
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 
da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Para o meu coração 
Pablo Neruda 

 
Para meu coração basta teu peito 
para tua liberdade bastam minhas asas. 
Desde minha boca chegará até o céu 
o que estava dormindo sobre tua alma. 
(...) 
Acolhedora como um velho caminho. 
Te povoa ecos e vozes nostálgicas. 
eu despertei e às vezes emigram e fogem 
pássaros que dormiam em tua alma. 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome. 
a) Para. 
b) Meu. 
c) Coração. 
d) Basta. 
 
2. Qual o antônimo de “céu”? 
a) Inferno. 
b) Paraíso. 
c) Alegria. 
d) Gratidão. 
 
3. “Coração” é grafado com Ç, bem como 
a) Ceção. 
b) Demição. 
c) Voçê. 
d) Ação. 
 
4. Assinale a alternativa em que a palavra foi 

separada corretamente por sílaba. 
a) A-co-lhe-do-ra. 
b) Vel-ho. 
c) Ca-min-ho. 
d) Min-has. 
 
5. Assinale a alternativa que não apresenta uma 

monossílaba. 
a) Teu. 
b) Meu. 
c) Ecos. 
d) Que. 
 

Matemática 
 
6. Considerando a sequência {3, 6, 9, 12, ...}, analise as 

alternativas e assinale a que representa o próximo 
número da sequência. 

a) 13. 
b) 14. 
c) 15. 
d) 16. 
 
7. Um passageiro de transporte coletivo deu ao 

cobrador uma nota de R$ 50,00 para pagar a sua 
passagem, que custava R$ 3,50. No momento de 
devolver o troco para o passageiro, o cobrador 
perguntou se ele tinha uma moeda de R$ 0,50 
(cinquenta centavos) para facilitar no troco. 

Considerando que o passageiro tinha a moeda e deu 
ao cobrador, assinale a alternativa que representa o 
valor do troco que o cobrador deveria devolver ao 
passageiro. 

a) R$ 45,50 
b) R$ 46,00 
c) R$ 46,50 
d) R$ 47,00 
 
8. Com a volta das aulas, um estudante foi até uma 

livraria comprar seus materiais escolares. Após 
concluir a compra o vendedor disse que o valor total 
dos materiais ficaria em R$ 250,00, a vista. O 
estudante considerou que o valor estava um pouco 
acima do seu orçamento, então perguntou ao 
vendedor o quanto ficaria se ele fizesse o pagamento 
após 30 dias, assim poderia organizar melhor seu 
orçamento. Após alguns cálculos o vendedor 
respondeu que o novo valor para pagar em 30 dias 
seria de R$ 275,00. Assinale a alternativa que 
representa o percentual de aumento que o estudante 
terá que pagar, caso resolva fazer a compra para 
pagar em 30 dias. 

a) 5% 
b) 10% 
c) 12% 
d) 15% 
 
9. Um jardineiro foi contratado para realizar um 

trabalho no jardim de uma empresa. No momento 
de combinar o valor o gerente da empresa disse que 
pagaria o valor de R$ 12,50 por hora de trabalho. 
Sabendo que o jardineiro trabalhou um total de 12 
horas para a empresa, assinale a alternativa que 
representa o valor que a empresa pagou ao 
jardineiro no final do trabalho. 

a) R$ 100,00 
b) R$ 120,00 
c) R$ 140,00 
d) R$ 150,00 
 
10. Um atleta se preparava para correr uma grande 

maratona de pedestre que iria acontecer no final do 
ano. Como parte de seu treinamento ele montou um 
cronograma de treino para realizar durante cada 
semana, até chegar o dia da maratona. Conforme o 
cronograma montado pelo atleta ele iria correr um 
total de 60 km semanal, sendo que de segunda-feira 
até quinta-feira ele correria em cada dia 

�

�
 do total 

de 60 km, e finalmente, na sexta-feira, correria os 
outros 

�

�
 do total de 60 km que faltaram, finalizando 

assim seu treino semanal. Analise as alternativas e 
assinale a quantidade de Km que o atleta correria 
na sexta-feira. 

a) 20 km. 
b) 22 km. 
c) 24 km. 
d) 26 km. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11.  São símbolos do Município de Cunha Porã 
a)  a Bandeira e o Brasão. 
b)  a Bandeira e o selo.  
c)  a Bandeira e o Brasão e o Hino. 
d)  a Bandeira, o Brasão e o selo. 



