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CONCURSO PÚBLICO 01/2015

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
INTERNOS E EXTERNOS

A LEITURA COMPETENTE DAS INSTRUÇÕES A SEGUIR É ESSENCIAL PARA A  REALIZAÇÃO
DESTA PROVA.

>  Duração da prova: 3 horas.
>  Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora e meia.
Este Caderno é composto de 40 questões objetivas de múltipla escolha.

• Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição e confira se o seu caderno 
possui todas as páginas.

• Qualquer problema, comunique ao fiscal.

•  Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, ao 
final, para a Folha de Respostas.

Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto tenha muita 
atenção ao assinalar a alternativa escolhida (a CANETA).

• Assinale apenas uma única alternativa para cada questão.

• Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.

•  Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE RESPOSTAS.

• Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala.

• Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não porosa, para preencher 
sua Folha de Respostas personalizada.

• O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução 
constante na própria Folha de Respostas.

De acordo com o Edital:

•  Para levar seu Caderno de Questões, o candidato deverá permanecer na sala por um período 
mínimo de uma hora e meia.

• Por razões de segurança, os Cadernos de Questões somente serão entregues aos candidatos 
no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.

Divulgação dos Resultados: Locais de divulgação dos eventos:

> Gabaritos das Provas Objetivas: previsto para 01712/2015 >  Sites: www.ibamsp-concursos.org.br e

> Demais resultados: acompanhar nos locais de divulgação.
www.cmsandre.sp.gov.br 

> Jornal: Diário do Grande ABC
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O que é que houve?

Resolvi fazer um check-up. Havia tempo que não fazia e o redondo número de minha idade vinha 
ultimamente chamando a minha atenção para a cadeirinha do plano de saúde que carrego na carteira. Não 
tinha nenhum sintoma. Era apenas uma checagem para não vir a ter nenhum sintoma.
Entrei na sala para o primeiro exame:
— O que é que houve? — me perguntou o doutor.
A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei envergonhada. Tive medo de parecer hipocondríaca.
— Nada. Apenas rotina.
O exame foi feito. Tudo normal. Saí da sala aliviada por minha ausência de manchas, mas um tanto 
constrangida por mobilizar a atenção daquele médico que poderia estar se dedicando a outros abdomens, 
que, doentes, esperam por suas imagens em filas gigantescas pelos hospitais da cidade.
Segui para o próximo. O laboratório parecia um shopping. Gente circulando, o café lotado, televisões 
ligadas, pessoas concentradas em seus celulares e revistas, parecendo esbanjar saúde. Entrei na sala e, 
mais uma vez, veio a pergunta:
— O que é que houve?
Parecia que eles tinham combinado. Tive vontade de sair correndo dali, cantando e dançando pra celebrar 
minha saúde. Não o fiz. Que Deus me livrasse, mas, àquela altura, eu também já queria ver se tinha alguma 
coisa. Mais uma vez, e com a graça de Deus, não tinha nada.
Saí do laboratório sentindo um alívio desconfortável e entrei no táxi pensando numa melhor maneira de 
responder à tal pergunta.
— O que é que houve, doutor? Tenho a sorte de poder pagar um bom plano de saúde. Por isso, acabo 
achando normal usar todo este equipamento e estes médicos bem formados para investigarem no meu 
abdômen a eventual possibilidade de eu vir a ter o sintoma que não tenho.
Uso minha carteirinha para o que chamam de medicina preventiva, fazendo jus à mensalidade que tenho 
pago por medo de precisar usar o que não poderei pagar. Eles bem sabem o quanto fico feliz em pagar 
mais do que uso porque obviamente me oferecem um produto que não quero precisar usar. De certa 
maneira, me dão a bênção de perder o que paguei. E, assim, sem nem sequer me dar conta, me vingo 
minimamente, fazendo exames de rotina enquanto outras pessoas morrem nas filas dos hospitais. É bem 
esquisito, não é, doutor?

(autoria: Denise Fraga, colunista do jornal Folha de São Paulo, texto retirado do site: 
http://www 1. folha. uol. com. br/colunas/denisefraga/2015/ Data: 20/09/2015)

1. Podemos inferir que o texto da autora:

a) incentiva a população sobre a importância de um check up de saúde anual ou semestral.
b) evidencia a forma como o paciente é sempre questionado pelos médicos ao apresentar suas queixas de saúde.
c) apoia os planos de saúde e ressalta a comodidade no atendimento durante as consultas.
d) critica a abordagem médica perante exames rotineiros de precaução.

2. Ao analisar a frase “O que é que houve?’’, podemos dizer que a palavra sublinhada é classificada como:

a) conjunção.
b) pronome.
c) verbo.
d) preposição.

