PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema abaixo para responder as questões
de 1 a 4:
Vendedora de Bilhetes de Loteria
Aquela mulher, de olhos tristonhos,
Que vende sortes de loteria,
Fala em riqueza, promete sonhos,
Com o “prêmio grande” que tem na mão…
E assim, (contraste feito ironia!)
Numa indigência, que mal encobre,
Fala em riqueza quem é tão pobre!
Promete ouro quem não tem pão!
De rua em rua, na amarga luta,
Com o olhar sumido, que o pranto molha,
E a voz tão baixa, como uma prece…
Passa um banqueiro, que não a olha;
Passa um soldado, que não a escuta;
Passa um poeta que ela entristece.
Se a chuva cai, não lhe importa a roupa,
Que até se lava com a chuva forte.
Só os bilhetes é que ela poupa!
Nem a doença lhe dá cuidados,
Pois a pobreza não teme a morte…

2. Em “Numa indigência, que mal encobre...” a
palavra em destaque é sinônimo de:
a) Fortuna
b) Miséria
c) Riqueza
d) Prosperidade
e) Alegria
3. Neste trecho: “Passa um poeta que ela
entristece.” é correto afirmar que:
a) Há dígrafo, encontro vocálico e encontro
consonantal;
b) Há somente dígrafo e encontro vocálico, não
apresenta encontro consonantal;
c) Há somente dígrafo e encontro consonantal,
não apresenta encontro vocálico;
d) Há apenas dígrafo, não apresenta encontro
consonantal e nem vocálico;
e) Há apenas encontros consonantais, não
apresenta encontro vocálico nem dígrafo.
4. Passa um banqueiro [...]
Passa um soldado [...]
Passa um poeta [...]
Considerando esses trechos do texto podemos
afirmar que:

A noite chega. E ela, vencida
Do ingrato ofício na luta em vão,
Retorna a casa, desiludida,
Depois de haver, por um dia inteiro,
Vendido aos outros tanta ilusão!

I. Não há sujeito nessas orações;
II. O predicado das três orações é o verbo
“passa”
III. Os sujeitos são respectivamente: um
banqueiro, um soldado, um poeta

(Raul Pompéia. Cantos sem glória. Rio de
Janeiro, Irmãos Pongetti, 1953)

a)
b)
c)
d)
e)

1. A mensagem que o poeta quis passar nesse
texto é:
a) Que é possível ficar rico vendendo bilhetes de
loteria
b) Que a vida é triste, feita de ilusão
c) Que riqueza pode ser comprada através de
bilhete de loteria
d) Que comprar bilhetes de loteria é o mesmo
que comprar ilusão
e) Que a vida tem suas ironias e seus
contrastes, como desta senhora que oferece
riqueza e vive na miséria.

Somente I está correta
Somente I e II estão corretas
Somente II e III estão corretas
Todas as afirmativas estão corretas
Todas as afirmativas estão incorretas

5. De acordo com a tira abaixo, com o novo
acordo ortográfico algumas palavras perderam o
acento agudo, tais como: heroico, plateia e ideia.
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Assinale a alternativa cujas palavras perderam o
acento pelo mesmo motivo das que foram citadas
na tira:
a)
b)
c)
d)
e)

Estreia e médico
Asteroide e café
Coreia e assembleia
Linguiça e pássaro
Guaraná e feiura

6. Das alternativas a seguir apenas uma delas
apresenta separação silábica correta em todas as
palavras. Assinale-a:
a)
b)
c)
d)
e)

Lo-te-ria, poe-ta
Ou-ro, ba-i-xa
Des-i-lu-di-da, em-tri-ste-ce
Po-e-ta, lo-te-ri-a
In-di-gên-cia, poe-ta

7. São classificadas respectivamente como
adjetivo – substantivo - adjetivo:

a)
b)
c)
d)
e)

Arthur - flor - jardim
Linda - graciosa - perfumada
Romântico – Arthur - jardim
Flor - linda – graciosa
Linda – flor – perfumada

8. A única frase que pode ser classificada
também como oração é:
a)
b)
c)
d)
e)

Silêncio!
Não vá embora.
Bom dia!
Cuidado! Cão feroz.
Boas férias, colegas.
MATEMÁTICA

9. Davi, Luca e Rodrigo compraram 4 barras de
chocolates iguais que serão divididos entre eles,
em partes iguais. O número misto que representa
essa divisão é:
a) 1

1
3
1

b) 1 4
1

c) 4 3
1

d) 3 4
1

e) 3 3
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10. De acordo com os critérios de divisibilidade,
os números naturais 27, 30 e 81 são divisíveis
por:
a)
b)
c)
d)
e)