 4 

12.  No Jornal Exame, foi publicado uma notícia no dia 
08 de janeiro de 2020, onde diz que o Ministério da 
Educação (MEC) e a Justiça liberaram uma quantia 
em dinheiro para pesquisas em segurança pública. 
Essa iniciativa e investimento, irá beneficiar 
pesquisadores que desenvolvam estudos de 
mestrado, doutorado e pós-doutorado com vista as 
melhorias das ações em segurança pública. Assinale 
a alternativa que corresponde ao valor dessa 
quantia.  

a)  Valor de R$7,1 milhões de reais. 
b)  Valor de R$10,1 milhões de reais.  
c)  Valor de R$12,1 milhões de reais. 
d)  Valor de R$15,1 milhões de reais. 
 
13.  Com relação aos símbolos do Estado de Santa 

Catarina, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta.  

I.  O Hino. 
II. Armas do Estado. 
III.  A Bandeira. 
IV. Flor.  
a)  Apenas I e II estão corretas. 
b)  Apenas II e III estão corretas. 
c)  Apenas II, III e IV estão corretas.  
d)  Apenas I, III e IV estão corretas.  
 
14.  No dia 09 de janeiro de 2020, foi publicado uma 

notícia no site do Ministério da Saúde onde diz que, 
o próprio Ministério começou a distribuir nessa 
mesma data, um total de 1,7 milhão de doses da 
vacina pentavalente para os estados. Após 
recebimento pelo Estado, o produto passa a ser 
encaminhado aos municípios. Essa vacina garante 
a proteção contra 5 doenças. Marque a alternativa 
que corresponde a essas doenças.  

a)  Rubéola, difteria, dengue, caxumba e a bactéria 
Staphylococcus aureus. 

b)  Botulismo, tétano, coqueluche, hepatite B, e a bactéria 
Escherichia coli. 

c)  Hidrocefalia, coqueluche, hepatite, raiva e a bateria 
Clostridium botulinum. 

d)  Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria 
haemophilus influenzae tipo b (responsável por 
infecções no nariz e garganta).  

 
15.  O Jornal O Povo, publicou uma notícia no dia 28 de 

fevereiro de 2020 informando que, cientistas estão 
em busca de um tratamento especifico para o 
coronavírus. De acordo com essa informação, 
marque a alternativa que corresponde a esses 
cientistas.  

a)  Italianos 
b)  Ingleses 
c)  Chineses 
d)  Japoneses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. O ato de depositar corretamente os resíduos em 

recipientes designados é chamado de 
acondicionamento. Assinale a alternativa que pode 
ser considerado apropriado para tal fim. 

a) Contentor de plástico. 
b) Bombonas. 
c) Caçamba. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
17. O processo de planar uma superfície com ou sem 

guia, dando alinhamento à argamassa aplicada. 
Esse processo poderá ser feito na vertical, por meio 
das paredes, e na horizontal, por meio do piso. Na 
construção civil, qual é sua denominação? 

a) Sarrafeamento. 
b) Chapisco. 
c) Nivelamento com nível bolha. 
d) Locação de obra.  
 
18. Assinale a alternativa que não consta em uma 

planta baixa. 
a) Metragem quadrada dos cômodos. 
b) Portas com medidas e lado de abertura. 
c) Dimensionamento das paredes. 
d) Pé direito da construção. 
 
19. O Ministério do Meio Ambiente define que “ a 

coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos 
que foram previamente separados segundo a sua 
constituição ou composição”. Dos materiais 
coletados no Brasil, qual é o mais reciclado? 

a) Vidro. 
b) Guardanapo. 
c) Alumínio. 
d) Papel.  
 
20. Em um shopping de grande circulação, durante o 

seu funcionamento, deve ser feito a higienização dos 
lugares com água e produtos químicos. Durante 
uma limpeza com água e produtos como 
desinfetantes, água sanitária e outros produtos 
químicos, de um shopping de grande circulação e 
em horário de funcionamento. Qual o cuidado que 
não é necessário para executar essa limpeza?  

a) Luvas para a proteção das mãos. 
b) Placas para sinalizar o risco de quedas. 
c) Botas (impermeáveis). 
d) Protetor auricular para evitar acidentes com os olhos.  
 
21. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 

fazem parte das diretrizes legais de qual das 
alternativas abaixo?  

a) Saneamento básico. 
b) Água limpa para todos. 
c) Esgoto tratado. 
d) Mananciais limpas e sem poluição. 
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22. Relacione os materiais com suas respectivas 
descrições e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

1. Esponja dupla face. 
2. Escova de mão. 
3. Flanela. 
4. Palha de aço. 
I. Utensílio de vários tipos e tamanhos formado por 

uma placa onde são presas várias cerdas. As de 
cerdas duras devem ser usadas em superfícies 
resistentes. As macias devem ser usadas em 
superfícies delicadas. 