3. Na frase “Havia tempo que não fazia e o redondo número de minha idade...”, se considerarmos a palavra 
“tempo” no plural, qual alternativa contém o verbo haver conjugado corretamente?

“__________ tempos que não fazia e o redondo número de minha idade".

a) Haviam tempos que não fazia e o redondo número de minha idade.
b) Havia tempos que não fazia e o redondo número de minha idade.
c) Hão tempos que não fazia e o redondo número de minha idade.
d) Houve tempos que não faziam e o redondo número de minha idade.
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4. Considere os seguintes trechos do texto.
“Saí da sala aliviada por minha ausência de manchas, mas um tanto constrangida...” 
“Por isso, acabo achando normal usar todo este equipamento...”
As palavras sublinhadas estabelecem, no texto, respectivamente, uma relação de:

a) condição e causa.
b) oposição e conclusão.
c) conclusão e oposição.
d) tempo e conclusão.

5. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de intensidade.

a) “Saí do laboratório sentindo um alívio desconfortável.”
b) “Tive medo de parecer hipocondríaca.”
c) “Eles bem sabem o quanto fico feliz em pagar.”
d) “Tenho a sorte de poder pagar um bom plano de saúde.”

6. “Saí do laboratório sentindo um alívio desconfortável e entrei no táxi pensando numa melhor maneira de 
responder à tal pergunta".
A mesma justificativa para o uso da crase tal qual no período acima é encontrada em qual alternativa?

a) Todos obedeciam à professora.
b) O marinheiro voltou à terra.
c) Todos amavam à rainha.
d) Você vai sair à esta hora?

7. No período “Uso minha carteirinha para o que chamam de medicina preventiva, fazendo jus à mensalidade 
que tenho pago por medo de precisar usar o que não poderei pagar”, a palavra jus  pode ser substituída, 
mantendo o mesmo sentido, por:
a) equiparação.
b) empenho.
c) ônus.
d) justiça.

8. No período “De certa maneira, me dão a bênção de perder o que paguei", o uso da vírgula é para:
a) isolar expressões de conformação.
b) marcar a conjunção.
c) isolar sujeitos diferentes.
d) isolar o aposto.

9. A conjugação do período “É bem esquisito, não é, doutor?” no futuro do pretérito é a apresentada em qual 
alternativa?
a) Será bem esquisito, não é, doutor?
b) Seria bem esquisito, não seria, doutor?
c) Será bem esquisito, não será, doutor?
d) Seria bem esquisito, não é, doutor?

10. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os períodos a seguir, empregando as 
palavras: mim e eu.

I. Essa blusa é para________ e não para minha irmã.
II. Um sorriso é a menor distância entre________ e você.

III. Na gravidez, seria muito difícil para________fazer um curso de inglês.

a)
b)
c)
d)

I- mim, II- eu, III- eu.
I- eu, II- eu, III- eu.
I- eu, II- mim, III- eu.
I- mim, II- mim, III- eu.

2/7 Auxiliar de Serviços Internos e Externos

www.pciconcursos.com.Dr

http://www.pciconcursos.com.Dr


a) Deixe-me advinhar, você já ouviu isso em algum lugar?
b) Minha irmã não sai do cabeleireiro, alisando os cabelos.
c) Vamos analisar melhor os resultados dos exames.
d) Eu adoro pizza de calabresa.

11. Assinale a alternativa que contenha um vocábulo grafado incorretamente.

12. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal.

a) Aluga-se cavalos para passeio.
b) Todos os primos veio visitá-lo.
c) Deram quatro horas no meu relógio.
d) Que seria aqueles barulhos estranhos?

‘Há resistência de admitir a violência específica contra a mulher’, diz pesquisadora

As redes sociais fervilharam assim que o tema da redação do Enem foi revelado na tarde de domingo, 25. 
Os estudantes tiveram que escrever um texto sobre “a persistência da violência contra a mulher no Brasil”, o 
que causou uma enxurrada de elogios à pertinência do texto, mas também inspirou críticas ao que seria 
uma “doutrinação”.
Para a antropóloga Michele Escoura, assessora da área de Educação para Jovens e Adultos (EJA) da Ação 
Educativa, a escolha do tema não deixa de ser um ato de militância. “Boa parte das reações contrárias, 
inclusive dos adolescentes, é de desmerecimento da questão”, diz ela “Ainda existe muita resistência de 
admitir uma violência específica contra a mulher, uma violência específica de gênero”.
Pesquisadora das questões de gênero na USP e Unicamp, Michele pontua que èssa não é uma pauta “de 
esquerda ou de direita”. “A reivindicação dos direitos das mulheres ultrapassa qualquer posicionamento 
político e econômico.”

