
 
  

 

 

CARGO: ATENDENTE 

 

 

CANDIDATO (A): ______________________________________________ 

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos 

eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.  

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá 

e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – 

D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a 

mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão 

será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída 

em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR 

ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 

de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos 

presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do 

Processo Seletivo.  

11 - A duração da prova será de duas Horas. 

 



01. Nunca tenha medo de tentar algo novo. 

Lembre-se de que um amador solitário 

construiu a Arca. Um grande grupo de 

profissionais o Titanic. (Luís Fernando 

Veríssimo) 

 

A respeito da palavra Arca, no texto de 

Luís Fernando Veríssimo: 

A) Trata-se de um adjetivo que complementa o 

verbo tentar 

B) É um adjetivo que nomeia algo 

C) É um substantivo feminino  

D) Trata-se de um substantivo feminino 

flexionado em número. 

 

02. Qual das alternativas abaixo está na 

voz passiva do verbo? 

A) O garoto quebrou o copo. 

B) O copo foi quebrado pelo garoto. 

C) O garoto machucou-se. 

D) O copo quebrou. 

 

03. Em “João comprou o carro de Pedro”. O 

verbo comprar possui: 

A) Um complemento verbal  

B) Dois complementos verbais 

C) Três complementos verbais 

D) Nenhum complemento verbal 

 

04. Assinale a alternativa em que o plural 

está aplicado incorretamente na frase: 

A) Marília não deixou os papéis na mesa. 

B) Todos os fins de semana, vamos à praia. 

C) Nós sabíamos que vocês eram irmãos. 

D) Os chapéis foram deixados na loja. 

 

05. Em qual das palavras há mais fonemas 

que letras na sua composição: 

A) Perplexo 

B) Casa 

C) Homem 

D) Sábado. 

 

06.  Jéssica se formou na faculdade em 

dezembro de 2014. Sabendo que ela 

nasceu em fevereiro 1979, qual a idade 

que Jéssica tinha quando se formou? 

A) 34 anos 

B) 35 anos 

C) 33 anos 

D) 37 anos  

 

07.  Pedro foi à farmácia e aproveitou para se 

pesar, constatando que havia engordado 5% 

desde sua ultima pesagem. Sabendo que 

seu peso anterior era 80 kg, qual é o peso 

atual de Pedro? 

A) 83,500 kg 

B) 80,500 kg 

C) 84 kg 

D) 84,500 kg  

 

08. Uma empresa de salgados contratou 30 

mulheres para fabricar 1000 salgados para 

um determinado período. Quantas mulheres 

deverão ser contratadas para fabricar 

1700 salgados, considerando o mesmo 

ritmo de trabalho? 

A) 56 mulheres 

B) 60 mulheres 

C) 51 mulheres  

D) 43 mulheres 

 

09. Na multiplicação, ao multiplicador e ao 

multiplicado dá-se o nome de fatores. Como 

se denomina o resultado? 

A) Subtraendo; 

B) Produto; 

C) Dividendo; 

D) Coeficiente; 

 

10. João recebe seu salário no dia 08 de 

cada mês. Sabendo que estamos no dia 23 

de Janeiro, quantos dias faltam para João 

receber?  

A) 11 dias 

B) 15 dias 

C) 16 dias 

D) 8 dias 

 

11. De acordo com dados colhidos do site 

do município 

(http://www.calmon.sc.gov.br), a cidade de 

Calmon/SC tem um número estimado de 

habitantes de:  

 



A) 3.389 (três mil trezentos e oitenta e nove) 

habitantes; 

B) 4.036 (quatro mil e trinta e seis) 

habitantes; 

C) 3.001 (três mil e um) habitantes; 

D) 3.038 (três mil e trinta e oito) habitantes; 

 

12. Sobre a cidade de Calmon é incorreto 

afirmar que:  

A) O atual prefeito se chama Pedro Spautz 

Netto; 

B) Comemora-se o aniversario do município 

no dia 09/01 (nove de janeiro);  

C) Em Calmon o número de habitantes é 

superior ao número de eleitores;  

D) Calmon pertence à Microrregião do 

Contestado;  

 

13. Na véspera das eleições municipais 

ocorridas no dia 02 de outubro de 2016, 

aconteceu uma consulta popular informal 

sobre a separação dos três estados da 

Região Sul (Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná) do restante do Brasil.  

 

A citada consulta, recebeu o nome de:  

A) Separasul; 

B) Plebisul; 

C) Sul Livre; 

D) O Sul é meu País; 

 

14. Em 2016, o senado aprovou o Processo 

de impeachment que afastou definitivamente 

a senhora Dilma Roussef da presidência da 

república. Assinale a alternativa que 

aponta qual é o principal motivo deste 

afastamento: 

A) Enriquecimento ilícito. 

B) Crime de responsabilidade fiscal. 

C) Envolvimento com a lava jato. 

D) Fraude em licitações nas obras da copa. 

 

 

15. O IDMS (Índice de Desenvolvimento 

Municipal Sustentável) é uma ferramenta 

para a aplicação do conceito de 

desenvolvimento municipal sustentável 

construído a partir de uma série de 

indicadores considerados fundamentais para 

diagnosticar o grau de desenvolvimento de 

um território. De acordo com o que está 

publicado no site oficial do município de 

Calmon, o ÍNDICE GERAL é de: 

 

A) 0,489 

B) 0,449 

C) 0,756 

D) 0,498 

 

16. Segundo a Constituição, os quatro 

símbolos oficiais da República Federativa 

do Brasil são: 

 

A) A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o 

Brasão da República e o Selo Nacional. 

B) A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, os 

Monumentos Nacionais e as Armas Nacionais. 

C) A Bandeira Nacional, o Brasão da 

República, os Monumentos Nacionais e o Selo 

Nacional. 

D) A Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o 

Brasão da República e as Armas Nacionais.  

 

17. A Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também 

conhecida como Eco-92, foi uma conferência 

de chefes de estado organizada pelas Nações 

Unidas e realizada de 3 a 14 de junho de 1992. 

Seu objetivo foi debater os problemas 

ambientais mundiais. Onde ocorreu tal 

evento? 

A) Em Kyoto;  

B) No Rio de Janeiro; 

C) Em Madrid; 

D) Na Califórnia;  

 

18. O homem primitivo pintava nas paredes 

das grutas, cavernas e galerias subterrâneas 

cenas de caça e rituais que representavam a 

caçada. Esses acontecimentos registrados 

nas paredes de cavernas em forma de 

desenhos ficaram conhecidos como: 

A) Arte rupestre; 

B) Arte campestre; 

C) Arte barroca; 

D) Arte Minoica;  

 

19. Assinale a alternativa correta com 

relação ao período da borracha:  



 

A) Foi um momento da história econômica e 

social do Brasil, relacionado com a extração 

de látex da seringueira e comercialização da 

borracha. 

B) A região Norte registrou o menor 

crescimento da história neste período.  

C) Teve o seu centro na região nordestina  e 

proporcionou expansão da colonização, 

atração de riqueza, transformações culturais 

e sociais.  

D) No mesmo período, foi criado o Território 

Federal de Pará, atual Estado do Pará. 

 

20. É o conjunto das substâncias, 

circunstâncias ou condições em que existe 

determinado objeto ou em que ocorre 

determinada ação, envolve todas as coisas 

vivas e não-vivas que existem na Terra, que 

afetam os ecossistemas e a vida dos seres 

que vivem nela.  

 

O texto acima faz referência ao:  

A) Meio ambiente; 

B) O universo; 

C) Desenvolvimento global; 

D) Céu; 

 

 

 

 

 

 


