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CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CANDÓI 
 

CARGO: AGENTE OPERACIONAL 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 

DATA: 24/11/2019 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 5 
(cinco) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), (d) e (e); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões de 01 a 03 têm como referência o 
texto abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Comunicado aos gordos 
Jô Soares 

 
 Desde que perdi alguns quilinhos, não se 
passa um dia sem que alguém me pergunte o que 
eu fiz para emagrecer. A resposta é fácil: “Coma 
menos, guloso!” Sinceramente, o excesso de 
peso se transformou no inimigo número 1 da 
população. Gente que nunca fez exercício está 
malhando. Compram o vídeo da Jane Fonda ou 
de outra beldade e ficam repetindo os exercícios 
em frente à televisão. Aliás, por que é que 
nesses vídeos só mostram as mulheres lindas e 
maravilhosas que estão lá na frente 
demonstrando a ginástica? Deviam mostrar as 
gordas que estão estourando lá no fundo da fila, 
coitadas, suando e sofrendo para perder alguns 
gramas, e não aparecem nunca. 
 Vejo pessoas tão desengonçadas 
correndo na rua, que me pergunto: se correndo 
elas são assim, como seriam paradas? E a 
comida? Já notaram que agora tudo é light, diet 
ou sem gordura? Descobriram que a gordura 
pode ser tirada com facilidade de praticamente 
tudo, menos da cintura da gente. Hoje, já temos 
leite sem gordura, margarina sem gordura, 
manteiga sem gordura, queijo sem gordura, 
sorvete sem gordura e até gordura sem gordura. 

Já existem panelas que cozinham sem 
gordura. Só falta inventar a panela que cozinha 
sem panela. Morte à banha! Abaixo o toucinho! 
Viva a raiz de gengibre e a semente seca! É a 
mania de emagrecer que tomou conta de todos. 

Essa mania não deixa de ter o seu lado 
cruel e curioso, porque, se estudarmos 
atentamente o mundo, existe mais ou menos um 
quinto das pessoas cuja principal preocupação é 
a de não engordar, e o resto, que gostaria 
simplesmente de comer. Quando é possível. 
Mesmo que engorde. Aliás, engordar seria um 
raro privilégio. Acho que fariam até o supremo 
sacrifício de tomar leite com gordura. A gordura 
pode não ser mais formosura, como já se disse 
antigamente, porém alimenta e esquenta. Seus 
organismos, não acostumados, poderiam 
estranhar um pouco no início. 

Manda a etiqueta que as pessoas se 
desejem bom apetite. É uma coisa que nunca 
entendi: 

- Bom apetite. 
- Obrigado, bom apetite. 
Para que desejar bom apetite? Quando 

dizem a frase lapidar, a comida já está no prato. 
Ora, se está ali, e se sentaram à mesa, é porque 
certamente estão com fome. Mesmo assim paira 
a dúvida cruel: 

- Vou ter apetite? Meu Deus, e se eu não 
tiver apetite?  

Só por isso, um encoraja o outro: 
- Bom apetite! 
- Bom apetite! 
Tudo por medo de não ter no jantar a 

mesma vontade de comer que já tiveram no café 
da manhã, no almoço e no lanche. Será que 
sobrou apetite para o jantar? 

O que mais deixa a nós, gordos, 
indignados, é que quanto mais a pessoa é rica 
menos ela come. É uma questão de classe social. 
Não é chique comer. Comer não é de bom-tom. 
Comer é cafonérrimo. 

Assim, chegamos ironicamente ao 
estranho limite em que dois extremos se 
encontram: o mais rico e o mais miserável 
acabam, os dois, passando fome. 
 
01 - Leia as seguintes afirmações:  
I - O objetivo do texto e a posição assumida 
pelo narrador é de criticar as pessoas muito 
gulosas e gordas.  
II - O diálogo entre o narrador e uma pessoa 
imaginária funciona na organização do texto 
como exemplificação  
III - Uma das posturas apresentadas pelo 
narrador em relação àqueles que são gordos é 
a solidariedade. 
IV - A mania de emagrecer tomou conta de 
todos e tem como justificativa a afirmação do 
terceiro parágrafo “Morte à banha! Abaixo o 
toucinho”. 
V - Uma característica associada ao tom 
humorístico do texto é atribuir à gordura 
proporções exageradas e enaltece a 
valorização da magreza como padrão de 
beleza.  
Estão corretas, apenas: 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e V. 
d) II, III e IV. 
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e) I, III, IV e V. 
 
