CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE - SC

EDITAL N. 011/2015

CADERNO DE PROVAS
AGENTE OPERACIONAL - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

EDITAL N. 011/2015
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
AGENTE OPERACIONAL - MANUTENÇÃO E LIMPEZA - ALFABETIZADO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/
ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de
Respostas ao término do tempo destinado à sua realização;

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O
candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu
se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de
Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/
ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de provas e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas
(A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à alternativa correta.
Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa,
cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora
óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente. Exemplo:
• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição
dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma
delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião nem a prestar
esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a
resposta.
• Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o CADERNO DE
PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o
rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno
de prova.

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse,
não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não lhe sendo
mais permitido o ingresso aos sanitários.

• SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO o candidato que,
durante a realização das provas:

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;

• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de
prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a
sua realização;

• O gabarito preliminar da prova estará disponível em
18/01/2016, a partir das 14h, na página da Prefeitura Municipal
de Água Doce (http://www.aguadoce.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão ortograficamente corretas:
(A) Arripiar – empecilho – inclinar – botequim.
(B) Cemitério – indígina – gesto – digladiar.
(C) Auge – manjericão – irrequieto – cimento.
(D) Jabuti – gengiva – varegista – lampião.
QUESTÃO 2
Assinale a alternativa em que o par masculino/feminino está ERRADO:
(A) Ateu/ateia.
(B) Perdigão/perdigã.
(C) Plebeu/plebeia.
(D) Campeão/campeã.
QUESTÃO 3
A palavra chuva é um substantivo:
(A) concreto.
(B) abstrato.
(C) composto.
(D) coletivo.
QUESTÃO 4
Assinale a alternativa que NÃO contém
um verbo:
(A) Leitor.
(B) Compor.
(C) Brincar.
(D) Falar.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a separação
silábica está ERRADA:
(A) Ca-rri-nho.
(B) Fe-cha-do.
(C) Ca-sa-men-to.
(D) Cau-le.
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QUESTÃO 6
Assinale a alternativa em que o par singular/plural está ERRADO:
(A) Pão/pães.
(B) Cirurgião/cirurgiões.
(C) Irmão/irmãos.
(D) Cidadão/cidadões.
QUESTÃO 7
A frase Que bom ver você! é:
(A) interrogativa.
(B) imperativa.
(C) declarativa.
(D) exclamativa.
Com base no texto a seguir, O lobo e o
cordeiro, responda às questões 8, 9 e 10:
O lobo e o cordeiro – Fábula de Esopo
Um cordeiro matava a sede em um regato cristalino. Um lobo faminto, procurando
encrenca, ali chegou, guiado pela fome.
– Como se atreve a turvar a água que
bebo? Vou castigá-lo por esse desrespeito –
disse o lobo, enfurecido.
– Mas, senhor – respondeu o cordeiro –,
não fique tão nervoso; veja que estou bebendo
mais de vinte passos abaixo do lugar em que
o senhor está; logo, não é possível, de onde
estou, turvar a água que chega ao senhor.
– Problema seu – disse o lobo cruelmente. – Eu sei que você zombou de mim ano passado.
– Como pode ser, se eu nasci este ano e
ainda estou mamando? – retrucou o cordeiro.
– Se não foi você, foi seu irmão.
– Mas eu não tenho irmão.
– Então foi um parente seu. E vocês não
me ajudaram, nem vocês nem os pastores e
seus cães. Bem que disseram que eu tinha de
me vingar.
E foi assim que, no meio da floresta, o
lobo matou o cordeiro e o devorou, sem nenhum outro julgamento.
Fonte:<http://educavalores.edicoessm.com.br/
wp-content/uploads/2014/11/FABULAS-DE-ESOPO-22000002634-01-GL_WEB.pdf>.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 8
É correto afirmar:
(A) O lobo inventou motivos para devorar o
cordeiro.
(B) O cordeiro turvou a água que o lobo bebia.
(C) O cordeiro zombou do lobo.
(D) O lobo foi prejudicado pelo cordeiro.

Uma calça que custava R$ 100,00 sofreu
um desconto de 20% e passou a custar R$
80,00. Qual será o preço de uma calça de R$
150,00 após sofrer esse mesmo desconto?
(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

130,00.
110,00.
100,00.
120,00.

QUESTÃO 9
A moral da história é:

QUESTÃO 13

(A) Muitas vezes, quem quer enganar acaba
sendo enganado.
(B) Uma boa ação se paga com outra.
(C) Contra a força não há argumentos.
(D) Mais vale a calma e a prudência à fúria desenfreada.
QUESTÃO 10

Qual é o resultado da expressão numérica
a seguir?
(3 x 10) : (2 +1 x 2)
(A) 7,5.
(B) 6.
(C) 5.
(D) 8.

