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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 08 
 
01)Nos itens abaixo, assinale (1) para materiais recicláveis 
e (2) para não recicláveis, e em seguida assinale a 
alternativa correta: 
(    )  Cartolinas 
(    )  Louças 
(    )  Fita Crepe 
(    )  Clipes 
(    )  PVC 
 

a) (1); (2); (1); (1); (2) 
b) (2); (2); (1); (2); (1) 
c) (2); (1); (2); (1); (2) 
d) (1); (2); (2); (2); (1) 

 
02)Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 
seguida assinale a alternativa correta: 
I. Os detergentes são mais do que um desinfetante, 

pois muitas vezes não serve apenas para limpar 
locais com bactérias, mas também para realizar 
a limpeza de vidros, metais e espelhos. Pode ser 
utilizado direto nas superfícies com um pano úmido. 

II. O sabão em barra ou sabão de coco é um produto 
um pouco mais agressivo, por isso deve ser utilizado 
com luvas. Outra característica do produto é ser 
abrasivo, ou seja, pode arranhar superfícies mais 
sensíveis. 

III. Os limpa-vidros são produtos com capacidade para 
remoção de manchas e sujeiras específicas, 
promovendo brilho em vidros de diferentes tipos. 
Deve ser aplicado na superfície com um rodo 
específico. A espuma formada deve ser esfregada e 
removida para que não manche a superfície. 

 
a) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 
c) Somente a afirmação II é verdadeira. 
d) Somente a afirmação III é verdadeira. 

 
03)Como se denomina a poda que consiste na retirada 
dos ramos mais baixos que, com o peso dos frutos, 
tendem a tocar o solo, e tem a finalidade de evitar 
possíveis infecções na planta saída por patógenos através 
de ferimentos resultantes do roçar dos ramos no solo? 

a) Poda de limpeza. 
b) Poda de levantamento de saia. 
c) Poda de formação em taça. 
d) Poda de vaso aberto. 

 
04)Os sinais vitais são sinais que informam sobre o estado 
de uma vítima de acidente. Assinale abaixo a alternativa 
que não se refere a um desses sinais: 

a) Dilatação da pupila. 
b) Consciência. 
c) Pulsação. 
d) Temperatura. 

 
05)Nas afirmações abaixo assinale àquela que não é 
verdadeira: 

a) Vassouras com cerdas de Politereftalato de 
Etileno são indicadas para pisos delicados, pois 
as cerdas de PET funcionam como uma 
espécie de ímã, sugando toda a poeira para si, 

e sua leveza impede que o piso seja arranhado. 
b) Um comportamento sempre ético não dá 

margens a dúvidas com relação ao nosso 
caráter e à nossa integridade e nos confere o 
status de bom cidadão e bom profissional. 

c) As vassouras de cerdas de piaçava sintéticas 
são ideais para varrição de porcelanatos e 
laminados. 

d) A Ética é a teoria e a Moral é a prática. A ética 
tem a ver com os princípios mais abrangentes e 
universais, enquanto a moral se refere à 
conduta humana. 

 
06)Após redigir um texto no Microsoft Word 2010, ao 
tentar salvar o documento, Maria pressiona 
acidentalmente a tecla da função F5. Tal função tem como 
objetivo: 

a) Inserir caracteres especiais. 
b) Definir o espaçamento entre linhas. 
c) Inserir um objeto. 
d) Localizar e substituir. 

 
07)Com fulcro na presente legislação orgânica municipal, 
é correto afirmar, exceto: 

a) A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para o 
mandato de quatro anos, dar-se-á mediante 
pleito direto e simultâneo realizado em todo o 
país, até noventa dias antes do término do 
mandato dos que devem suceder. 

b) A Administração Pública do Município, direta e 
indireta, obedecerá aos princípios da 
legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade em todos os seus atos e ações. 

c) São poderes do Município, dependentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo e Executivo. 

d) O plano diretor do Município contemplará áreas 
de atividade rural produtiva, respeitadas as 
restrições decorrentes da expansão urbana. 

 
08)São princípios essenciais do bom funcionário nos dia 
de hoje, exceto: 

a) Estar sempre atualizado. 
b) Atender de imediato. 
c) Mostrar boa vontade. 
d) Ter atitudes negativas. 

 
CONHECIMENTOS PORTUGUÊS - 08 

 
09)A palavra “banana” é classificada como sendo uma: 

a) Trissílaba. 
b) Polissílaba. 
c) Monossílaba. 
d) Dissílaba. 

 
10)A divisão silábica está incorreta na alternativa: 

a) ca-de-a-do. 
b) ve-lo-ci-da-de. 
c) pi-sci-na. 
d) Car-ros-sel. 

  
11)Em relação aos substantivos coletivos, assim como  
alcateia esta para lobos, arquipélago está para: 

a) ilhas. 
b) árvores. 
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c) peixes. 
d) mapas. 

 
12)Podemos afirmar que a palavra “tórax” é acentuada 
pela mesma regra que: 

a) ninguém. 
b) trágico. 
c) álbum. 
d) sofá. 

