O homenzinho era o Pequeno Príncipe e o texto é uma parte do livro O Pequeno Príncipe de 

autoria de Antoine de Saint-Exupéry.  

2 - “A água que eu tinha para beber só dava para oito dias.” 

Assinale a palavra que substitui “beber” sem alterar o significado da frase. 

a) expelir 

b) inspirar 

c) ingerir 

d) regurgitar 

e) insurgir 

3 - Na frase “Na primeira noite adormeci sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra 

habitada.”, o verbo é: 

a) adormeci 

b) noite 

c) terra 

d) primeira 

e) areia 

4 - O texto apresenta frases Afirmativas, Negativas, Interrogativas e Exclamativas. Identifique abaixo 

a frase que é Interrogativa. 

a) Olhava para essa aparição com os olhos arregalados de espanto. 

b) Por favor... desenha-me um carneiro! 

c) Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. 

d) Não se esqueçam que me achava a milhas e milhas de qualquer terra habitada. 

e) Mas... que fazes aqui? 

5 - Assinale a alternativa em que a separação das sílabas está incorreta. 

a) e-xe-cu-tar 

b) mil-has 

c) i-ma-gi-nem 
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d) Sa-a-ra 

e) ho-men-zi-nho 

MATEMÁTICA 

6 - Em uma viagem um motorista ao se aproximar de um posto de combustível viu um anúncio do 

preço da gasolina que era de R$ 4,00 por litro. Parou para abastecer e mandou que fossem colocados 

28 litros de combustível. O preço que irá pagar será de:  

a) R$ 102,00 

b) R$ 112,00 

c) R$ 114,00 

d) R$ 122,00 

e) R$ 120,00 

7 - Um pintor para dar duas de mão de tinta em uma parede cobra R$ 37,00 por metro quadrado. O 

custo para pintar uma área de 98 metros quadrados é de: 

a) R$ 3 266,00 

b) R$ 3 356,00 

c) R$ 3 606,00 

d) R$ 3 626,00 

e) R$ 3 666,00 

8 - Um senhor dispõe de 5 camisas de cores diferentes, 4 calças também de cores diferentes e 3 

calçados todos de modelos diferentes. A quantidade de maneiras diferentes que ele poderá se vestir é 

de: 

a) 12 

b) 36 

c) 60 

d) 72 

e) 120 

9 - Dois cachorros estão em uma rua a 60 metros de distância um do outro. Como eles são muito “amigos” 

correm um ao encontro do outro a fim de se encontrarem para brincar. Um deles percorre 2 metros por 

segundo e o outro, 3 metros por segundo.  O encontro dos dois cachorros ocorrerá aos: 

a) 12 segundos  

b) 16 segundos 

c) 18 segundos 
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d) 20 segundos 

e) 30 segundos 

10 - Em uma loja o preço de uma televisão é de R$ 1 500,00. Como a loja resolveu fazer uma 

promoção e está dando um desconto de 12% nas compras à vista, então o preço que o cliente vai 

pagar pelo aparelho será de:  

a) R$ 1 420,00 

b) R$ 1 312,00  

c) R$ 1 230,00 

d) R$ 1 330,00   

e) R$ 1 320,00 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Estado de Santa Catarina é formado por 295 municípios e o atual Governador é o 

Senhor__________________. Assinale a alternativa correta: 

a) Michel Temer 

b) Raimundo Colombo 

c) Esperidião Amin 

d) João Rodrigues 

e) Eduardo Pinho Moreira 

12 - “Se o penhor dessa igualdade / Conseguimos conquistar com braço forte, / Em teu seio, ó 

Liberdade, / Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, Salve! Salve!”  

Esse texto é de qual hino? Assinale a alternativa correta. 

a) Hino de Piratuba 

b) Hino da Independência 

c) Hino da Liberdade 

d) Hino Nacional 

e) Hino de Santa Catarina 
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13 - O Brasil é formado por 26 Estados e 1 Distrito Federal. Os estados estão agrupados em 5 

regiões. Assinale a alternativa que apresenta o nome das 5 regiões brasileiras. 

