
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 001/2020

PROVA - ZELADOR PATRIMONIAL

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade Data Local

Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

28/09/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 29/09 e 30/09/2020 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 01/10/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Questão 01
Marque a resposta em que todas as palavras anotadas são adjetivos:
A) perdido, estreito, distante
B) para, desde, entre
C) dois, duplo, primeiro
D) bastante, depressa, muito

Leia os versos abaixo, de autoria da escritora Ana Miranda, e responda as questões 2, 3 e 4:

“No Carmo das águas claras
Passa tudo sem passar
Passa o boi passa a boiada
Passa o tempo mansamente
E o passado anterior
Passa a rua que se inclina
No rumo daquela serra
Vai pela estrada infinita
Dobra a esquina secular”.

Questão 02
Aponte a alternativa que exibe a classe gramatical a qual pertence a palavra “mansamente”:
A) substantivo
B) adjetivo
C) advérbio 
D) pronome

Questão 03
Assinale a assertiva cuja palavra dada, corresponde à classe gramatical citada ao lado:
A) secular - verbo
B) tempo - substantivo
C) anterior - numeral
D) daquela - adjetivo

Questão 04
No fragmento baixo, recortado do poema, a linguagem empregada é do tipo:

“Passa a rua que se inclina
No rumo daquela serra
Vai pela estrada infinita
Dobra a esquina secular”.

A) denotativa
B) mista
C) não verbal
D) conotativa

Questão 05
Escolha a afirmativa em que todas as palavras apresentam a separação silábica correta:
A) ca-deia, mu-i-to, ca-u-sa
B) sa-ú-de, ruí-na, ra-inha
C) a-rei-a, vi-ú-va, ca-chor-ri-nho
D) aero-porto, o-pção, ex-ce-ssão

Questão 06
Escolha a afirmativa em que a dupla de palavras dadas são antônimos:



A) penhorado - desacreditado
B) consciência - reflexão
C) sustentável - infundado
D) leviano - pesado

Questão 07
Marque a opção em que as palavras têm acento tônico na penúltima sílaba:
A) gratuito, muito, intuito
B) banal, canal, fatal
C) coador, Equador, amor
D) capaz, rapaz, traz

Questão 08
Complete usando mau e mal:
A sopa estava _____ temperada.
A dona da venda estava _____ humorada. 
Fomos advertidos por _____ comportamento.
Fomos _____ interpretados.

A) mau, mal, mal, mau
B) mal, mau, mau, mal
C) mau, mau, mal, mal
D) mal, mal, mau, mau

Questão 09
Assinale a afirmativa que traz palavras escritas de modo incorreto:
A) caderneta, privilégio, cabeleireiro
B) beneficente, mendigo, mortadela
C) inresponsável, aérioporto, comilância
D) entretenimento, eletricista, sobrancelha

Questão 10
Grife a assertiva cujo plural das palavras está correto:
A) troféis, degrais, funiles
B) troféus, degraus, funis
C) sabões, tabeliões, balãos
D) paixãos, charlatãos, limãos

Matemática

Questão 11
Observando os números a seguir, qual não é divisível por 6?A) 24

B) 42
C) 54
D) 76

Questão 12
Na empresa onde Bruno trabalha, fizeram uma pesquisa para escolher um novo presidente, porém, foi
apresentado aos funcionários o resultado em porcentagem. Considerando que há 80 funcionários na
empresa, quantos votos Beto recebeu?

Bruno 20% votos  Beto 40% votos João 50% votos

A) 16 votos
B) 24 votos
C) 32 votos
D) 40 votos



Questão 13
Para  poder  disponibilizar  atividades  pela  internet,  uma escola  fez  uma entrevista  com os alunos  e
detectou que apenas ¼ tem internet em casa. Considerando que a escola tem 456 alunos, quantos não
tem internet em casa?

A) 114 alunos
B) 342 alunos
C) 228 alunos
D) 156 alunos

Questão 14
Bernardo foi a sorveteria e gastou R$ 3,75. Considerando que ele pagou com uma nota de R$ 10,00 e
que  o  troco ele  gastou comprando  pirulitos  que  custavam R$ 0,30  cada  um.  Quantos  pirulitos  ele
comprou?
A) 20 pirulitos
B) 18 pirulitos
C) 16 pirulitos
D) 15 pirulitos

Questão 15
Considerando o número 64, quantos fatores esse número apresenta em sua decomposição?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
A Pandemia que afeta, agora o Brasil, tens seus sintomas confundidos com o da::
a) Gripe.
b) Diabetes.
c) Tuberculose.
d) Sarampo.

Questão 17
O primeiro paciente diagnosticado com o vírus Covid-19, no Brasil, foi em qual Estado:
a) Rio de Janeiro.
b) São Paulo.
c) Santa Catarina.
d) Minas Gerais.