 
13)Assinale a única alternativa cuja palavra está 
corretamente acentuada, conforme a norma culta da 
língua: 

a) gratuíto. 
b) proíbido. 
c) higiêne. 
d) parabéns. 

 
14)A única alternativa que apresenta erro de ortografia é: 

a) curiosidade. 
b) tesora. 
c) catequese. 
d) querosene. 

 
15)Abaixo, temos alguns pares de palavras contrárias, 
assinale a única alternativa que apresenta o par de 
palavras que têm o mesmo significado: 

a) gordo-magro. 
b) cheio-vazio. 
c) calmo – tranquilo. 
d) humilde – arrogante. 

 
16)Complete os vocábulos conforme as opções 
apresentadas: 
                           ampu | inado | canica 

a) x – ch – j 
b) ch – x – g 
c) x – ch – g 
d) ch – x – j 

 
CONHECIMENTOS MATEMÁTICA - 07 

 
17)Uma sessão de cinema teve inicio as 16h e 52 min. 
Sabendo-se a duração do filme é de 134 minutos, 
podemos afirmar que a sessão encerrou às: 

a) 19h e 06 min. 
b) 18h e 56 min. 
c) 19h e 34 min. 
d) 18h e 41 min. 

 
18)A imagem do gráfico abaixo, mostra o desempenho 
dos alunos no primeiro semestre de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme a imagem, quem teve o segundo melhor 
desempenho? 

a) Maria. 
b) Pedro. 
c) Adão. 
d) José. 

 
19)A soma das parcelas abaixo terá como total o valor: 

a) 1321,1 
b) 1317 
c) 1297 
d) 1425,1 

 
20)Silvia preparou 752 refeições que foram distribuídas 
igualmente em 8 cestas. Quantas cestas Silvia utilizou 
para fazer esta divisão? 

a) 94 
b) 32 
c) 62 
d) 41 

 
21)Das alternativas abaixo, qual deve ser adicionado ao 
número 1250 para que o resultado seja divisível por 2? 

a) 5 
b) 9 
c) 3 
d) 8 

 
22)O quíntuplo de um número, subtraído de 7, é igual ao 
triplo deste número acrescido de 19. Podemos afirmar que 
este número corresponde à: 

a) 13 
b) 15 
c) 17 
d) 11 

 
23)O resultado da expressão 2.(3+7)-10 é: 

a) 21 
b) 10 
c) 5 
d) 12 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - 07 

 
24)Assim como fez o presidente dos EUA, Donald Trump, 
o presidente Jair Bolsonaro também sinalizou: 

a) O reconhecimento das terras em disputa com 
os muçulmanos, pertencentes a Israel. 

b) A mudança da embaixada brasileira em Israel 
de Tel Aviv para Jerusalém. 

c) O reconhecimento de Jerusalém como a capital 
de Israel. 

d) A mudança da embaixada brasileira em Israel 
de Belém para Jerusalém. 

 
25)Em 1985 após longo período de ditadura militar no 
Brasil, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil, mas 
faleceu antes de tomar posse. Quais os políticos ficaram 
na disputa da sucessão presidencial para substituir o 
presidente falecido? 

a) José Sarney e Ulysses Guimarães 
b) Paulo Maluf e José Sarney 
c) Aureliano Chaves e Ulysses Guimarães 
d) José Sarney e Aureliano Chaves 
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26)São necessários para a aprovação da reforma da 
previdência na Câmara dos Deputados: 

a) 257 votos 
b) 308 votos 
c) 342 votos 
d) 385 tos 

 
27)A aprovação da Lei da Anistia, onde os exilados 
puderam retornar ao país e os presos políticos ganharam 
a liberdade, e a reforma partidária com o fim do 
bipartidarismo (ARENA e MDB), são característica de qual 
governo no Brasil? 

a) José Sarney 
b) Ernesto Geisel 
c) Itamar Franco 
d) João Baptista de Oliveira Figueiredo 

 
28)No dia 25 de janeiro de 2019 uma barragem de rejeitos 
se rompeu em Brumadinho-MG, causando centenas de 
mortes e grandes prejuízos ao meio-ambiente. Assinale a 
alternativa abaixo que se refere ao tipo de barragem que 
se rompeu em Brumadinho: 

a) Mista. 
b) Alteamento a montante. 
c) Concreto. 
d) Enrocamento. 

 
29)Na atual gestão de Jair Bolsonaro, é o ministro 
encarregado pelo Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União: 

a) Wagner de Campos Rosário. 
b) André Luiz de Almeida Mendonça. 
c) Ricardo Vélez Rodríguez. 
d) Gustavo Bebianno. 

 
30)O município de Santo Expedito do Sul, tem como data 
de sua fundação em: 
Fonte:http://www.santoexpeditodosul.rs.gov.br/pg.php?area=HISTORIA  

a) 18 de Janeiro de 1990. 
b) 20 de Junho de 1991. 
c) 20 de março de 1992. 
d) 20 de Maio de 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


