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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 à 35. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

O         serviço         de         capina         consiste         na         remoção         total         e         a
roçagem         consiste         na         remoção         parcial         das         ervas
daninhas         e         vegetação         indesejável         em         áreas         verdes,
com         o         intuito         de         deixar         o         aspecto         da         vegetação         mais
regular         e         uniforme.         Diante         desse         assunto,         julgue         os
itens         a         seguir         como         (V)         verdadeiros         ou         (F)         falsos.

I.(__)A         capina         além         de         manual         também         pode         ser
química.
II.(__)O         rendimento         da         capina         por         hora         de         homem
trabalhado         se         equivale         ao         rendimento         de         utilização         de
roçadeira         mecânica         que         é         utilizada         na         roçada.
III.(__)A         enxada         é         uma         das         ferramentas         utilizadas         no
serviço         de         capina.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) I.         V;         II.         V         ;         III.         F         .
(B) I.         F         ;         II.         F         ;         III.         V.
(C) I.         F;         II.         V         ;         III.         V.
(D) I.         V         ;         II.         F;         III.         V         .

Questão 02

Sobre         as         regras         de         hierarquia         no         serviço         público,
marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Uma         ordenação         horizontal         administrativa
escalonada         dos         trabalhadores         com         uma         relação
predefinida         de         insubordinação.

(B) Uma         ordenação         horizontal         administrativa
escalonada         dos         trabalhadores         com         uma         relação
indefinida         de         subordinação.

(C) Uma         ordenação         vertical         administrativa         escalonada
dos         trabalhadores         com         uma         relação         predefinida         de
subordinação.

(D) Uma         ordenação         vertical         administrativa         escalonada
dos         trabalhadores         com         uma         relação         indefinida         de
subordinação.

Questão 03

Viviane         iniciou         suas         atividades         como         auxiliar         de
serviços         gerais         numa         empresa         de         laticínios.         Marque         a
alternativa         abaixo         sobre         qual         atitude         comportamental
que         Viviane         deveria         evitar         em         seu         ambiente         de
trabalho.

(A) Ser         atenciosa         e         prestativa         com         os         demais
funcionários.

(B) Responder         educadamente         a         um         "bom         dia"         que
tenha         recebido.

(C) Constantemente         utilizar         o         celular         para         verificar
mensagens         e         observar         as         redes         sociais.

(D) Utilização         de         uniforme         como         vestimenta         para         o
trabalho.

Questão 04

Os         primeiros         socorros         são         atitudes         e         procedimentos
que         devem         ser         aplicados         a         uma         pessoa         em         perigo
iminente         de         morte,         visando         manter         os         sinais         vitais         e
evitando         o         seu         agravamento,         até         que         ela         receba
atendimento         especializado.         Com         relação         aos
primeiros         socorros         julgue         os         itens         abaixo         em         (V)
Verdadeiros                  ou         (F)         Falsos.

I.(__)O         pulso         é         um         dos         sinais         vitais         que         deve         ser
levado         em         consideração,         e         pode         ser         observado,         por
exemplo,         por         meio         da         artéria         radial.
II.(__)A         apneia         é         a         respiração         normal,         sem
dificuldades         e         com         movimentos         regulares.
III.(__)A         temperatura         corporal         reflete         o
balanceamento         entre         o         calor         perdido         e         o         produzido
pelo         corpo         e         pode         ser         verificada,         por         exemplo,         nas
regiões         axilar         e         oral.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) I.         V;         II.         F;         III.         V.
(B) I.         F;         II.         F;         III.         V.
(C) I.         V;         II.         V;         III.         V.
(D) I.         V;         II.         F;         III.         F.

Questão 05

A         limpeza         constante         dos         ambientes         não         é         só         uma
questão         sanitária,         ela         perpassa         várias         outras
questões.         Por         exemplo,         um         ambiente         sujo,         onde
faltam         produtos         de         higiene         e         que         tem         problemas         de
conservação         pode         afetar         a         satisfação         e         o         rendimento
das         pessoas         que         precisam         trabalhar         nesse         tipo         de
ambiente.

Diante         desse         assunto,         marque         a         alternativa
INCORRETA:

(A) Ambientes         sujos         e         descuidados         indicam         uma
desordem         que         podem         acabar         culminando         em
comportamentos         inadequados         que         levam         a         mais
sujeira.
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(B) Na         limpeza         dos         espaços,         todos         são         considerados
dentro         de         uma         única         perspectiva,         pois         o         mesmos
produtos         e         equipamentos         que         utilizam         para         limpar
os         vidros         são         exatamente         os         mesmos         que         se
usam         na         limpeza         dos         banheiros.