02 - A palavra destacada não está 
corretamente interpretada, de acordo com o 
seu sentido no texto, em: 
a) Acho que fariam até o supremo sacrifício... = 
MÁXIMO. 
b) Mesmo assim paira a dúvida cruel... = 
DECRETA-SE. 
c) A gordura pode não ser mais formosura... = 
BELEZA. 
d) Quando dizem a frase lapidar, a comida já 
está no prato. = PRIMOROSA. 
e) Manda a etiqueta que as pessoas se desejem 
bom apetite... = O PROTOCOLO. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a frase 
retirada do texto possui um termo próprio da 
linguagem coloquial: 
a) Para que desejar bom apetite? 
b) Não é chique comer. 
c) Comer é cafonérrimo. 
d) Já notaram que agora tudo é light, diet ou sem 
gordura? 
e) Descobriram que a gordura pode ser tirada 
com facilidade de praticamente tudo. 
 
04 - Assinale a alternativa cuja acentuação 
está correta: 
a) heróico, anzóis. 
b) anzóis, destrói. 
c) chapéu, anéis. 
d) planície, ânsia. 
e) tênues, nódoa. 
 
05 - Marque a alternativa em que a palavra 
está grafada corretamente: 
a) enchame. 
b) pagem.  
c) expanção.  
d) giboia. 
e) deslizamento. 
 
06 - Marque a alternativa em que a palavra 
está grafada corretamente: 
a) mecheu. 
b) xingar. 
c) esqueseu.  
d) valorisar.  
e) relachar. 
 
 

07 - A pontuação está correta na frase da 
alternativa:  
a) Espero, que você me telefone.                         
b) O problema das enchentes, disse o prefeito, 
será prioritário.       
c) Muitos imigrantes da Guatemala, chegaram 
na Cidade do México.  
d) A sua fala no entanto causou, sérias 
complicações, com a família. 
e) Houve, uma, pessoa, que telefonou-lhe 
ontem. 
 
08 - Assinale a alternativa em que o plural do 
substantivo está incorreto: 
a) etiqueta – etiquetas. 
b) caráter – caracteres. 
c) limão – limãos.  
d) troféu – troféus.  
e) acórdão – acórdãos. 
 
09 - Assinale a alternativa cuja palavra está 
incorreta quanto à divisão silábica: 
a) a-dmi-ra-ção. 
b) mar-ga-ri-na.  
c) en-fi-lei-ra-dos. 
d) ma-ra-vi-lho-sas.  
e) i-ro-ni-ca-men-te. 
 
10) Marque a alternativa em que o feminino 
da palavra está indicado incorretamente: 
a) mestre – mestra. 
b) arrumador – arrumadeira. 
c) monge – monja. 
d) ateu – ateia. 
e) judeu – judeia. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11 - Augusto Aras ocupa atualmente qual 
cargo no Governo Federal? 
a) Advogado-Geral da União. 
b) Decano do Superior Tribunal de Justiça. 
c) Ministro da Justiça e Segurança Pública. 
d) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
e) Procurador Geral da República. 
 
12 - De acordo com os números mais 
atualizados do IBGE, é a Unidade da 
Federação mais populosa da Região Centro-
Oeste: 
a) Distrito Federal. 
b) Goiás. 
c) Mato Grosso do Sul. 
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d) Mato Grosso. 
e) Nenhuma alternativa completa corretamente o 
enunciado da questão. 
 
13 - Grande siderúrgica brasileira que teve 
sua criação impulsionada em decorrência da 
II Guerra Mundial. 
a) Arcelor Mittal Brasil – João Monlevade / 
MG. 
b) Companhia Belgo Mineira – Sabará/MG. 
c) Companhia Siderúrgica Nacional – Volta 
Redonda/RJ. 
d) Gerdau Aços Longos – Ouro Branco/MG. 
e) Grupo Usiminas – Ipatinga/MG. 
 
14 - Levando-se em consideração o Censo 
IBGE 2010, quando comparado com as 
estimativas do mesmo instituto, a população 
de Candói de 2010 até 2019: 
a) Aumentou em aproximadamente 1.000 
habitantes. 
b) Aumentou em cerca de 10%. 
c) Diminuiu em aproximadamente 1.000 
habitantes. 
d) Diminuiu em cerca de 10%. 
e) Manteve-se estável, nem aumentou e nem 
diminuiu. 
 