2e5
3
9
6
15

11. Um triângulo tem 60 cm de base, e sua altura
é o dobro da base. Qual é a área desse
triângulo?
a)
b)
c)
d)
e)

7200 cm²
72 cm²
3600 cm²
180 cm²
14400 cm²

12. No dever de casa de Matemática de Sarah,
havia uma questão para calcular o MMC dos
números 18, 40 e 90. Sarah calculou o MMC pelo
processo de decomposição simultânea em
fatores primos e obteve como resultado o
número:
a)
b)
c)
d)
e)

60
360
90
180
80

CONHECIMENTOS GERAIS
15. O nome do atual Prefeito de São Gabriel da
Cachoeira é:
a)
b)
c)
d)
e)

José Dirceu
João Bonifácio
Renê Coimbra
Manoel Bandeira
Pedro Simão

16. São Gabriel da Cachoeira faz fronteira com
dois países. São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Peru e Equador
Bolívia e Colômbia
Colômbia e Venezuela
Paraguai e Peru
Equador e Argentina

17. O evento cultural mais importante de São
Gabriel da Cachoeira é:
a)
b)
c)
d)
e)

O Festival do artesanato
O Festival junino
A Pesca do Cardinal
O Carnaval
O Festribal

13. O resultado da expressão numérica 12 + [2,8
+ 2,2 – (0,2 x 0) + 16]: 3 é?

18. Aos servidores municipais de São Gabriel da
Cachoeira que exercerem atividades nas áreas de
limpeza pública, cemitérios municipais e
conservação do asfalto das vias públicas, fica
garantido:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

11
33
0
73
19

14. Os pais de Maria Luiza lhe deram R$ 10,00
para ela brinca no parque de diversões de sua
cidade. Cada brinquedo desse parque custava
25% desse valor. Maria Luiza divertiu-se em 3
brinquedos. Quanto dinheiro sobrou?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 7,50
R$ 3,00
R$ 3,50
R$ 2,00
R$ 2,50

Horário de trabalho diferenciado
Horário dobrado
Dias especiais de trabalho
Gratificação adicional
Compensação pecuniária

19. Estão em curso investigações sobre a prática
de supostas irregularidades em desfavor da
Petrobras. As investigações são conduzidas pela
Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público
Federal. A operação é bastante ampla e envolve
investigações relacionadas a diversas práticas
criminosas cometidas por indivíduos em diferentes
partes do país e setores da economia. A operação
recebeu o nome de:
a) Lava-tudo
b) Lava-jato
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c) Lavra-mãos
d) Lava-propina
e) Lava-lava
20. Dentre os vários grupos terroristas que
promovem atentados pelo mundo, um dos mais
violentos atualmente é o cognominado:
a)
b)
c)
d)
e)

FARC
ETA
IRA
Mundo Islâmico
Bascos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No ambiente de trabalho existe uma série de
hábitos que são chaves para desenvolver nossa
capacidade de nos relacionarmos com quem
trabalhamos.
Marque a alternativa que NÃO CORRESPONDE
a um bom relacionamento no trabalho.

a) Saber obedecer sem se sentir humilhado;
b) Evitar nos ambientes de trabalho as
“brincadeiras” de gostos duvidosos;
c) Saber trabalhar somente sozinho e nunca em
equipe;
d) Ter em seu ambiente de trabalho sempre em
ordem, assim como suas obrigações sem
adiamentos;
e) Pedir sempre com ”por favor” e agradecer
sempre com um “obrigado”.
22. Existem várias profissões e funções a serem
exercidas na Prefeitura Municipal de São Gabriel
da Cachoeira. Contudo, existe um fato em comum:
ninguém consegue trabalhar sozinho. Nesse
contexto, está um profissional responsável pelo
bem estar no ambiente de trabalho de
praticamente todos os outros trabalhadores: o
auxiliar de serviços gerais.
Marque
a
alternativa
que
registra
CORRETAMENTE a atribuição do Auxiliar de
Serviços Gerais:

a) Garantir a segurança na entrada e saída de
pessoas dos prédios públicos municipais;
b) Exercer atividades de limpeza e conservação;
zeladoria em geral e executar outras
atribuições afins;

c) Executar serviços de apoio nas áreas de
recursos humanos, administração, finanças e
logística;
d) Executar a coleta de lixo, limpeza e
conservação de áreas e vias públicas;
e) Construir, preparar, rebaixar, limpar, abrir e
fechar sepulturas.
23. O local de trabalho devidamente limpo e
organizado é fundamental para que as atividades
sejam realizadas em tempo hábil e em ambiente
agradável.
Dentre as opções abaixo, marque
considerada a MAIS CORRETA.