a) Sul, Sudeste, Litorânea, Agreste e Nordeste 

b) Centro-Oeste, Pantanal, Mata Atlântica, Sul e Norte 

c) Sul, Norte, Nordeste, Amazônica e Litorânea 

d) Sul, Norte, Amazônica, Pantanal e Agreste 

e) Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte 

14 - Os símbolos e hinos são manifestações gráficas e musicais, de importante valor histórico, criados 

para transmitir o sentimento de união nacional e mostrar a soberania do país que representam. No 

Brasil temos quatro símbolos oficiais, os quais têm a apresentação e o uso regulados por lei. Assinale 

abaixo a única alternativa que não é um símbolo oficial nacional. 

a) Hino Nacional 

b) Brasão da República 

c) Bandeira Nacional 

d) Futebol de Campo 

e) Selo Nacional 

15 - Qual o significado da palavra Piratuba na língua original Tupy Guarani? 

a) Abundância de água termal 

b) Abundância de peixes 

c) Terra de muitas águas 

d) Rios de pintados e pirarucus 

e) Terra de gente boa 

16 - Assinale a alternativa correta com relação à emancipação de Piratuba. 

a) O Município de Piratuba foi instalado no dia18 de fevereiro de 1949 e completou em 2017 

68 anos de emancipação política-administrativa. 

b) O Município de Piratuba foi instalado no dia 30 de dezembro de 1948 e completou em 2017 

68 anos de emancipação política-administrativa. 

c) O Município de Piratuba foi instalado no dia 18 de fevereiro de 1949 e completou em 2017 

67 anos de emancipação política-administrativa. 
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d) O Município de Piratuba foi instalado no dia 18 de fevereiro de 1948 e completou em 2017 

69 anos de emancipação política-administrativa. 

e) O Município de Piratuba foi instalado no dia 18 de janeiro de 1949 e completou em 2017 68 

anos de emancipação política-administrativa. 

17 - “Com a presença de autoridades, secretários e funcionários, Mareci Stempecosqui tomou posse 

como Prefeita de Piratuba.” www.piratuba.sc.gov.br/Noticias 8 de março/2017 

A manchete acima foi publicada no site da Prefeitura de Piratuba em 8 de março de 2017. Esse ato 

de posse da Presidente da Câmara de Vereadores como Prefeita foi para ... 

Assinale a alternativa correta. 

a) divulgar a importância dos programas municipais de saúde da mulher. 

b) valorizar as três vereadoras do Legislativo de Piratuba. 

c) incentivar a participação das mulheres na política. 

d) lançamento da Campanha “Diga NÃO à violência contra as mulheres”. 

e) homenagear as mulheres de Piratuba pelo Dia Internacional das Mulheres. 

18 - As energias limpas ou renováveis estão cada vez mais em discussão e implantação no mundo 

todo, por não deixarem danos ambientais ao planeta Terra. Dentre alguns exemplos de energia limpa 

ou renovável podemos citar: solar, de resíduos agrícolas e lixo orgânico, hidrogênio e eólica. Qual é a 

fonte da energia eólica? 

a) Água represada 

b) Vento 

c) Carvão vegetal 

d) Petróleo 

e) Excremento de animais 

19 - A água tem importância fundamental para a vida na Terra e é utilizada por todos os setores, 

como agricultura, pecuária, indústria, uso doméstico, de lazer. Desta forma é compromisso de todos 

os cuidados e preservação deste bem de valor incalculável. 

Assinale abaixo a alternativa incorreta com relação à água. 

a) Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição. 

b) A mata ciliar é fundamental na preservação de nascentes.  

http://www.piratuba.sc.gov.br/Noticias%208%20de%20março/2017
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c) O Brasil possui uma das maiores redes hidrográficas do mundo, além de extensas reservas de 

água subterrânea. 

d) A água é um bem público e deve ser protegida pelo Estado, preservada pelo homem e 

administrada democraticamente pela sociedade para a garantia da vida. 

e) Tamponamento de poço é a operação de abertura do poço e análise da água extraída para 

conhecer a potabilidade e se poderá ser utilizada para o consumo humano. 

20 - A imprensa nacional e estrangeira, diariamente, veiculam notícias que influenciam nossas vidas, 

direta ou indiretamente. Dos temas relacionados nas opções abaixo, apenas um acontecimento não foi 

desencadeado no Brasil. Assinale-o. 

a) Atentados terroristas 

b) Operação Lava Jato 

c) Rebelião nos presídios 

d) Mensalão  

e) Operação Carne Fraca 

 

 


