CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE
EDITAL Nº 01/2017
DATA DA PROVA: 04/03/2018

CARGO:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
(NÍVEL FUNDAMENTAL)

Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 20; Conhecimentos Gerais: 21 a 25;
Língua Portuguesa: 26 a 35; Matematica: 36 a 40.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir
4
embora ou para utilizar os sanitários.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
14
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A água sanitária NÃO deve ser utilizada para:
a) Auxiliar na limpeza pesada de pisos.
b) Dar brilho em móveis de madeira maciça.
c) Desinfetar talheres quando dissolvida em água.
d) Retirar manchas de tecidos na lavagem de
roupas.
________________________________________
02. Tem a ver com um ambiente nocivo, que faz mal
à saúde, ou que pode fazer mal à saúde. Fonte: Eco
Harmonia.
A definição acima pertence a que termo?
a) Assiduidade.
b) Insalubridade.
c) Periculosidade.
d) Repetitividade.
________________________________________
03. Ainda é muito comum a existência de tomadas
elétricas no piso de escritórios. Neste caso ao se
fazer a conservação e limpeza destes ambientes
NÃO devemos:
a) Aplicar cera no piso.
b) Lavar o piso.
c) Usar o aspirador de pó.
d) Varrer o piso.
________________________________________
04. Caso um colega de trabalho se acidente com
algum objeto perfuro-cortante, o que deve ser feito
de imediato?
a) Aplicar borra de café no local para aliviar a dor.
b) Colocar algodão queimado para que o local pare
de sangrar.
c) Encaminhar o colega para uma unidade de
atendimento de emergência.
d) Improvisar um torniquete e apertar até que
o sangue pare de sair, continuar apertando o
torniquete a cada 15 minutos.
________________________________________
05. Como é denominada a “coleta de lixo” onde
são recolhidos materiais que serão enviados para
a reciclagem?
a) Ambiental.
b) Convencional.
c) Ecológica.
d) Seletiva.
________________________________________
06. Dos produtos abaixo, qual é o ideal para aplicar
nos pés, depois de lavá-los, para evitar a formação
de odores desagradáveis nos mesmos?
a) Álcool etílico.
b) Polvilho anti-séptico.
c) Sabonete líquido perfumado.
d) Talco industrial.

07. É um item utilizado na higiene dental de uso
pessoal:
a) Creme dental.
b) Enxaguante bucal.
c) Escova dental.
d) Fio dental.
________________________________________
08. Em caso de acidente no ambiente de trabalho,
NÃO devemos:
a) Retirar a vítima do local arrastando-a pelos
braços ou pernas.
b) Se a vítima estiver consciente, informar todos os
procedimentos que serão realizados.
c) Solicitar que os curiosos se afastem até mesmo
para melhorar a ventilação em torno da vítima.
d) Verificar se os sinais vitais da vítima estão
normais.
________________________________________
09. Em relação à vida pessoal dos demais
funcionários, o ideal é que o servidor público
mantenha:
a) Atenção aos acontecimentos particulares.
b) Controle sobre a vida dos outros.
c) Curiosidade com a vida alheia.
d) Neutralidade em relação aos terceiros.
________________________________________
10. NÃO é um horário ideal para se recolher e retirar
o lixo coletado durante todo o dia em um refeitório:
a) Durante o horário das refeições.
b) No final do expediente.
c) No intervalo entre as refeições.
d) Pela manhã, depois do horário do café.
________________________________________
11. NÃO é um material utilizado na limpeza pesada:
a) Bom ar.
b) Cloro ativo.
c) Desinfetante.
d) Sabão líquido.
________________________________________
12. NÃO é um sinal ou sintoma de desmaio:
a) Pele fria, pálida e úmida.
b) Perda da consciência.
c) Sensação de mal-estar.
d) Suor abundante e quente.
________________________________________
13. NÃO é uma atitude correta do servidor público:
a) Cumprimentar a todos com cordialidade ao
chegar e sair do local de trabalho.
b) Incentivar o espírito de cooperativismo entre os
demais funcionários.
c) Manter o mal humor no trato com pessoas
negativistas.
d) Tratar o chefe e os demais funcionários da
mesma forma.
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14. Nas alternativas abaixo estão listados vários
produtos de limpeza, um deles deve ser diluído
antes de ser utilizado, assinale-o.
a) Cloro granulado.
b) Detergente líquido.
c) Multiuso.
d) Sabão em barra.
________________________________________
15. O equipamento que aparece na imagem abaixo
NÃO tem a função de:

20. Um acidente que provoca danos materiais e que
NÃO apresenta vítimas é denominado como:
a) Acidente de percurso.
b) Acidente de trabalho.
c) Incidente.
d) Trauma.
QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS
21. Leia a seguinte análise sobre o período do
regime militar brasileiro e assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna.
“Essa época foi marcada por iniciativas políticas
que colocaram em prática a censura, a perseguição
política e a supressão de direitos constitucionais. A
ditadura teve seu início com o golpe militar de 31
de março de ____, que resultou no afastamento do
então Presidente da República, João Goulart”.
(Portal Só História, com adaptações).

a) Desentupir pias de cozinha.
b) Desentupir tanques.
c) Desentupir lavatórios.
d) Desentupir vasos sanitários.
________________________________________

a) 1930.
b) 1945.
c) 1964.
d) 1988.
________________________________________

16. O nome “kaol” remete a que tipo de produto?
a) Lavagem de roupas.
b) Limpeza pesada.
c) Polidor de metais.
d) Remoção de manchas em pisos de mármore.
________________________________________

22. Desde o fim do regime militar no Brasil, já
exerceram o cargo de Presidente da República sete
governantes. De acordo com a atual Constituição,
de quantos anos é o mandato do Presidente da
República?
a) Dois.
b) Quatro.
c) Seis.
d) Oito.
________________________________________

17. O servidor público NÃO deve demonstrar
durante seu horário de trabalho:
a) Arrogância.
b) Assiduidade.
c) Discrição.
d) Pontualidade.
________________________________________
18. Para que o ambiente de trabalho fique um pouco
mais agradável o ideal é que o mesmo NÃO seja:
a) Espaçoso.
b) Engendrado.
c) Promíscuo.
d) Ventilado.
________________________________________
19. Se toda vez que o funcionário lavar o banheiro,
deixar cair água atrás do espelho, com o passar do
tempo o que acontecerá?
a) A imagem do espelho ficará dupla.
b) Formar-se-á uma espécie de “ferrugem” no vidro.
c) O espelho ficará mais brilhante.
d) O espelho se quebrará com mais facilidade.

23. Analise a notícia a seguir sobre um recente
episódio envolvendo uma importante personalidade
da política brasileira e assinale a alternativa que
preenche corretamente a lacuna.
“O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi
condenado a nove anos e seis meses de prisão, por
crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A sentença foi dada em primeira instância pelo juiz
federal ___________, responsável pelos processos
da Lava Jato. Nas palavras do juiz, ‘não importa
o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de
você’”.
(Paraná Portal, 12/07/17, com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Gilmar Mendes.
c) Ricardo Lewandowski.
d) Sérgio Moro.
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24. Leia a seguinte definição sobre um relevante
aspecto da estrutura agrária brasileira e assinale a
alternativa que preenche a lacuna.
“Pode-se considerar como __________ a
propriedade agrícola de grande extensão,
pertencente a uma única pessoa, família ou
empresa, e que se caracteriza pela exploração
extensiva de seus recursos”.
(InfoEscola, com adaptações).

a) latifúndio.
b) posse.
c) quilombo.
d) reserva indígena.
________________________________________

25. Em abril de 1961, o então distrito de Pérola do
Oeste foi elevado à categoria de município. Antes
disso, Pérola do Oeste estava sujeito ao município
de:
a) Capanema.
b) Dionísio Cerqueira.
c) Realeza.
d) Salto do Lontra.
QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda às questões de
26 a 30.
“Às vezes a gente quer muito uma coisa e então
acha que vai querer a vida toda. Mas aí o tempo
passa. E o tempo é o tipo de sujeito que adora
mudar tudo. Um dia ele muda você e pronto: você
enjoa de ser pequena e vai querer crescer.”
Trecho extraído da obra A bolsa amarela, de Lygia Bojunga
Nunes.

26. Analise as informações dadas a respeito do
texto, e assinale a alternativa correta:
a) Trata-se de um trecho de uma obra literária da
escritora Lygia Bojunga Nunes.
b) São pensamentos de um autor desconhecido,
pois não há informações sobre o autor.
c) É uma transcrição de uma fala de um personagem
de desenho animado de televisão.
d) Trata-se de resposta a uma entrevista realizada
em 2019.
________________________________________
27. A respeito do termo “muda”, presente na frase
“Um dia ele muda você”, é correto afirmar que
significa, NO TEXTO:
a) “aquela que não fala”.
b) “planta no início de sua evolução, tirada do viveiro
para plantação definitiva”.
c) “transforma”.
d) “peças de roupa para serem trocadas”.