(C) Os         espaços         limpos         dão         a         impressão         de
organização         e         segurança,         que         proporciona         e
incentiva         que         os         frequentadores         do         local         cuidem
melhor         do         ambiente.

(D) A         perpetuação         da         limpeza         do         ambiente         deve         ser
ensinada         pela         cultura         do         exemplo,         pois         é         algo         que
depende         da         cooperação         de         todos.

Questão 06

A         atuação         do         auxiliar         de         serviços         gerais         no         ambiente
de         trabalho         faz-se         muito         importante.         A         ausência         das
suas         atividades         específicas         pode         gerar         diversas
dificuldades         nesse         ambiente,         dentre         elas,         identifique
a         alternativa         INCORRETA.

(A) Acúmulo         de         sujeira         no         chão.
(B) Acúmulo         de         papel         impresso         na         impressora.
(C) Acúmulo         de         lixo         nas         lixeiras.
(D) Poeira         acumulada         sobre         os         móveis.

Questão 07

De         acordo         com         as         regras         básicas         no         trato         diário         tanto
com         o         público         interno         e         externo,         quanto         com         colegas
de         trabalho         de         uma         organização,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) A         linguagem         utilizada         deve         ser         compatível         com         o
público         que         se         está         destinado,         ou         seja,         se         for         um
público         mais         jovem,         o         linguajar         deve         ser         mais
carregado         de         gírias         para         estabelecer         uma         melhor
relação.

(B) O         ideal         é         não         conhecer         nada         sobre         o         local         onde
trabalha,         nem         a         estrutura         organizacional,         nem         as
atividades         realizadas         pelos         funcionários,         é         melhor
quanto         menos         informação         tiver         para         evitar
problemas         internos.

(C) Ser         proativo         e         oferecer         ajudar         tanto         as         pessoas
externas         quanto         as         internas         da         organização.

(D) A         pessoa         deve         sempre         estar         com         um         semblante         e
o         estado         de         humor         sisudos         para         demonstrar         que         a
organização         desenvolve         um         trabalho         sério.

Questão 08

Para         um         profissional         realizar         um         relatório         de         pedidos
de         material         de         consumo,         limpeza         e         gêneros
alimentícios         que         constam         em         um         depósito,         quais
itens         é         preciso         que         sejam         analisados.         Marque         a

alternativa         INCORRETA.

(A) Quantidade         dos         itens.
(B) Data         de         vencimento         dos         produtos.
(C) Descrição         dos         itens         existentes.
(D) Cor         da         embalagem         dos         produtos.

Questão 09

Podem         ser         alternativas         aos         panos         de         limpeza
tradicionais,         evitando         a         contaminação         cruzada         e
melhorando         a         performance         da         limpeza         como         um
todo.         Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Pano         de         chão.
(B) Flanela.
(C) Estopa.
(D) Panos         de         microfibra.

Questão 10

O         lixo         orgânico         é         formado         por         materiais         biológicos
que         podem         ter         origem         animal         ou         vegetal.         Em         geral,         é
composto         por         restos         de         alimentos,         como         cascas         de
frutas         e         verduras,         resíduos         de         carnes         e         borra         de         café.
A         destinação         correta         desses         resíduos         é         fundamental
para         evitar         o         mau         cheiro         e         a         contaminação         do         solo         e
da         água.         Com         relação         ao         lixo         orgânico,         marque         a
opção         INCORRETA.

(A) Deve         ser         destinado         para         lixões,         pois,         em         céu
aberto,         os         resíduos         não         apodrecem         e         não         geram
chorume.

(B) Uma         das         melhores         formas         de         reciclar         o         lixo
orgânico         é         por         meio         da         compostagem,         um
processo         de                  decomposição         controlada         dos
resíduos         orgânicos.

(C) Ao         ser         eliminado         de         forma         correta         pode         ser
reciclado,         por         exemplo,         podendo         virar         adubo         e/ou
combustível.

(D) Conhecido         como         uma         fonte         renovável,         a         produção
de         biogás         é         uma         outra         forma         de         reciclagem
adequada         do         lixo         orgânico.

Questão 11

O         quesito         organização         é         fundamental         em         qualquer
ambiente         de         trabalho,         pois         com         ela         pode         ser         evitado
o         retrabalho         e         portanto         a         perda         de         tempo.         Abaixo
estão         alguns         itens         sobre         organização         dos         ambientes
copa         e         cozinha,         marque         o         item         CORRETO.