Questão 18
Última Pandemia de proporções gigantescas, que matou mais de 20 milhões de pessoas no século XX,
foi chamada de:
a) Gripe suína.
b) Gripe Espanhola
c) Febre Amarela.
d) Câncer.

Questão 19
Muito se discutem no cenário atual as possíveis consequências da Pandemia, que além da crise na
saúde, pode afetar drasticamente o setor:
a) Aéreo.
b) Terrestre
c) De comunicação.
d) Econômico em geral.



Questão 20
Quais os principais sintomas divulgados pela OMS, por ser os sintomas do COVI-19?
a) Tosse seca com a respiração normal, pois o vírus não afeta as vias respiratórias.
b)  Dor  de garganta,  febre,  e  dificuldade para  respirar,  podendo ter  dor  de cabeça,  e em geral  ser
confundido com sintomas de um resfriado comum.
c) Manchas pelo corpo e vômito.
d) Diarreia, manchas pelo corpo, dor de cabeça e vômito.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A higiene influencia no desenvolvimento e comportamento do homem no trabalho, onde desempenha
suas funções, no ambiente familiar e qualquer ambiente social. Desta forma, os cuidados com a higiene
pessoal são essenciais para:
a) evitar micróbios, bactérias, vermes e parasitas que causam doenças;
b) evitar ser admitido no serviço público;
c) evitar remover sujeiras;
d) todas as alternativas estão corretas

Questão 22
O Patrimônio público pertence à população e é mantido através do pagamento de impostos, além de ser
obrigação de todo cidadão respeitar e preservar. Assinale a alternativa que caracteriza desrespeito ao
patrimônio público:
a) depredar nossas praças;
b) cuidados com as nossas praças, 
c) zelo pelas nossas praças
d) nenhuma das alternativas estão corretas

Questão 23
Ao zelador patrimonial cabe zelar por todos os bens públicos sob sua responsabilidade, assim caso
depare com um ar condicionado deixado ligado, o zelador patrimonial deve em primeiro lugar:
a) advertir o Secretário da pasta sobre a necessidade de cuidar melhor do patrimônio público;
b) desligar imediatamente o aparelho;
c) fingir que não viu, pois isso não é função sua;
d) ligar os demais aparelhos da sala

Questão 24
Em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 228/2015 figura entre as atribuições de um
zelador patrimonial:
a) não efetuar rondas nas imediações do próprio público que protege;
b) não controlar a movimentação de pessoas, veículos e bens materiais;
c) esquivar-se de prestar informações ao publico quando solicitada;
d) comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam 
tomadas as devidas providências;

Questão 25
Estado o zelador patrimonial no exercício de suas funções e sendo desacatado por um cidadão estranho
ao serviço público, o procedimento correto a ser adotado será:
a) agir da mesma forma como está sendo tratado, partindo inclusive para as vias de fato;
b) agir em consonância com a ética pública e notificar a autoridade responsável;
c) agir com instinto animal, revidando na mesma proporção;
d) não fazer absolutamente nada.

Questão 26
De acordo com o estatuto do servidor público do município de Bombinhas, após um ano de efetivo
exercício no serviço público, o servidor terá direito a:
a) 30 dias ininterruptos de férias;



b) 03 meses de licença prêmio por assiduidade;
c) passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana.
d) 1/6 da remuneração à título de gratificação natalina

Questão 27
Depredação é o nome que se dá ao ato de depredar, defraudar, vandalizar. Assim, pode-se dizer que a
depredação do patrimônio público é:
a) aceitável pois o patrimônio é de todos, cada cidadão contribui com uma parte;
b) inaceitável pois o patrimônio é do Município e não de todos;
c) aceitável pois é uma forma da população mostrar seu descontentamento com o governante;
d) inaceitável, inclusive no Brasil o autor da depredação do patrimônio público, responde pelo crime de 
dano.
 
Questão 28
De acordo com a Lei Complementar nº 07/2002 – estatuto do servidor público – ao completar três anos
de efetivo exercício no serviço público, após avaliação funcional o servidor torna-se:
a) estável
b) contratado;
c) demitido;
d) efetivo
 
Questão 29
O zelador patrimonial deve sempre se apresentar ao trabalho;
a) limpo, alinhado e asseado
b) desalinhado, desleixado e maltrapilho
c)  do jeito que achar melhor pois o serviço público não exige asseio e higiene
d) sujo, desalinhado e sem asseio
 
Questão 30
Com relação ao conceito de patrimônio público da administração direta e indireta (fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista) pode-se entender como:
a) o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético e cultural da população sob seu 
comando;
b) como o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, 
pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta
c) como o conjunto de bens e direitos sem valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, 
pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta;
d) conjunto de bens e direitos de valor econômico dos governantes e políticos do país