aquela

a) Efetuar a limpeza periódica mesas e retirada
de poeira da superfície de objetos como
computadores, impressoras e outros;
b) Eliminar, desde que devidamente autorizado,
aquilo que não serve mais como: papéis,
catálogos velhos, material e outros objetos
que não são necessários para o desempenho
do trabalho;
c) Separar os materiais e ferramentas usadas
com maior frequência, deixando os usados
menos frequente numa distância relativa e
guardados em “depósitos” ou caixas
apropriadas;
d) Apenas a opção (C) é a mais correta;
e) A união das opções (A), (B) e (C) é a
alternativa mais correta.
24. A limpeza do ambiente de trabalho influencia
na produtividade e manter o ambiente limpo traz
bem-estar e influencia no comportamento das
pessoas.
Marque
a
opção
que
demonstra
INCORRETAMENTE uma das atividades de
limpeza de escritórios na Prefeitura de São
Gabriel da Cachoeira.

a) Todo material usado (baldes, panos,
vassouras etc.), após limpeza do ambiente,
deverá ser lavado e guardado em local
apropriado;
b) Não deve ser utilizado detergente exclusivo
de limpeza de pisos e banheiros, na limpeza
de móveis;
c) Os equipamentos elétricos e eletrônicos
devem ser limpos com pano bastante
molhado;
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d) Nos banheiros, lavar por último o vaso
sanitário, onde será desprezada toda água
suja;
e) As águas devem ser renovadas de sala para
sala, os panos devem ser lavados de
superfície para superfície.
25. Marque a alternativa que informa o modo
CORRETO de armazenamento de materiais de
limpeza.

a) Destampados e armazenados em ambientes
fechados e úmidos;
b) Tampados, em lugar fora do alcance de
pessoas que não trabalham com a atividade
de limpeza e protegido da luz do sol;
c) Tampados, mas armazenados em ambientes
onde pode haver fluxo de crianças;
d) Misturados em embalagens de outros
produtos de higiene e limpeza;
e) Em ambientes de acesso muito fácil, como
armários sem chave, ou espaços embaixo de
pias.

Em caso de choque elétrico, antes de
socorrer a vítima, é necessário que se
corte a corrente elétrica, desligando o
aparelho da tomada, ou caso não seja
possível, o fusível ou chave geral de força.
Substâncias químicas podem causar
irritação na pele afetada. Nestes casos, o
melhor a ser feito é neutralizar a química
da substância tóxica, por meio de outros
produtos químicos.
Escoriações são lesões simples da
camada superficial da pele. O ideal para
estes casos é lavar o ferimento com
bastante água limpa e sabão, e em casos
em que a lesão possuir grande extensão, a
sua cobertura com gaze ou curativo,
deixando espaço para ventilação.

a)
b)
c)
d)
e)

V; F; V
F; V; F
V; V; F
V; V; V
F; F; V

26. Marque a alternativa INCORRETA:
29. Marque a alternativa INCORRETA:
São medidas de prevenção de acidentes e
doenças no ambiente de trabalho:

a) Limpeza e organização dos locais de trabalho.
b) Limpeza ou substituição de filtros e
tubulações de ar-condicionado.
c) Proteção nas escadas através de corrimão,
rodapé e pastilha antiderrapante.
d) Iluminação adequada.
e) Retirada do pino de aterramento elétrico das
máquinas e equipamentos.
27. Marque a alternativa INCORRETA:
São exemplos de Equipamento de Proteção
Individual;

a) Capacetes e protetores faciais;
b) Botas e sapatos de segurança;
c) Capa protetora contra impacto para aparelho
de comunicação pessoal;
d) Cinto de segurança contra quedas;
e) Luvas e aventais especiais.
28.
Marque
“V”
para
as
alternativas
VERDADEIRAS, e “F” para as alternativas
FALSAS, e depois marque a alternativa
CORRETA:

Nos termos da Lei Orgânica do Município de São
Gabriela da Cachoeira, são direitos dos
Servidores Públicos Municipais:

a) Remuneração do trabalho noturna superior à
do diurno;
b) Repouso remunerado, preferencialmente aos
domingos;
c) Assistência gratuita aos filhos e dependentes
desde o nascimento, até seis anos de idade
em creches e pré-escolas.
d) Licença à gestante, com duração de trezentos
e sessenta dias;
e) Adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da Lei;
30. Acerca dos direitos e deveres dos servidores
públicos do Município de São Gabriel da
Cachoeira, marque a alternativa CORRETA.

a) É passível de punição, inclusive com
demissão nos termos da lei, o servidor
municipal que, no exercício de suas funções,
violar direito individual e social ou deixar de
cumprir o que determina a lei, em prejuízo dos
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b)

c)
d)
e)

direitos do cidadão;
O servidor municipal será responsável civil,
criminal e administrativamente pelos atos que
praticar no exercício de cargo ou função, na
forma da lei;
Somente a opção (A) está CORRETA;
Todas as opções (A) e (B) estão CORRETAS;
Somente a opção (B) está CORRETA.