15 - Local onde foi realizada a mais recente 
reunião dos BRICS, bloco formado por: 
Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul: 
a) Brasília – Brasil. 
b) Goa – Índia. 
c) Joanesburgo – África do Sul. 
d) Ufa – Rússia. 
e) Xiamen – China. 
 
16 - O Congresso Nacional, formado pelos 
parlamentares do Senado e da Câmara dos 
Deputados, possui RESPECTIVAMENTE: 
a) 75 Senadores e 517 Deputados Federais. 
b) 78 Senadores e 515 Deputados Federais. 
c) 81 Senadores e 513 Deputados Federais. 
d) 84 Senadores e 511 Deputados Federais. 
e) 87 Senadores e 509 Deputados Federais. 
 
17 - País que está suspenso do MERCOSUL 
por tempo indeterminado devido ao 
descumprimento de regras do bloco: 
a) Bolívia. 
b) Chile. 
c) Colômbia. 
d) Suriname. 

e) Venezuela. 
 
18 - Assinale o nome do país onde o ex-
presidente da Bolívia, Evo Morales, está 
exilado: 
a) Argentina. 
b) Equador. 
c) Guiana. 
d) México. 
e) Paraguai. 
 
19 - Prefeitos que foram eleitos apenas uma 
vez para ocupar a Cadeira da Prefeitura 
Municipal de Candói: 
a) Elias Farah Neto e Mauricio Mendes de 
Araújo. 
b) Elias Farah Neto e Waltzer Donini. 
c) Gelson Kruk da Costa e Mauricio Mendes de 
Araújo. 
d) Gelson Kruk da Costa e Waltzer Donini. 
e) Mauricio Mendes de Araújo e Waltzer 
Donini. 
 
20 - Poder exercido pelo Imperador Dom 
Pedro II durante o tempo que ocupou o 
Trono do Brasil: 
a) Poder Constitucional. 
b) Poder Imperial. 
c) Poder institucional. 
d) Poder Moderador. 
e) Poder Real. 
 
21 - Programa Social do governo federal que 
vai pagar o 13° salário esse ano: 
a) Auxílio Emergencial Financeiro. 
b) Bolsa Família. 
c) Bolsa Verde. 
d) Crédito Fundiário. 
e) Nenhuma alternativa completa corretamente o 
enunciado da questão. 
 
22 - Quando de sua criação em 1990, as terras 
que compõem o Município de Candói 
pertenciam a: 
a) Chopinzinho. 
b) Foz do Jordão. 
c) Guarapuava. 
d) Porto Barreiro. 
e) Virmond. 
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23 - Recurso energético largamente utilizado 
no Brasil totalmente renovável: 
a) Etanol. 
b) Gasolina. 
c) GNV. 
d) Óleo diesel. 
e) Nenhuma alternativa completa corretamente 
ao enunciado da questão. 
 
24 - Sobre o horário de verão é CORRETO 
afirmar: 
a) Determinava que os relógios fossem atrasados 
em uma hora. 
b) Foi cancelado este ano em virtude de uma 
medica provisória ainda em análise no 
Congresso Nacional. 
c) Não foi instituído este ano, mas volta a 
ocorrer no ano que vem. 
d) Não mais existe em decorrência de um 
decreto. 
e) Vigorava até o ano passado em todo o 
território nacional. 
 
25 - Uma gigantesca mancha de óleo está 
poluindo praias de diversas localidades do 
litoral brasileiro. Cerca de 200 pontos 
turísticos e áreas de mangue já foram 
atingidos por enormes bolhas de petróleo nos 
últimos dias. Além disso, centenas de animais 
marinhos também já foram encontrados 
mortos. A maior parte dos pontos que estão 
sofrendo com esta poluição está localizada 
na: 
a) Região Centro-Oeste. 
b) Região Nordeste. 
c) Região Norte. 
d) Região Sudeste. 
e) Região Sul.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
26 - A coleta seletiva termina na usina de 
reciclagem, porém até chegar lá são várias 
etapas, sendo que a mesma tem início no: 
a) Aterro sanitário. 
b) Caminhão de coleta. 
c) Depósito de lixo. 
d) Descarte do lixo. 
e) Transporte do lixo. 
 
