PROCESSO SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC

EDITAL N. 002/2015

CADERNO DE PROVAS
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

EDITAL N. 002/2015
PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
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;

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

•

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

a)

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

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.

b)

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

•

c)

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

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
11/01/2016, a partir das 14h, na página da Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste (<http://www.hervaldoeste.sc.gov.br>)
e da Unoesc (<http://unoesc.edu.br/>).
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1
Assinale a alternativa em que a separação
silábica está ERRADA:
(A)
(B)
(C)
(D)

ca-o-lho.
so-cie-da-de.
a-rra-nhar.
pis-ci-na.
QUESTÃO 2

Assinale a alternativa com ERRO de ortografia?
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Leia o seguinte trecho da poesia Motivo,
de Cecília Meireles, e assinale a alternativa correta na questão 5:
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
QUESTÃO 5
As palavras alegre e triste, no terceiro verso, são antônimas. Antônimos são palavras:
(A) com sentido igual ou aproximado.
(B) com a mesma pronúncia.
(C) com mais de um significado.
(D) com significação oposta.

(A) seringa.
(B) umidecer.
(C) inclinar.
(D) digladiar.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 6
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa ERRADA:
(A) As frases devem ser iniciadas com letras
maiúsculas.
(B) Independentemente da sua localização na
frase, os substantivos próprios devem ser
escritos com letra maiúscula.
(C) Os meses do ano são sempre escritos com
letras maiúsculas.
(D) Os dias da semana são sempre escritos
com letras minúsculas.

QUESTÃO 4
Os plurais de dólar, papel, mês e pagão
são, respectivamente:
(A) dólares – papéis – meses – pagãos.
(B) dólars – papéis – meses – pagães.
(C) dólares – papéls – mês – pagãos.
(D) dólars – papéis – mês – pagães.

Um quadrangular entre quatro times de
futebol obteve os seguintes resultados:
Bravos 2 x 1 Tenentes
Tenentes 4 x 2 Destemidos
Bravos 0 x 0 Destemidos
Tenentes 2 x 2 Leões
Bravos 3 x 4 Leões
Destemidos 3 x 1 Leões
Sabendo-se que cada time teve uma vitória,
um empate e uma derrota, o campeão teve
que ser decidido no saldo de gols. Sendo o
saldo de gols a diferença entre gols marcados e gols sofridos, pode-se afirmar que o
time campeão desse quadrangular foi:
(A) Bravos.
(B) Destemidos.
(C) Tenentes.
(D) Leões.

QUESTÃO 7
João foi ao supermercado e comprou 3,5 kg
de carne por R$ 62,30. Assim, se João tivesse comprado 8 kg, o preço pago seria de:
(A) R$
(B) R$
(C) R$
(D) R$

142,40.
100,30.
124,60.
112,80.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 10

Observe a sequência numérica apresentada na estrela a seguir e descubra o número que está faltando:

O volume de um corpo é a quantidade de
espaço ocupada por esse corpo, o qual tem
unidades de tamanho cúbicos (por exemplo, cm³, m³, dm³, etc.). O volume de um
paralelepípedo é calculado por meio do
produto de suas três dimensões: comprimento, largura e altura. Sabendo-se que
as medidas do paralelepípedo a seguir estão em centímetros, pode-se afirmar que
o seu volume é de:

Fonte: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/sequencia-logica.htm>.

A soma de todos os resultados dessa sequência é igual a:
(A) 2.046.
(B) 1.854.
(C) 960.
(D) 510.
QUESTÃO 9
O relógio é uma ferramenta muita usada
no nosso cotidiano. Sem ele não teríamos
a noção de tempo e ficaríamos totalmente
perdidos para realizarmos as nossas tarefas, como ir à escola, ao trabalho, marcar
um encontro com os amigos, etc.
Observe o relógio a seguir, o qual está
marcando 8 horas da manhã:

Fonte: <http://www.ducksters.com/kidsmath/finding_the_volume_of_a_cube_or_box.php>.

(A) 48 cm3.
(B) 36 cm3.
(C) 144 cm3.
(D) 19 cm3.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
Herval d’Oeste foi emancipado em:
(A) 30
(B) 30
(C) 30
(D) 25

de
de
de
de

dezembro de 1953.
março de 1953.
dezembro de 1973.
agosto de 1953.
QUESTÃO 12

Qual é a população estimada de Herval
d’Oeste em 2015, segundo o IBGE?
Fonte: <http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/prova-brasil-9o-ano-espaco-forma-510845.shtml

A hora representada nesse relógio corresponde a que fração de um dia?
(A) 1/4.
(B) 1/5.
(C) 1/6.
(D) 1⁄3.

