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CONCURSO PÚBLICO

AUGUSTO PESTANA/RS

Servente
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS com CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO e CADERNO
DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Português
Informática
Raciocínio Lógico
Legislação
Conhecimentos Específicos

5
5
5
5
10

Caderno de questões • Instruções Gerais

Total de questões

30

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá conter somente o número sequencial (gerado aleatoriamente), e NÃO deve ser
identificado com o nome ou número de inscrição do candidato, sob pena de nulidade da prova. É de responsabilidade
do candidato o devido preenchimento das informações constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO, de modo que o
não preenchimento das informações ou o preenchimento ilegível pode acarretar na nulidade da prova.

•

Neste momento, PREENCHA seus dados e assine apenas nos locais indicados no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO
constante do CARTÃO DE RESPOSTAS, e transcreva no local indicado neste CADERNO DE QUESTÕES o número
Sequencial da prova constante do cartão de respostas.

•

Os cartões de respostas que não estiverem identificados corretamente no canhoto próprio (CANHOTO DE
IDENTIFICAÇÃO) serão considerados NULOS.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para conferência e assinatura do
Canhoto de Identificação e preenchimento do Cartão de Respostas.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato
da entrega do material na mesa do fiscal.
• Ao final da Prova Objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Sequencial (número que consta do cartão de respostas)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

PORTUGUÊS
Como as tartarugas sabem em que praia nasceram para
retornar?
Para começar, vale lembrar o leitor __________:
após migrações quilométricas, as mamães tartarugas
voltam para botar seus ovos na mesma praia onde elas
mesmas nasceram décadas antes (justiça seja feita: essa
“mesma praia” tem uma margem de erro de uns 50km).
Isso é possível porque esses répteis, como
muitos pássaros, têm um sexto sentido: se guiam pelas
linhas do campo magnético da Terra, que exercem uma
função análoga às linhas de latitude e longitude
imaginárias aplicadas sobre os mapas (como, por
exemplo, o Equador).
Os animais conseguem detectar a __________
do campo em cada ponto da superfície do planeta – e
também o ângulo que as linhas do campo formam com o
chão. Assim, cada localização do oceano tem uma
identidade magnética única. Basta o bichinho armazená-la
na memória, como se fosse um cheiro.
https://super.abril.com.br... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) desavizado - intencidade
b) desavisado - intensidade
c) desavizado - intensidade
d) desavisado - intencidade

2) Sobre o texto, analisar os itens abaixo:
I. As tartarugas retornam para botar seus ovos na mesma
praia onde nasceram há décadas.
II. As linhas do campo magnético do nosso planeta
possuem função oposta às linhas imaginárias de
latitude e longitude dos mapas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

3) Só NÃO é sinônimo do adjetivo “dedicado”:
a) Aplicado.
b) Diligente.
c) Relapso.
d) Zeloso.
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4) Considerando-se
a
relação
assinalar a alternativa CORRETA:

masculino/feminino,

a) Bode/carneira.
b) Judeu/judia.
c) Padrasto/padrasta.
d) Peru/peruna.

5) Considerando-se a classificação das palavras quanto
ao número de sílabas, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A palavra “encargo” é trissílaba.
b) A palavra “emancipação” é trissílaba.
c) A palavra “voz” é dissílaba.
d) A palavra “saúde” é dissílaba.
INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

6) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
sobre algumas formas de prevenção a golpes envolvendo
sites de compras coletivas, analisar a sentença abaixo:
Procurar comprar por impulso, de modo a garantir o
produto ofertado (1ª parte). Pesquisar na internet sobre o
site de compras coletivas, antes de efetuar a compra, para
ver a opinião de outros clientes e observar se foi
satisfatória a forma como os possíveis problemas foram
resolvidos (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

www.objetivas.com.br

7) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de
hardware:
a) Internet Explorer.
b) Placa de vídeo.
c) Word 2010.
d) Windows 10.

8) Muitos programas do Microsoft Office exibem os últimos
arquivos abertos no respectivo programa para permitir o
rápido acesso aos arquivos. Sobre a lista de arquivos
usados recentemente, analisar os itens abaixo:

RACIOCÍNIO LÓGICO
11) Pedro possui 20 chocolates e, certo dia, após finalizar
seu almoço, ele comeu 15% dos chocolates que ele tinha.
Sendo assim, ao todo, quantos chocolates ele comeu?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

I. Por padrão, esse recurso fica desativado.
II. É possível desativar, reativar, limpar ou ajustar o
número de arquivos exibidos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

9) Considerando-se o Word 2010, sobre os espaços entre
linhas e parágrafos, analisar a sentença abaixo:
O espaçamento entre as linhas determina a quantidade de
espaço vertical entre as linhas do texto em um parágrafo
(1ª parte). O espaçamento entre parágrafos determina o
espaço acima ou abaixo de um parágrafo (2ª parte).

12) Sabendo-se que 400 pessoas foram convidadas para
certo evento, mas que apenas 85% das pessoas
convidadas compareceram, ao todo, quantas pessoas
convidadas não foram ao evento?
a) 30
b) 40
c) 50
d) 60

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte
d) Totalmente incorreta.

10) No Excel 2010, o atalho de teclado Ctrl + P abre a tela
com as opções para:
a) Inserir linhas.
b) Formatar gráficos.
c) Revisão de texto.
d) Imprimir.