28. Assinale a alternativa que indica o contrário do
termo “muito”, presente na frase “Às vezes a gente
quer muito uma coisa”.
a) demais.
b) bastante.
c) mais.
d) pouco.
________________________________________
29. Em relação ao termo “pequena”, presente na
frase “você enjoa de ser pequena”, verifique as
afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.
I. O termo está no feminino, pois o masculino seria
“pequeno”.
II. O termo está no singular, pois o plural seria
“pequenas”.
a) As duas afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa II está correta.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
________________________________________
30. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
termos com o mesmo significado do termo “crescer”,
presente na frase “vai querer crescer”.
a) decrescer, encurtar, atenuar.
b) desenvolver, progredir, evoluir.
c) apequenar, involuir, atrofiar.
d) diminuir, regredir, encolher.
_______________________________________
Leia a frase de Mário Quintana a seguir e
responda às questões de 31 a 35.
“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam
a ler e não leem.”
31. Assinale a alternativa que apresenta uma
interpretação adequada à frase acima.
a) O que importa é saber ler: se você pratica a
leitura ou não, isso não faz diferença.
b) Só aprendeu a ler de fato aquele que tem o hábito
de ler regularmente.
c) Leitura, interpretação de texto e matemática são
conhecimentos inúteis.
d) Somente as regras básicas de português
interessam a um indivíduo na sociedade.
________________________________________
32. A frase “Os verdadeiros analfabetos são os
que aprenderam a ler” está no plural. Assinale
a alternativa que apresenta a mesma frase
corretamente no singular.
a) Os verdadeiros analfabetos é o que aprendeu a
ler.
b) O verdadeiro analfabeto são os que aprenderam
a ler.
c) Os verdadeiro analfabeto são os que aprendeu
a ler.
d) O verdadeiro analfabeto é o que aprendeu a ler.
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33. Analise novamente a frase de Mário Quintana
e assinale a alternativa que apresenta SOMENTE
termos com o mesmo significado do termo
“verdadeiros” na frase.
a) reais, autênticos, genuínos.
b) mentirosos, desleais, incorretos.
c) duvidosos, legítimos, verídicos.
d) enganosos, falsificados, corretos.
________________________________________
34. Assinale a alternativa que apresenta a correta
definição do termo “analfabeto”.
a) Ignorante das coisas da terra, da vida, e do
plantio.
b) Aquele que não conhece o alfabeto, as letras e,
portanto, não sabe ler.
c) Aquele que desconhece as regras da matemática.
d) Indivíduo com retardo mental, incapaz de
aprender.
________________________________________
35. A respeito das aspas, sinal de pontuação
utilizado na frase de Mario Quintana, é correto
afirmar que:
a) estão incorretas.
b) não têm nenhuma utilidade.
c) têm a mesma função do ponto de exclamação.
d) servem para citar o pensamento de alguém.
QUESTÕES

36

A

40

-

MATEMÁTICA

36. Pedro foi ao supermercado para comprar feijão
com R$ 10,00 que recebeu de seu pai. Sabendo
que o preço do pacote de feijão é de R$ 2,50 e que
Pedro comprou 3 pacotes, o valor que lhe sobrou
de troco foi igual a:
a) R$ 1,50.
b) R$ 2,50.
c) R$ 3,50.
d) R$ 4,50.
________________________________________

38. Uma equação do segundo grau é uma equação
polinomial de grau dois, cujo termo de maior grau
está elevado ao quadrado e pode ser escrita na
forma: ax2 + bx + c = 0.
Assinale a alternativa que apresenta a equação de
2º grau cujas raízes reais são 3 e 6:
a) x2 - 9x + 18 = 0
b) x2 + 7x2 – 6 = 0
c) x2 + 2x – 10 = 0
d) x2 - 6x + 12 = 0
________________________________________
39. Um maratonista, deslocando-se a uma
velocidade média de 15km/h, faz um determinado
percurso em 2 horas. Se sua velocidade média
aumentar para 20km/h, em quanto tempo faria esse
mesmo percurso?
a) 70 min.
b) 90 min.
c) 100 min.
d) 110 min.
________________________________________
40. Os paranaenses gostam muito de comer pizza
nos domingos à noite. Uma família composta por
pai, mãe e filho, comprou uma pizza que foi cortada
em 12 pedaços iguais. Sabe-se que em relação a
essa pizza o pai comeu 1/3, a mãe comeu 1/6 e
sobraram x pedaços para seu filho. O valor de x é
igual a:
a) 6.
b) 5.
c) 4.
d) 3.

37. O preço do liquidificador em uma loja de
eletrodomésticos, a prazo é de R$ 140,00, porém
com desconto, à vista ele custa R$ 98,00. Nesse
caso, o percentual de desconto, à vista, desse
liquidificador é igual a:
a) 15%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 30%.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 05/03/2018.
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