27 - A proliferação de piolhos pode ocorrer 
com o compartilhamento de todos os itens 
abaixo, EXCETO: 

a) Bandanas. 
b) Bonés. 
c) Chapéus. 
d) Creme para pentear. 
e) Fronhas. 
 
28 - Ambiente de trabalho NÃO é local de: 
a) Assiduidade. 
b) Baderna. 
c) Companheirismo. 
d) Empenho. 
e) Pontualidade. 
 
29 - As queimaduras que apresentam bolhas, 
pele avermelhada, manchada ou com 
coloração variável, dor, inchaço, 
despreendimento de camadas da pele e 
possível estado de choque; são consideradas 
de: 
a) De grau de urgência. 
b) De grau emergencial. 
c) De primeiro grau. 
d) De segundo grau. 
e) De terceiro grau. 
 
30 - Assinale a afirmativa INCORRETA 
sobre a higienização dos dentes: 
a) A falta ou má escovação dos dentes provoca 
cáries e outros problemas. 
b) A quantidade equivalente a um ou dois grãos 
de feijão de creme dental é suficiente para uma 
perfeita escovação. 
c) A vida útil de uma escova de dentes é de até 
um ano. 
d) O fio dental e o raspador de língua são 
coadjuvantes na escovação. 
e) Os dentes devem ser escovados no mínimo 3 
ou 4 vezes ao dia. 
 
31 - Dispositivo de proteção individual que 
tem a finalidade de proteger toda a cabeça do 
trabalhador: 
a) Abafador auricular tipo concha. 
b) Boné árabe de brim. 
c) Capacete com viseira. 
d) Máscara facial descartável. 
e) Viseira de acrílico. 
 
32 - É um comportamento considerado como 
conveniente no local de trabalho: 
a) Aguardar o momento certo para opinar em 
reuniões de trabalho. 
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b) Fazer chacotas com os equívocos cometidos 
por terceiros. 
c) Folear jornais e revistas durante o horário de 
trabalho. 
d) Proferir críticas e elogios aos colegas de 
forma pública. 
e) Utilizar o telefone celular durante o horário de 
trabalho para tratar de assuntos familiares. 
 
33 - É um tipo de lixo considerado como 
orgânico: 
a) Baterias descarregadas. 
b) Embalagens plásticas. 
c) Folhas de árvores. 
d) Garrafas de vidro. 
e) Latinhas de bebidas. 
 
34 - Estando no ambiente de trabalho o 
funcionário NÃO deverá: 
a) Aproveitar o tempo vago para interferir na 
vida pessoal de terceiros. 
b) Comunicar-se com clareza evitando o uso de 
apelidos e gírias. 
c) Controlar seus sentimentos ao lidar com 
conflitos profissionais. 
d) Manter discrição e sigilo sobre assuntos 
confidenciais. 
e) Utilizar os equipamentos de proteção 
disponíveis e zelar pelos mesmos. 
 
35 - Na higienização de banheiros sem 
ventilação é DESACONSELHÁVEL a 
utilização de: 
a) Cloro ativo. 
b) Desinfetante. 
c) Detergente. 
d) Sabão em barra. 
e) Sabonete líquido. 
 
36 - O colete refletivo é um equipamento 
pessoal de segurança indispensável na 
realização de tarefas noturnas em vias 
públicas. Em qual situação abaixo NÃO é 
necessária à utilização desse importante EPI? 
a) Carregamento e descarregamento de 
caminhões estacionados em vias públicas. 
b) Lavagem de pátios de estacionamento durante 
a noite. 
c) Reparos em vias públicas durante a noite. 
d) Retirada do lixo da copa/cozinha durante a 
noite. 
e) Varrição de calçadas de vias públicas durante 
a noite. 

37 - O lixo oriundo de procedimentos médicos 
gerado nas unidades de saúde NÃO deve ser: 
a) Descartado juntamente com o lixo comum. 
b) Encaminhado para incineração. 
c) Identificado como material contaminante. 
d) Manipulado com cuidado redobrado. 
e) Recolhido separadamente dos demais. 
 
38 - Qual item abaixo pode ser armazenado 
juntamente com os alimentos na despensa? 
a) Ferramentas e matérias de manutenção. 
b) Filtros descartáveis para café. 
c) Materiais utilizados na limpeza. 
d) Medicamentos para primeiros socorros. 
e) Produtos químicos em geral. 
 