Na primeira linha, cristalino é um adjetivo
que caracteriza:
(A) sede.
(B) cordeiro.
(C) regato.
(D) lobo.

QUESTÃO 14
Observe a imagem a seguir e descubra
qual é o próximo número desta sequência. Assim, a diferença entre o maior e o
menor valor dessa sequência é:

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Um pedaço de papel possui as medidas
conforme figura a seguir:

(A) 32.
(B) 62.
(C) 30.
(D) 25.

6 cm

6 cm

5 cm
15 cm

Qual é o perímetro desse papel?
(A) 43
(B) 41
(C) 32
(D) 52

cm.
cm.
cm.
cm.

QUESTÃO 15
A decomposição de um número natural em
um produto de fatores primos é chamada
de fatoração. Assim, qual é a decomposição correta do número 88?
(A) 2 x 4 x 11.
(B) 8 x 11.
(C) 2³ x 11.
(D) 1 x 8 x 11.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Um sólido geométrico é uma figura geométrica que possui três dimensões: as dimensões de latitude, longitude e altitude. No nosso cotidiano, eles são encontrados nas mais
diversas formas, conforme figuras a seguir.

Num determinado concurso para o provimento do cargo de motorista da Prefeitura, havia 60 candidatos inscritos, os quais
disputariam quatro vagas. Qual é a razão
que representa a quantidade de vagas em
relação ao número de candidatos?
(A) 1⁄10.
(B) 1⁄5.
(C) 1⁄15.
(D) 1⁄20.
QUESTÃO 19

Fonte: <http://www.escolakids.com/planificacao-de-solidos-geometricos.htm>.

Os nomes corretos desses sólidos geométricos, da esquerda para direita, são os
seguintes:
(A) Círculo, quadrado, circunferência e pirâmide.
(B) Cilindro, paralelepípedo retângulo, cone e
pirâmide.
(C) Cilindro, retângulo, cone e triângulo.
(D) Círculo, retângulo, cone e triângulo.

Uma cerca de arame farpado de 50 km foi
usada para cercar um terreno de um grande fazendeiro da região Sul do Brasil. A
quantidade de cerca utilizada, em milímetros, foi de:
(A) 50.000.000.
(B) 5.000.000.
(C) 500.000.
(D) 50.000.
QUESTÃO 20
Qual é o tipo de ângulo formado pelo braço e pela perna direita do atleta representado na figura a seguir?

QUESTÃO 17
Observe as proposições a seguir referentes aos números decimais, sendo < menor
e > maior, e coloque V para verdadeira e
F para falsa:
(
(
(
(

)
)
)
)

2,36 > 2,158
0,8 < 0,075
0,04 < 0,4
1,5 > 1,376

Assinale a alternativa
sequência correta:
(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, F, V.

Fonte:<http://megamatematica.pbworks.com/w/page/20713160/%C3%A2ngulos>.

que

contém

a

(A) Raso.
(B) Agudo.
(C) Obtuso.
(D) Reto.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 26

QUESTÃO 21

Entre os requisitos para o ingresso em
cargo público em Água Doce está a idade
mínima de?

Água Doce, antes de ser município, era integrante do Município de?
(A) Ibicaré, SC.
(B) Caçador, SC.
(C) Joaçaba, SC.
(D) Palmas, PR.
QUESTÃO 22
Qual é a população estimada de Água
Doce, em 2015, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)?
(A) 10.000.
(B) 7.132.
(C) 5.132.
(D) 22.250.

anos.
anos.
anos.
anos.
QUESTÃO 27

Após a posse, o prazo para ingresso em
exercício é de:
(A) cinco dias.
(B) quinze dias.
(C) trinta dias.
(D) dez dias.
QUESTÃO 28

QUESTÃO 23
Em área territorial, o Município de Água
Doce tem 1.314,259 km2, sendo o:
(A) quinto maior município de Santa Catarina.
(B) menor município de Santa Catarina.
(C) maior município de Santa Catarina.
(D) quarto maior município de Santa Catarina.
QUESTÃO 24
Está entre as principais atividades econômicas desenvolvidas em Água Doce:
(A) a
(B) a
(C) o
(D) a

(A) 21
(B) 18
(C) 25
(D) 16

indústria metalúrgica.
exportação de serviços.
comércio de informática.
pecuária.
QUESTÃO 25

Qual das alternativas a seguir apresenta
o(s) poder(es) existente(s) em Água Doce?
(A) Judiciário, Legislativo e Executivo.
(B) Judiciário.
(C) Executivo.
(D) Legislativo e Executivo.