(Paulo Saldana, trecho do Texto retirado no site: http://educacao.estadao.com.br/blogs/paulo-saldana/ 
ha-resistencia-de-admitir-a-violencia-especifica-contra-a-mulher-diz-pesquisdora/ 26 outubro de 2015)

13. Podemos inferir que o texto é:

a) discurso direto, já que só reproduz a fala da pesquisadora.
b) crônica dramática, já que está embasada em um fato real.
c) informativo e dissertativo, já que apresenta um assunto e faz citações.
d) narrativo e poético, já que é atemporal.

14. Em voz passiva, a oração “mas também inspirou críticas" equivale à apresentada em qual alternativa?

a) “mas também críticas foram inspiradas"
b) “mas também se inspirou em críticas”.
c) “mas também foi inspirado críticas”.
d) “mas também inspirou-se críticas”.

15. Na oração “A reivindicação dos direitos das mulheres ultrapassa qualquer posicionamento político e 
econômico”, a conjugação do verbo ultrapassar concorda com:

a) a.
b) reivindicação.
c) direitos.
d) posicionamento.

16. Na oração “Ainda existe muita resistência de admitir uma violência específica contra a mulher, uma 
violência específica de gênero”, os dois verbos presentes na oração, “existir” e “admitir”, são 
classificados, respectivamente, como:

a) verbo transitivo direto e verbo impessoal.
b) verbo transitivo indireto e verbo transitivo indireto.
c) verbo intransitivo e verbo transitivo direto.
d) verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto.
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I. Ajudamos a menina e o cachorro__________ ,
II. Os documentos foram__________ devolvidos.

III. A aluna estava__________ chateada com a nota da prova.

a) I- machucados; li- mesmos; III- meia.
b) I- machucado; II- mesmos; III- meio.
c) I- machucado; II- mesma; III- meia.
d) I- machucados; II- mesmo; III- meio.

17. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as orações abaixo.

18. Considerando as orações abaixo.

I. “O homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila com as que 
tem.” - Epicteto

II. “Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.” - Sócrates 

A palavra “sábio” nas orações I e II classificam-se, respectivamente, como:

a) adjetivo e substantivo.
b) substantivo e adjetivo.
c) adjetivo e verbo.
d) pronome e adjetivo.

MATEMÁTICA

19. Um designer cobra R$ 200,00 para criar o logotipo de uma empresa em um folheto publicitário e a partir da 
aprovação do trabalho por parte do cliente, este mesmo designer providencia as cópias solicitadas 
cobrando R$ 0,15 a cópia. Caso um trabalho como este tenha sido solicitado e aprovado pelo cliente, o 
custo total para uma tiragem de 2.800 cópias, contando com a mão de obra de desenvolvimento, será de:
a) R$ 620,00
b) R$ 780,00
c) R$ 860,00
d) R$ 940,00

20. Um terreno tem a forma retangular com x metros de comprimento e y metros de largura. Se um segundo 
terreno com a mesma forma, tiver suas medidas de comprimento e largura superiores em 30% em relação 
ao primeiro terreno, sua área, em relação ao menor, será superior em:

a) 30%
b) 55%
c) 69%
d) 72%

21. Foi tirada a foto frontal de um prédio que tem 20 m de largura por 52 m de altura. Se nessa foto a largura do 
prédio equivale a 5 cm, qual medida representa sua altura, sabendo que a foto é proporcional às medidas 
originais?

a) 8 cm
b) 10 cm
c) 11 cm
d) 13 cm

22. Durante uma viagem, um motorista manteve a velocidade de 90 km/h por exatos 40 minutos e de 120 km/h 
por exatos 20 minutos. Quantos quilômetros foram percorridos nesse período de 1 hora?

a) 95 km
b) 100 km
c) 105 km
d) 110 km
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23. Três amigos foram juntos a uma lanchonete. Bruna consumiu 2 hambúrgueres e 1 refrigerante pagando 
uma conta de R$ 16,00; Adalberto consumiu 4 hambúrgueres e 3 refrigerantes pagando uma conta de 
R$ 35,00. Tendo Carlos consumido 1 hambúrguer e 2 refrigerantes, o valor pago por ele foi de:
a) R$ 12,50
b) R$11,00
c) R$ 10,00
d) R$ 9,50

24. Aplicado R$ 1.500,00 pelo sistema de capitalização simples,, a uma taxa semestral de juro de 13,5%, 
resgatou-se R$ 1.972,50 ao final da aplicação. Por quanto tempo esse valor ficou aplicado?
a) 18 meses.
b) 14 meses.
c) 12 meses.
d) 8 meses.

