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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 - “Dizem que quando estamos tristes escrevemos melhor ou temos maior facilidade para escrever. 

Tudo bem, na companhia da tristeza a gente consegue extrair beleza das coisas mais improváveis. A 

alegria não é tão profunda quanto a tristeza. Nem tão linda. Meio louco alguém achar a tristeza 

bonita, mas fazer o quê, se a dor nos abre os olhos para tanta coisa na vida? 

Tristeza – Frederico Elboni – Só a gente sabe o que sente – Editora Saraiva 

Baseado no texto assinale abaixo a alternativa incorreta: 

a) O autor faz uma descrição de como encontrar a felicidade. 

b) O autor compara a alegria com a tristeza. 

c) O autor vê beleza na tristeza. 

d) O autor conclui que a tristeza é profunda. 

e) O autor tem mais facilidade de escrever quando está triste. 

2 - No texto o autor escreve “extrair beleza das coisas mais improváveis.” 

Qual o significado da palavra improvável? 

a) algo com grandes chances de acontecer 

b) algo sem consistência 

c) algo com pouca chance de acontecer 

d) algo que vai acontecer com certeza 

e) algo que se tira proveito 

3 - Assinale a alternativa correta. 

A última frase do texto é ....   

a) Interrogativa 
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b) Exclamativa 

c) Negativa 

d) Afirmativa 

e) Substantiva 

4 - Na frase “A alegria não é tão profunda quanto a tristeza.” o sujeito é ... 

a) não 

b) tristeza 

c) profunda 

d) tão 

e) a alegria 

5 - As palavras “tristeza” e “beleza” são escritas com a letra “z”. Identifique abaixo a única palavra 

que também deve ser escrita com “z”.   

a) fra___e 

b) limpe___a 

c) sorri__o 

d) carinho__a 

e) preci__ar 

MATEMÁTICA 

6 - Ao decompor o número 42 em fatores obtemos: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL Nº 001 DE 08 DE MARÇO DE 2017 

FUNDAÇÃO DE CULTURA E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA - SC 

 

5 
 

7 - Efetuando-se a adição da expressão , obtemos como resultado: 

a) 6 

b) 10 

c) 16 

d) 17 

e) 24 

8 - Considere a expressão: . O valor de  é: 

a) 9 

b) 6 

c) 3 

d) 1 

e) 0 

9 - Quero cortar uma tábua de 9,39 metros de comprimento em 31 pedaços de mesma medida. Em cada 

corte efetuado há uma perda de 3 milímetros. Dessa forma cada pedaço irá medir: 

a)  

b)  

c)  

d)   

e)  

10 - Um atleta faz um percurso de 22 quilômetros em 2 horas. Mantendo o mesmo ritmo, em quanto tempo 

percorrerá 33 quilômetros? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O início da história de Piratuba foi em 1910 com a vinda da empresa Brasil Railway para a 

região, trazendo muitos operários, que ficaram acampados próximos às margens do Rio do Peixe. O 

que esta empresa construiu na região? 
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a) Complexo de hotéis 

b) Usina Hidrelétrica de Machadinho 

c) Estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul 

d) Companhia hidromineral de Piratuba 

e) Estradas ligando os municípios da região 

12 - Qual fato importante para Piratuba ocorreu em 18 de fevereiro de 1949? 

a) Instalação do Município de Piratuba 

b) Desmembramento do Município de Campos Novos 

c) Instalação do Distrito do Rio do Peixe subordinado a Campos Novos 

d) Definição pelo nome do município como Piratuba 

e) Descoberta da água sulfurosa 

13 - Qual é a principal fonte da economia do Município de Piratuba? 

a) Hidroelétrica 

b) Agroindústria 

c) Comércio e indústria 

d) Turismo 

e) Produção de Tecnologia 

14 - O Município de Piratuba pertence à microrregião do Alto Uruguai Catarinense. Assinale abaixo 

o município que não pertence à mesma microrregião que Piratuba. 

a) Concórdia 

b) Presidente Castello Branco 

c) Alto Bela Vista 
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d) Joaçaba 

e) Ipumirim 

15 - Em âmbito municipal o Poder Legislativo é exercido pelos Vereadores na Câmara Municipal. 

Em âmbito estadual o mesmo poder é exercido pelos______________. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Governador do Estado 

b) Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa  

c) Deputados no Tribunal de Contas 

d) Senadores na Assembleia Legislativa 

e) Juízes e Promotores no Fórum 

16 - Em todo o Brasil são realizadas campanhas para eliminar o mosquito Aedes Aegypti, transmissor 

da Dengue, do vírus da Zika e da febre Chikungunya. Assinale abaixo a opção incorreta com relação 

aos cuidados para a prevenção. 

a) vistoriar e limpar todos os locais que possam acumular água; 

b) usar mosquiteiros, principalmente para quem dorme durante o dia; 

c) usar repelentes e inseticidas; 

d) não deixar água acumulada na bandeja da geladeira; 

e) cobrir a boca com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar; 

 17 - A gestão dos resíduos sólidos (lixo) é um dos maiores problemas ambientais do mundo. 

Assinale abaixo a opção incorreta em relação ao manuseio adequado dos resíduos sólidos. 

a) utilização de composteira para transformar o lixo orgânico em adubo; 

b) separar os recicláveis dos orgânicos e rejeitos; 

c) instalação de aterros sanitários; 
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d) manutenção dos lixões a céu aberto; 

e) encontrar formas de reutilizar embalagens, dando novas utilidades aos resíduos; 

18 - Leia as frases abaixo e marque a alternativa correta: 

I – O Brasil possui uma das maiores redes hidrográficas do mundo e extensas reservas de água 

subterrânea. 

II – O desmatamento da mata ciliar e a utilização descontrolada de pesticidas e fertilizantes são 

causas da poluição de rios e riachos. 

III - A água está em constante movimento através do ciclo hidrológico: evapora, forma nuvens, cai 

em forma de chuva, parte escoa para rios e outra parte infiltra no subsolo, e reinicia o ciclo.  

a) As frases I e II estão corretas e III é incorreta; 

b) As frases I, II e III estão corretas; 

c) As frases I e II são incorretas; 

d) As frases I, II e III estão incorretas; 

e) Somente a frase III é incorreta 

19 - Leia as frases abaixo e identifique-as como Verdadeiras ou Falsas. Após marque a sequência 

correta. 

I – A Constituição do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 2005. (   ) 

II – Os poderes no Brasil são Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.(   ) 

III – O Chefe do Poder Executivo no Município é o Prefeito. (   ) 

IV – A Câmara de Vereadores de Piratuba é formada por nove vereadores. (   ) 

a) F, V, V, V 

b) F, V, F, V 

c) V, V, V, V 
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d) V, F, F, F 

e) F, F, V, V 

20 - A cultura está institucionalizada nas três esferas governamentais, municipal, estadual e federal, 

com o desafio de, entre outros, gerar oportunidades de emprego e renda integrada aos outros setores 

da economia, difundindo o acervo cultural nacional, estadual e municipal. Na administração pública 

de Piratuba a cultura é trabalhada na Fundação de Cultura e Eventos. Assinale abaixo a única opção 

que não se relaciona ao trabalho desenvolvido na Cultura e Eventos em Piratuba. 

a) Dança 

b) Música 

c) Artes 

d) Gestão da saúde 

e) Cursos e Seminários 

 


