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Secretaria Municipal de  
Gestão Administrativa

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

7 de fevereiro

15h50 às 18h50

25 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Mar sangrento

A foca-da-groenlândia é um dos mamíferos mari-
nhos mais caçados do mundo. O Canadá está entre 
os poucos países que permitem a matança e onde 
o governo fornece subsídios e estabelece uma cota 
para a caça. Em 2003, o número foi recorde – 350 mil 

– mas, segundo ambientalistas, as mortes vão muito 
além. Várias focas atingidas escapam para morrer logo 
depois e os filhotes órfãos não conseguem sobreviver.
(Revista Superinteressante)

1. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Há três substantivos próprios no texto.
b. SQUARE A palavra “ambientalista” é um adjetivo.
c. SQUARE Na última frase do texto, há quatro substantivos.
d. SQUARE A palavra “mamíferos” é um substantivo femi-

nino e está no plural.
e. Check-square No texto existe um substantivo no grau 

diminutivo.

2. Assinale a alternativa em que as duas palavras pos-
suem o mesmo número de sílabas.

a. SQUARE uma / foi
b. Check-square órfãos / muito
c. SQUARE países / poucos
d. SQUARE depois / matança
e. SQUARE mamíferos / estabelece

3. Assinale a alternativa em que a frase está correta, 
ou seja, que está escrita sem vício de linguagem.

a. SQUARE Sobrou poucas focas na Groenlândia.
b. SQUARE As focas entraram para dentro do mar.
c. SQUARE Vou colocar minha rúbrica nesta autorização 

para a caça de focas.
d. Check-square Não foi capaz de adivinhar o número de focas 

macho.
e. SQUARE Ela fez uma surpresa inesperada e lhe trouxe 

uma foca de pelúcia da Groenlândia.

4. Assinale a alternativa em que a frase está correta-
mente colocada no plural.

a. SQUARE O guardião de foca saiu. /  
Os guardiãos de focas saiu.

b. SQUARE O mal do mundo é a ganância. /  
Os maus dos mundos são as ganâncias.

c. Check-square O animal réptil difere do marinho. /  
Os animais répteis diferem dos marinhos.

d. SQUARE Bom cidadão não caça animal. /  
Bons cidadões não caçam animais.

e. SQUARE O anzol do pescador atingiu uma foca. /  
Os anzoles do pescador atingiram uma foca.

5. Complete a lacuna abaixo com o pronome de trata-
mento adequado para completar a frase, colocada em 
uma carta a um vereador de sua cidade.

Vossa            deve conhecer seus 
deveres, como representante do povo que é.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE Alteza
b. Check-square Senhoria
c. SQUARE Excelência
d. SQUARE Eminência
e. SQUARE Magnificência

Conhecimentos Atuais 5 questões

6. O Brasil possui:

a. SQUARE 20 capitais ao todo nos Estados e  
o Distrito Federal.

b. SQUARE 25 capitais ao todo.
c. Check-square 27 capitais. Elas estão distribuídas em  

26 Estados mais o Distrito Federal.
d. SQUARE 30 capitais ao todo.
e. SQUARE 32 capitais ao todo.

7. Quais as duas maiores cidades de Santa Catarina 
em se tratando de população?

a. SQUARE Itajaí e Palhoça.
b. SQUARE Chapecó e Tubarão.
c. SQUARE São Miguel e Biguaçu.
d. SQUARE Jaraguá do Sul e Lages.
e. Check-square Joinville e Florianópolis.
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8. A criação de suínos, bastante relevante na econô-
mia catarinense, encontra destaque na região:

a. Check-square Oeste.
b. SQUARE Norte.
c. SQUARE Nordeste.
d. SQUARE Litorânea.
e. SQUARE Da Grande Florianópolis.

9. Quais os dois países que fazem limite com o Brasil, 
que são banhados pelo Oceano Atlântico?

a. Check-square Uruguai e Argentina.
b. SQUARE Venezuela e Chile.
c. SQUARE Equador e Guiana Francesa.
d. SQUARE Chile e Equador.
e. SQUARE Chile e Guiana.

10. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Balneário Camboriú foi desmembrado da 
cidade de Itajaí.

b. SQUARE A cidade de Balneário Camboriú pertencia ao 
município vizinho de Itapema.

c. SQUARE Na década de 70 Balneário Camboriú ainda 
pertencia ao território de Itajaí.

d. Check-square O município de Balneário Camboriú, antes de 
sua emancipação, pertencia ao município de 
Camboriú.

e. SQUARE A cidade de Balneário Camboriú foi desanexada 
legalmente da cidade de Itapema da década de 
80.

Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões

11. Marco Antônio trabalha como Auxiliar de Serviços 
Gerais e dentre suas atribuições está a de recolher 
resíduos e manusear o lixo.

Assinale a alternativa que corresponde a um EPI (Equi-
pamento de Proteção Individual) indispensável para 
a segurança de Marco Antônio na realização de suas 
tarefas.

a. SQUARE cone.
b. SQUARE exaustores.
c. Check-square luvas de proteção.
d. SQUARE redes de proteção.
e. SQUARE faixa de segurança.

12. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
doença da qual já existe vacina regulamentada no 
Brasil.

a. SQUARE Leucemia.
b. Check-square Tuberculose.
c. SQUARE Febre Chikungunya.
d. SQUARE Dengue hemorrágica.
e. SQUARE AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

13. Para a prevenção do COVID-19 é indispensável:

a. Check-square lavar as mãos com frequência.
b. SQUARE utilizar a máscara somente em casa.
c. SQUARE lavar as mãos o mínimo de vezes possível.
d. SQUARE procurar sempre estar em aglomerações.
e. SQUARE coçar os olhos com as mãos mesmo se não tiver 

feito a higienização das mesmas.

14. João Paulo se deparou com a placa  
ilustrada ao lado em seu ambiente de 
trabalho:

João Paulo deve tomar cuidado 
com o risco de:

a. Check-square choque elétrico.
b. SQUARE piso escorregadio.
c. SQUARE declive acentuado.
d. SQUARE material corrosivo.
e. SQUARE material comburente.

15. A imagem ilustrada ao lado  
nos alerta para o risco de:

a. SQUARE rampa a frente.
b. SQUARE choque elétrico.
c. SQUARE erguer os braços.
d. Check-square piso escorregadio.
e. SQUARE declive acentuado.

16. Para a manutenção da segurança de todos em um 
local de trabalho é indispensável a utilização de:

a. SQUARE máquinas sem manutenção.
b. SQUARE equipamentos sem manutenção.
c. SQUARE equipamentos e máquinas com defeito.
d. SQUARE ferramenta inadequada para a tarefa a ser 

realizada.
e. Check-square sinalização visual ou sonora como alerta para 

riscos.
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Conhecimentos Específicos 5 questões

21. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) considerando as atribuições do guarda 
patrimonial no controle da entrada e saída de pessoas, 
veículos, volumes e mercadorias.

( ) Na entrada de pessoas, deve fazer a identifica-
ção pessoal exigindo a apresentação de docu-
mento oficial com foto.

( ) Em serviço, deve mostrar-se atento fazendo 
a inspeção visual e procurando analisar e 
memorizar as características das pessoas.

( ) Na entrada de veículos, deve fazer a aborda-
gem, sempre o mais próximo possível, para 
obter e confirmar todos os dados.

( ) Na entrada de materiais deve verificar a quem 
se destina, confirmando a previsão de entrega 
e solicitando o comparecimento do responsá-
vel para recebimento.

( ) No caso de saída de materiais, caso já haja um 
documento de autorização de saída, não é 
necessário a conferência e o registro de dados.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • V
b. SQUARE V • V • V • F • F
c. Check-square V • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • F • V

22. O método de extinção de incêndios que consiste 
em impedir que o oxigênio permaneça em contato 
com o material que queima, denomina-se:

a. SQUARE Isolamento.
b. SQUARE Arrefecimento.
c. SQUARE Confinamento.
d. SQUARE Resfriamento.
e. Check-square Abafamento.