(A) 42.000.
(B) 12.132.
(C) 29.250.
(D) 22.204.
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QUESTÃO 13
Segundo a Lei Orgânica, são poderes existentes em Herval d’Oeste:
(A) executivo e legislativo.
(B) apenas o executivo.
(C) apenas o legislativo.
(D) judiciário, legislativo e executivo.

QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Herval d’Oeste, está entre os deveres
do servidor:
(A) ser assíduo e pontual ao serviço.
(B) participar de gerência ou administração de
empresa privada.
(C) manter sob sua chefia imediata, em cargo
ou função de confiança, cônjuge.
(D) ausentar-se do serviço durante o expediente.

QUESTÃO 15
NÃO existe previsão no Estatuto do Servidor
Público de Herval d’Oeste de licença para:
(A) a gestante e a adotante.
(B) estudo fora do Estado.
(C) tratamento de saúde.
(D) paternidade.

UNOESC | 3

4 | UNOESC

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCESSO SELETIVO - PREFEITURA DE HERVAL D’OESTE - SC

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Os incêndios são divididos em quatro classes, por isso, existem extintores específicos para cada tipo de incêndio. O extintor
com água pressurizada é específico para
apagar que tipo de incêndio?
(A) De classe B (líquidos inflamáveis).
(B) De classe D (metais inflamáveis).
(C) De classe A (madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral).
(D) De classe C (material elétrico energizado).
QUESTÃO 17
Os pregos utilizados nas construções são
fabricados de diversas formas. Os confeccionados com arame galvanizado de cabeça vedante, também chamados de telheiros, servem para fixar?
(A) tapumes.
(B) telhas.
(C) tábuas.
(D) chapas de madeiras compensadas.

QUESTÃO 18
A serra circular é composta por bancadas,
guia de alinhamento, disco, coifa protetora, fixador, motor e transmissão de força,
empurrador e cutelo divisor. Cada elemento requer cuidado específico. Qual é a
finalidade do cutelo divisor?
(A) É usado para evitar o aprisionamento do
disco, o que pode causar o retrocesso da
madeira ou, ainda, o lançamento da peça
serrada em direção ao operador.
(B) É um dispositivo utilizado para dar firmeza na peça de cantos brutos a ser serrada,
evitando que ela se movimente durante a
operação.
(C) É um dispositivo destinado a auxiliar no
corte alinhado da madeira, proporcionando
maior firmeza à madeira que estiver sendo
beneficiada.
(D) É usado para evitar o toque acidental do
operador com a lâmina da serra.

QUESTÃO 19
Para os fins de aplicação da Norma Regulamentadora (NR), considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo
o dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado
à proteção contra riscos que ameaçam a
segurança e a saúde no trabalho. Cabe ao
empregador, quanto ao EPI:
(A) utilizá-lo apenas para a finalidade a que se
destina.
(B) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
(C) comunicar ao responsável qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
(D) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) qualquer
irregularidade observada.
QUESTÃO 20
Todas as superfícies destinadas a receber
revestimento de argamassa de areia serão
chapiscadas com argamassa:
(A) pronta, calcário e areia.
(B) fina industrializada.
(C) industrializada.
(D) fluida de cimento e areia, com aditivo adesivo.
QUESTÃO 21
No revestimento de uma parede, qual é a
ordem dos passos a serem seguidos?
(A) Chapisco, emboço e reboco.
(B) Emboço, reboco e chapisco.
(C) Reboco, chapisco e emboço.
(D) Chapisco, reboco e emboço.
QUESTÃO 22
No plantio de grama é preciso preparar a
terra para receber as placas de grama. A
primeira providência é:
(A) regar bem a terra.
(B) providenciar uma camada de pedras miúdas.
(C) o perfeito revolvimento e afofamento da
terra até 30 cm de profundidade.
(D) drenar o terreno.
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QUESTÃO 23
Qual é a maneira mais adequada para remover as sujidades do mármore, granito
e granilite?
(A) Com
(B) Com
(C) Com
(D) Com

removedor à base de benzina.
palha de aço muito fina.
removedor à base de gasolina.
lixa especial.
QUESTÃO 24

O que é jerica?
(A) Protetores plásticos para forros de arranque.
(B) Bancada para dobramento do aço, com pinos.
(C) Evolução do carrinho de mão, que facilita a
movimentação horizontal do concreto.
(D) Um tipo de tubulação.
QUESTÃO 25
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
é todo o dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. O empregador é
obrigado a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em
perfeito estado de conservação e funcionamento. Assinale a alternativa que contém somente EPIs:
(A) Cadeira suspensa, capa de chuva e botas.
(B) Luvas, perneiras e protetor auricular.
(C) Cinto de segurança, cremes protetores e
máscaras.
(D) Telas de proteção, bonés e óculos de sol.
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