25. Três valores A, B e C quando somados totalizam 1.800 e sabe-se que o valor A é igual a 3/ 5 do valor B e que 
o valor B é igual a V2 do valor C. Qual o menor valor entre os três?

a) 180
b) 200
c) 250
d) 300

26. Dos 36 alunos de uma turma do 9o ano do ensino fundamental, sabe-se que 2fa gostam de natação, 11/ i8  de 
futebol, V 12 de basquete e os demais não praticam nenhum tipo de esporte. Quantos alunos do 9o ano não 
praticam esportes?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

27. Qual o valor do número racional “x” tal que, ao ser multiplicado por 4/ 5 e, em seguida, dividido por 3, 
resulta em 2?

a) 4,5
b) 5,4
c) 6,6
d) 7,5

28. A hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 13 cm e seu maior cateto é igual a 12 cm. Qual a medida 
da área do triângulo?
a) 28 cm2
b) 30 cm2
c) 32 cm2
d) 34 cm2

29. Uma cidade possui 25.000 eleitores sendo que destes, 45% são homens. Quando da última eleição, 10% dos 
eleitores homens e 8% dos eleitores mulheres não compareceram para votar. Qual a porcentagem de 
eleitores ausentes na eleição?
a) 8,9%
b) 9,0%
c) 9,1%
d) 9,2%
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30. Em uma aplicação financeira no sistema de capitalização simples, remunerada a 150% ao ano, aplicou-se 
uma certa quantia e após 8 meses resgatou-se R$ 8.500,00. Qual foi o valor aplicado?

a) R$ 3.880,00
b) R$4.100,00
c) R$ 4.250,00
d) R$ 4.350,00

CONHECIMENTOS GERAIS

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo André, o mandato da Mesa da Câmara é de dois anos 
e:

a) permitida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo.
b) proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo.
c) permitida a reeleição para o cargo de Presidente.
d) proibida a reeleição somente para o cargo de Presidente.

32. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Santo André, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara 
Municipal, composta de Vereadores, representantes do povo e cada legislatura terá duração de:

a) seis meses.
b) um ano.
c) dois anos.
d) quatro anos.

33. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Santo André, indique, dentre as alternativas abaixo, hipótese 
em que não é admitida a convocação extraordinária da Câmara Municipal no período de recesso.

a) Por partido político representado na Câmara Municipal.
b) Por maioria absoluta dos Vereadores.
c) Pelo Presidente da Câmara, para o compromisso e posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.
d) Pelo Prefeito, quando este a entender necessária.

34. De acordo com o regramento constante da Lei Orgânica do Município de Santo André, compete 
privativamente à Câmara Municipal:

a) dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos.
b) perda dos direitos políticos.
c) autorizar a concessão de auxílios e subvenções.
d) julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores.

35. Segundo previsão constante do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo André, as Comissões da 
Câmara dividem-se entre permanentes e:

a) especiais.
b) temporárias.
c) processa ntes.
d) extraordinárias.

36. Nos termos em que estabelece o Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo André a concessão de 
medalhas do mérito ou outorga de honrarias e prêmios é de competência específica da Comissão de:

a) Educação e Cultura.
b) Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.
c) Assuntos Relevantes.
d) Justiça e Redação.
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37. Considerando as regras insertas no Estatuto do Funcionário Público de Santo André, a posse dos 
candidatos aprovados em concurso público deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação do ato de:

a) investidura.
b) homologação.
c) provimento.
d) efetivação.

38. Considerando as regras insertas no Estatuto do Funcionário Público de Santo André, a promoção que se 
processa automaticamente por biênio de efetivo exercício no serviço público municipal é denominada 
promoção:

a) automática.
b) vertical.
c) horizontal.
d) bienal.

39. De acordo com o regramento constante do Estatuto do Funcionário Público de Santo André, reingresso no 
serviço público do funcionário exonerado, sem ressarcimento de prejuízos é denominado:

a) reintegração.
b) readmissão.
c) aproveitamento.
d) reversão.

40. O Estatuto do Funcionário Público de Santo André em seu artigo 167 veicula expressamente uma série de 
proibições ao servidor público, dentre as quais não se encontra:

a) praticar a usura em qualquer de suas formas.
b) entreter-se, durante as horas de trabalho, em leituras estranhas ao serviço.
c) empregar material de serviço público em serviço particular.
d) comparecer ao serviço sob o efeito de álcool ou substâncias entorpecentes.
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