17. Patrícia quer manter uma alimentação balan-
ceada e saudável, para que isso ocorra Patrícia deve 
consumir diariamente:

a. SQUARE salgadinho frito.
b. Check-square frutas e verduras.
c. SQUARE sorvete e picolé cremosos.
d. SQUARE bebida alcoólica em excesso.
e. SQUARE bolachas recheadas industrializadas.

18. Rafael presenciou em seu local de trabalho um 
colega recebendo um choque elétrico.

O que Rafael deve fazer para que todos permaneçam 
em segurança?

a. SQUARE continuar com suas tarefas normalmente.
b. SQUARE sair correndo do local e gritando por socorro.
c. SQUARE ficar calmo e puxar a vítima pelas mãos com 

muita rapidez.
d. Check-square ficar calmo, procurar imediatamente a fonte 

da energia e desligá-la, isolar a área e chamar a 
emergência.

e. SQUARE gritar por socorro, abraçar a vítima com força 
para abafar a energia e aguardar que alguém 
chegue.

19. Malu se deparou com a imagem ao  
lado ilustrada numa placa em seu 
ambiente de trabalho:

Malu deve estar atenta, pois está frente 
a um material:

a. Check-square inflamável.
b. SQUARE corrosivo.
c. SQUARE tóxico.
d. SQUARE explosivo.
e. SQUARE radioativo.

20. Assinale a alternativa que  
corresponde ao EPI (Equipamento 
de Proteção Individual) ilustrado 
ao lado:

a. SQUARE rede de proteção.
b. SQUARE corda de proteção.
c. Check-square protetor auricular.
d. SQUARE placa de alerta para risco.
e. SQUARE corda de isolamento de área.
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23. Em relação ao atendimento ao público pelo 
guarda patrimonial, é correto afirmar:

1. Para demonstrar educação e acolhimento, 
deve cumprimentar as pessoas com expres-
sões como “bom dia” ou “como vai”.

2. Deve iniciar o atendimento com uma atitude 
amigável e prestativa perguntando: “em que 
posso ajudar”.

3. Ao atender ao telefone, a expressão mais ade-
quada para solicitar a identificação da pessoa 
que está ligando é: “quem gostaria?”

4. As informações devem ser transmitidas de 
maneira rápida e correta, usando um tom de 
voz moderado, não falando baixo nem gritando.

5. Ao lidar com pessoas menos educadas, logo 
que possível, deve interromper a conversa e 
fazer valer a sua autoridade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

24. Relacione as colunas 1 e 2, considerando as lesões 
traumáticas e suas características principais:

Coluna 1 Lesões

1. Contusão
2. Amputação
3. Queimadura
4. Entorse
5. Fratura

Coluna 2 Características

( ) Causada por temperatura, calor ou frio, con-
tato com gases, eletricidade, radiação ou pro-
dutos químicos.

( ) Provocada por pancada, sem a presença de 
ferimento aberto.

( ) Ruptura total ou parcial de um osso.
( ) Separação de um membro ou de uma estru-

tura protuberante do corpo.
( ) Distensão dos ligamentos das articulações.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 5 • 3 • 4
b. Check-square 3 • 1 • 5 • 2 • 4
c. SQUARE 3 • 2 • 1 • 5 • 4
d. SQUARE 5 • 1 • 2 • 4 • 3
e. SQUARE 5 • 4 • 1 • 3 • 2
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

25. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, considerando 
as classes de incêndio e os respectivos materiais 
combustíveis.

Coluna 1 Classes de incêndio

1. A
2. B
3. C
4. D
5. K

Coluna 2 Materiais combustíveis

( ) Metais combustíveis
( ) Equipamentos elétricos energizados
( ) Materiais sólidos em geral
( ) Óleos e gorduras
( ) Líquidos inflamáveis

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 4 • 3 • 2 • 5
b. SQUARE 3 • 1 • 2 • 4 • 5
c. SQUARE 3 • 2 • 1 • 5 • 4
d. Check-square 4 • 3 • 1 • 5 • 2
e. SQUARE 5 • 4 • 1 • 3 • 2



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



Página 
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(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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