13) O quadro abaixo apresenta a quantidade de homens e
mulheres atendidos em certo hospital em certos dias.
Analisando-se o quadro abaixo, assinalar a alternativa
CORRETA:
Dia
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Homens
32
18
21
15
16

Mulheres
12
28
30
24
22

a) Sexta-feira foi o dia em que houve menos atendimentos
a homens.
b) Terça-feira foi o dia em que houve menos
atendimentos.
c) Quarta-feira foi o dia em que mais pessoas foram
atendidas.
d) Quinta-feira foi o dia em que houve mais atendimentos
a mulheres.
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14) Considerando-se a sequência abaixo formada pela
repetição da palavra CANETA, assinalar a alternativa que
apresenta a 657ª letra dessa sequência:
CANETACANETACANETACANETA...
a) A
b) C
c) N
d) T

LEGISLAÇÃO
16) De acordo com a Constituição Federal, sobre os
direitos e deveres individuais e coletivos, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) É garantido o direito de herança.
(---) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
fornecedor.
(---) Todos têm direito a receber das empresas privadas
informações de seu interesse particular ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei.
a) E - E - C.
b) C - C - E.
c) E - C - C.
d) C - E - E.

17) Em conformidade com a Constituição Federal, a
soberania popular será exercida pelo:
15) Na operação abaixo, três dígitos foram substituídos
pelas letras A, B e C. Sendo assim, assinalar a alternativa
que apresenta os valores de A, B e C que satisfazem a
operação abaixo:
C 3 A
- 5 2 9
2 B 5
a) A=3, B=1 e C=7.
b) A=4, B=0 e C=7.
c) A=3, B=1 e C=8.
d) A=4, B=1 e C=8.

I. Sufrágio universal.
II. Voto direto e secreto, com valor igual para todos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

18) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município,
são símbolos do Município:
I. A Bandeira do Município.
II. O Hino do Município.
III. O Brasão.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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19) Em conformidade com a Lei Municipal nº 777/2003 Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município,
analisar os itens abaixo:
I. O limite de idade para inscrição em concurso público é
de no mínimo 18 anos e no máximo 70 anos,
independentemente da natureza ou complexidade de
cada cargo.
II. O prazo de validade do concurso será de até dois anos
sem possibilidade de prorrogação.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

20) Em conformidade com a Lei Municipal nº 777/2003 Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município,
constituem indenizações ao servidor:
I. Diárias.
II. Ajuda de custo.
III. Transporte.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre os benefícios da reciclagem, analisar os itens
abaixo:
I. Redução do volume de lixo, com maior vida útil dos
aterros.
II. Desperdício de energia.
III. Melhor controle da poluição nas praias, córregos e
ruas.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

22) Considerando-se a segurança do trabalho, analisar os
itens abaixo:
I. Deve-se disponibilizar um descanso ajustável para pés,
de modo que as pernas não fiquem suspensas,
auxiliando o trabalhador a alterar a posição do corpo.
II. É desnecessário colocar os objetos em uma posição ao
alcance dos braços, pois os alongamentos exagerados
beneficiam a saúde do trabalhador.
III. É recomendado ajustar a altura da superfície de
trabalho, de modo que fique ao nível ou abaixo da
altura do cotovelo para a maioria das funções.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

23) A ferramenta abaixo é um(a):

a) Lima.
b) Alicate de corte.
c) Chave de fenda.
d) Pé de cabra.
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24) Sobre ferramentas de trabalho, numerar a 2ª coluna
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) Pá.
(2) Ancinho.
(3) Enxada.

27) Algumas dicas para realizar a limpeza de escadas
são:
I. O indicado é sempre varrer ou passar aspirador de pó,
retirando os resíduos e acúmulos dos cantos.
II. Independentemente do material, o indicado é varrer os
degraus de baixo para cima.
III. Cada material exige uma limpeza adequada para não
afetar a qualidade que o produto oferece.
Está(ão) CORRETO(S):

(---)
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
(---)

(---)

a) 3 - 2 - 1.
b) 1 - 3 - 2.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

28) Lavar roupa é uma atividade muito recorrente e
necessária. Sobre a lavagem, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) Algumas peças de roupas mais delicadas devem ser
lavadas à mão preferencialmente.
b) Se for utilizar máquina de lavar, cuidar para não
ultrapassar o peso máximo permitido de acordo com o
modelo.
c) Não é necessário separar as roupas por cores e tipos
de tecido, pois é muito difícil acontecer de manchar as
peças.
d) Deixar roupas molhadas paradas na máquina ou em
um balde pode fazer com que mofem e fiquem com
cheiro desagradável.

29) Sobre limpeza de móveis, analisar a sentença abaixo:
25) Para utilizar o ferro de passar roupas, é necessário ter
conhecimento de como passar cada tipo de tecido para
que não queime ou manche a peça. Sobre esse assunto,
analisar os itens abaixo:
I. Tecido de algodão: resiste bem ao calor do ferro, por
isso é indicado um pouco de umidade.
II. Tecido de seda: o indicado é passar do lado avesso,
sem vapor e em temperatura baixa.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

Na limpeza de móveis, não é necessário levar em
consideração o material de fabricação do móvel, pois
todos requerem o mesmo produto de limpeza e
conservação (1ª parte). Nos móveis de madeira, deve-se
sempre ser passado álcool, nunca pano úmido nem
produtos especiais para brilho em madeira (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

30) Sobre higiene, analisar os itens abaixo:
26) Sobre os tipos de vassouras ideais para cada piso,
analisar os itens abaixo:
I. Vassouras com cerdas macias são indicadas para a
limpeza de ambientes internos.
II. Vassouras com cerdas sintéticas médias são indicadas
para atender a qualquer necessidade de limpeza.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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I. Deve-se usar uniformes sempre limpos, usar calçados
abertos e tomar banho a cada dois dias.
II. Higiene são todas as ações que praticamos para
manter a saúde física e mental e ainda prevenir
doenças.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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