A Câmara de Vereadores é composta por
quantos vereadores?
(A) Nove.
(B) Sete.
(C) Onze.
(D) Oito.
QUESTÃO 29
Entre os imigrantes que povoaram Água
Doce, estão:
(A) alemães e noruegueses.
(B) italianos e canadenses.
(C) portugueses e japoneses.
(D) alemães e italianos.
QUESTÃO 30
Água Doce NÃO faz divisa com:
(A) General Carneiro.
(B) Joaçaba.
(C) Herval d’Oeste.
(D) Treze Tílias
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QUESTÃO 34
Cabe ao empregado, quanto ao EPI:

QUESTÃO 31
Existem várias causas de incêndio, e para
cada tipo de fogo, um tipo de extintor.
O extintor de gás carbônico é específico
para apagar que tipo de incêndio?
(A) Incêndio de classe B (líquidos inflamáveis).
Pode ser usado também em incêndios de
classe A (madeira, papel, tecido, materiais
sólidos em geral).
(B) Incêndio de classe A (madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral). Pode ser
usado também em incêndios de classe D
(metais inflamáveis).
(C) Incêndio de classe D (metais inflamáveis).
Pode ser usado também em incêndios de
classe B (líquidos inflamáveis).
(D) Incêndio de classe B (líquidos inflamáveis).
Pode ser usado também em incêndios de
classe C (equipamentos elétricos energizados).
QUESTÃO 32
Qualquer extintor de incêndio com capacidade nominal superior a quantos quilos
deve ser recarregável (com aprovação da
Portaria do Inmetro n. 05/2011)?
A) Superior a 1 kg.
B) Superior a 3 kg.
C) Superior a 5 kg.
D) Superior a 10 kg.

(A) exigir uso adequado dos equipamentos dos
outros colegas.
(B) usar o equipamento apenas para a finalidade a que se destina.
(C) comprar os EPIs para usar no seu trabalho.
(D) comprar somente os EPIs aprovados pelo
órgão nacional competente em matéria de
segurança e saúde no trabalho.
QUESTÃO 35
Na coleta seletiva do lixo, existem cores padronizadas para os recipientes para cada
tipo de resíduo. Quais são as cores mais comuns dos recipientes que encontramos em
lugares públicos?
(A) Branca, verde, azul e cinza.
(B) Roxa, laranja, amarela e verde.
(C) Azul, amarela, verde e vermelha.
(D) Azul, marrom, cinza e preta.
QUESTÃO 36
Para o uso adequado da serra circular, é
necessário:
(A) pessoa capacitada e preparada para usá-la
corretamente.
(B) fazer o uso dela protegendo-se com luvas.
(C) usar dispositivo empurrador e guia de alinhamento para evitar acidentes.
(D) usar roupa apropriada para trabalhar com
esse tipo de equipamento.

QUESTÃO 33
Quais destes Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) são usados para a proteção de membros superiores?
(A) Luvas, creme protetor e manga.
(B) Braçadeira, dedeira e botas.
(C) Luvas, botas e capacetes.
(D) Manga, protetor auricular e colete à prova
de balas.

QUESTÃO 37
Toda obra precisa ser fechada, de forma a
resistir a impactos, com uma barreira de
altura mínima de 2,5 metros em relação
ao nível do passeio. Qual é o material recomendado para isso?
(A) Cerca de arrame.
(B) Grades de ferro.
(C) Tábuas de madeira resistente.
(D) Tapumes.
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QUESTÃO 38
NÃO é permitido dentro de uma obra:
(A) Caminhar pela obra.
(B) Comer em locais apropriados.
(C) Depositar entulhos ou material de construção nos lugares destinados a isso.
(D) Atirar ferramentas aos companheiros, ainda que se vise maior rapidez do trabalho.
QUESTÃO 39
Em escavações de valas e poços, faz-se
necessário:
(A) isolar a área no momento em que houver
pessoas trabalhando.
(B) delimitar a área com fitas zebradas e cavaletes, proibindo o tráfego de veículos.
(C) ser uma área de fácil circulação de pessoas.
(D) o uso de máquinas apropriadas para esse
tipo de serviço.
QUESTÃO 40
Na colocação de telhas em um telhado, é
necessário dispor pilhas de telhas sobre a
trama nos cruzamentos dos caibros com
as ripas para:
(A) evitar que o montador caminhe carregando
telhas sobre a parte já coberta.
(B) facilitar o serviço.
(C) distribuir o peso em cima do telhado.
(D) prevenir que as tábuas de suporte não desalinhem.