II. Emaranhado de fios de aço formando uma massa 
parecida com uma esponja. É usada para limpar 
sujeiras que precisam ser esfregadas ou raspadas. 
Também dar brilho em alguns utensílios 
domésticos. 

III. Objeto composto por dois lados diferentes: o lado 
macio serve para a superfícies delicadas e o lado 
áspero (fibra abrasiva), para superfícies mais 
resistentes. 

IV. Tecido macio de lã ou algodão. Serve para limpar e 
lustrar móveis e objetos.  

a) 1 - I, 2 - II, 3 - III, e 4 - IV. 
b) 1 - III, 2 - I, 3 - IV, e 4 - II. 
c) 1 - IV, 2 - II, 3 - I, e 4 - III. 
d) 1 - I, 2 - II, 3 - IV, e 4 - III. 
 
23. Assinale a alternativa que corresponde um solvente 

recomendado para diluição na hora da limpeza, 
muito utilizado na construção civil para limpeza de 
excesso de tintas. 

a) Água Sanitária. 
b) Desinfetante. 
c) Detergente. 
d) Thinner. 
 
24. É necessário dar especial atenção às boas práticas 

de higiene e ao bom comportamento pessoal. Sobre 
práticas de higiene assinale a alternativa incorreta. 

a) Usar uniformes sempre limpos. 
b) Lavar as mãos somente quando utilizar o banheiro. 
c) Escovar os dentes após as refeições. 
d) Lavar as mãos constantemente. 
 
25. Um dos métodos mais utilizados na construção civil 

no Brasil consiste no emprego de estruturas de 
concreto armado junto com a alvenaria de vedação 
utilizando blocos cerâmicos. Sobre características 
dos blocos cerâmicos assinale a alternativa 
incorreta.  

a) Não pode apresentar superfícies regulares. 
b) As dimensões de fabricação dos blocos de vedação 

devem seguir as indicadas por normas. 
c) Para fins de comercialização, a unidade é o milheiro. 
d) Obrigatoriamente deve conter identificação da empresa 

fabricante e dimensões de fabricação em centímetros, 
na sequência largura (L), altura (H) e comprimento (C), 
na forma (L x H x C) gravado em uma das faces.  

 
26. Os materiais que o compõem o concreto são: 

cimento, agregado miúdo, agregado graúdo água, e 
em alguns casos aditivos. Sobre traço de concreto, 
como essa expressão pode ser definida? 

a) Quantidades expressas, em massa ou volume, dos 
vários componentes do concreto. Pode ser expresso em 
quantidades de materiais por metro cúbico de concreto. 

b) Relação em massa entre o conteúdo efetivo de água e o 
conteúdo de cimento Portland e outros materiais 
cimentícios. 

c) Diferença entre a água total presente no concreto fresco 
e a água absorvida pelos agregados. 

d) Valor obtido estatisticamente a partir de ensaios para 
estimar a resistência característica do concreto 
estabelecida no projeto estrutural. 

 
27. O plano de gerenciamento de resíduos da 

construção civil disciplina o manuseio e disposição 
dos vários tipos de resíduos produzidos nos 
canteiros de obras. Qual classe classifica resíduos 
recicláveis para destinações, tais como plástico, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

a) Classe A. 
b) Classe B. 
c) Classe C. 
d) Classe D. 
 
28. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito 

ao uso EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
pelo empregado. 

a) Usar, utilizando-o apenar para a finalidade a que se 
destina. 

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o 

torne impróprio para o uso. 
d) Não cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado, e sim utilizar quando julgar necessário, 
pois o risco é individual. 

  
29. Sobre ética profissional, assinale a alternativa 

correta. 
a) Conjunto de valores, normas e condutas que conduzem 

e conscientizam as atitudes e o comportamento de um 
profissional na organização. 

b) Hábito ou a atitude egoísta de uma pessoa colocar seus 
interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro 
lugar, em detrimento (ou não) do ambiente e das 
demais pessoas com quem se relaciona. 

c) A conduta ética não contribui para o andamento dos 
processos internos, aumento de produtividade, 
realização de metas e a melhora dos relacionamentos 
interpessoais e do clima organizacional. 

d) Ética profissional tem como objetivo beneficiar apenas 
quem a pratica, tendo como consequência o lucro 
individual, mesmo que precise infligir a lei. 

 
30. Sobre manutenção de instalações hidráulicas existe 

uma peça que é ideal para resolver os problemas de 
rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em 
pontos localizados das tubulações de água fria.  Essa 
peça dispensa o uso de adesivo ou roscas, pois 
possuem anéis de borracha, podendo sofrer pressão 
hidrostática logo após a instalação. O texto acima 
refere-se à 

a) torneira boia. 
b) flange. 
c) luva de correr. 
d) T de redução. 
 
 

 

 