39 - Todas as medidas abaixo colaboram para 
evitar odores indesejados (chulé) nos pés, 
EXCETO: 
a) Calçar sapatos com que possuam ventilação. 
b) Depois de lavar os pés enxugar bem entre os 
dedos. 
c) Polvilhar os pés com talco apropriado. 
d) Tomar banho e lavar os pés diariamente. 
e) Usar meias fabricadas em material sintético. 
 
40 - Em nosso local de trabalho, no trato 
diário dom os demais funcionários NÃO 
devemos demonstrar: 
a) Autoritarismo. 
b) Fraternidade. 
c) Objetividade. 
d) Sensatez. 
e) Urbanidade. 
 
41 - Na higienização geral de um banheiro, o 
que deve ser lavado por último? 
a) As louças sanitárias. 
b) O box da ducha. 
c) O piso antiderrapante 
d) O revestimento cerâmico. 
e) Os porta-toalhas. 
 
42 - Na prestação de atendimento de 
primeiros socorros quem estiver realizando 
as manobras NÃO deverá: 
a) Acionar os bombeiros e/ou SAMU para 
realizar um atendimento profissional. 
b) Informar a vítima todas as manobras e 
procedimentos que for realizar com a mesma. 
c) Manter a calma e solicitar que os curiosos 
abandonem o local do acidente. 
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d) Promover a medicação da vítima e 
imobilização de membros fraturados. 
e) Verificar os sinais vitais da vítima: respiração, 
pulsação, temperatura e etc. 
 
43 - NÃO deve ser utilizado na conservação 
de móveis de madeira maciça com 
acabamento em verniz: 
a) Cera líquida. 
b) Cera pastosa incolor. 
c) Flanela úmida. 
d) Lustra móveis. 
e) Palha de aço 
 
44 - Produto de limpeza que deve ser 
manipulado com cuidado pelo fato de ser 
altamente inflamável: 
a) Água sanitária. 
b) Álcool líquido. 
c) Amaciante de roupas. 
d) Limpa alumínio. 
e) Saponáceo em pó. 
 
45 - Sobre as lixeiras presentes nas 
copas/cozinhas é INCORRETO: 
a) As lixeiras devem permanecer fechadas 
durante todo o dia. 
b) As lixeiras devem possuir mecanismo de 
acionamento através de pedal. 
c) As lixeiras não deverão ser esvaziadas nos 
horários de preparo de refeições. 
d) As lixeiras não deverão ser utilizadas até o 
seu limite máximo. 
e) As lixeiras poderão ser fabricadas materiais 
permeáveis. 
 
46 - Todas as alternativas abaixo apresentam 
equipamentos de proteção coletiva, 
EXCETO: 
a) Chuveiro automático. 
b) Corrimão de escada. 
c) Extintor de incêndio. 
d) Fita antiderrapante. 
e) Porta metálica. 
 
47 - Todas as alternativas abaixo apresentam 
equipamentos de proteção individuais 
utilizados na proteção de orifícios localizados 
na cabeça, EXCETO: 
a) Abafador acústico. 
b) Capacete comum. 
c) Óculos com aba ventilada. 
d) Viseira móvel. 

e) Não existe exceto, todas as alternativas estão 
corretas. 
 
48 - Todas as operações abaixo devem ser 
realizadas diariamente na conservação de 
banheiros públicos pelo agente operacional, 
EXCETO: 
a) Lavagem das louças sanitárias. 
b) Desentupimento das tubulações. 
c) Esvaziamento da lixeira. 
d) Reposição de papel higiênico. 
e) Verificação da quantidade toalhas 
descartáveis. 
 
49 - Todos os calçados abaixo podem ser 
utilizados nas atividades operacionais dentro 
dos locais de trabalho e são considerados 
como EPIs, EXCETO: 
a) Bota de borracha com solado antiderrapante. 
b) Botina de couro com biqueira de aço. 
c) Botina de couro sem biqueira de aço. 
d) Sapato fechado de segurança, tipo social. 
e) Tênis de lona de cano alto. 
 
50 - Todos os itens abaixo devem ser 
verificados antes de se iniciar o preparo de 
alimentos, EXCETO: 
a) A data de validade do alimento. 
b) A existência de fungos ou mofo no alimento. 
c) A nota fiscal de compra do alimento. 
d) A presença de avarias na embalagem do 
alimento. 
e) A quantidade do alimento presente na 
embalagem.  