(A) Os         panos         de         prato         devem         ser         trocados         uma         vez
por         semana         e         não         tem         problema         serem         misturados
com         outros         panos         de         limpeza.
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(B) O         ideal         é         que         itens         que         são         utilizados         para         fins
semelhantes         estejam         bem         distantes,         uma         vez         que
ajuda         o         funcionário         se         exercitar         mais         enquanto
executa         o         seu         trabalho.

(C) Nos         armários         pode-se         separar         o         que         mais         usa
daqueles         materiais         que         são         pouco         utilizados,
assim,         evitando         o         trabalho         de         retirar         vários
materiais         para         pegar         aquele         necessário.

(D) A         geladeira         é         um         local         que         nunca         precisa         ser
limpo,         haja         vista         que         é         um         local         sob         baixas
temperaturas         e         não         se         desenvolvem
microorganismos.

Questão 12

O         lixo         produzido         nas         cidades,         casas,         trabalho         e         na
escola         está         cada         vez         maior,         levando         à         preocupação
com         seu         descarte         de         forma         que         não         agrida         o         meio
ambiente.         O         acúmulo         do         lixo         na         natureza
compromete         o         meio         em         que         vivemos.         Estudiosos
dizem         que         estamos         vivenciando         a         era         dos
descartáveis.         Sobre         essa         temática,         assinale         a
questão         INCORRETA.

(A) São         necessárias         atitudes         que         diminuam         o         volume
do         lixo,         como         por         exemplo,         o         consumo         consciente,
a         reciclagem,         a         coleta         seletiva         e         as         cooperativas
de         catadores.

(B) Uma         das         classificações         que         podem         ser         dadas         ao
lixo         é         sendo         doméstico,         comercial,         industrial,         de
serviços         de         saúde,         público         e         especial.

(C) O         lixo         descartado         corretamente,         em         aterros
sanitários,         por         exemplo,         evita         o         acúmulo         de         lixo
em         terrenos         baldios,         consequentemente
prevenindo         doenças         causadas         por         insetos
transmissores         da         dengue,         por         exemplo.

(D) O         poder         público         é         o         único         e         exclusivo         responsável
pela         coleta         e         destinação         correta         dos         resíduos
sólidos.

Questão 13

O         zelo         pelo         patrimônio         público         é         um         dever         de         todo
funcionário         que         trabalha         na         instituição,         além         disso,
cabe         também         a         responsabilidade         de         guardar,
conservar         e         informar         qualquer         tipo         de         avaria         que
ocorra         a         um         bem         sob         sua         responsabilidade.         Diante
do         exposto,         julgue         os         itens         que         se         seguem         como         (V)
Verdadeiros                  ou         (F)         Falsos.

I.(__)Prezar         pela         economia         do         material         de         uso         na
instituição.
II.(__)Conservar         os         bens         móveis         existentes         em         sua
unidade.
III.(__)Caso         algum         material         que         esteja         sob         sua

guarda         desaparecer,         deve         procurar         até         encontrá-lo         e
omitir         a         informação         do         chefe         imediato.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) I.V;         II.         F;         III.         F.
(B) I.V;         II.         V;         III.         F.
(C) I.F;         II.         F;         III.         V.
(D) I.V;         II.         F;         III.         V.

Questão 14

Os         EPIs         (Equipamentos         de         Proteção         Individual)         são
necessários         à         correta         realização         dos         trabalhos.         A
escolha         do         EPI         está         diretamente         relacionada         a
atividade         a         ser         realizada.         Abaixo         está         a         descrição         de
um         tipo         de         EPI,         marque         a         alternativa         CORRETA         que
se         refere         a         ele.

"Protege         contra         o         contato         com         fluidos         orgânicos,         da
umidade         gerada         pelo         aerossol         e         pelos         respingos
provenientes         dos         procedimentos         de         limpeza         e
desinfecção         de         artigos         e         superfícies.         Dependendo         do
tipo         pode         proteger         contra         o         acidente         térmico,
mecânico         e         químico."

(A) Avental.
(B) Protetor         ocular.
(C) Máscara.
(D) Luvas.

Questão 15

Atualmente         estamos         vivendo         um         momento         atípico         na
história,         onde         a         palavra         limpeza         nunca         esteve         tão
falada.         Junto         com         ela,         outra         questão         também         tem
sido         bem         conhecida         mundialmente         que         é         a
desinfecção,         processo         pelo         qual         eliminam-se         os
microorganismos.         Nas         questões         abaixo,         estão         alguns
produtos         apropriados         para         desinfecção,         marque         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Cloro.
(B) Solução         aquosa         de         ozônio.
(C) Álcool         70%.
(D) Água         deionizada.

Questão 16

A         ética         está         relacionada         à         moralidade,         ao         julgamento
e         questionamento         sobre         quais         são         os         bons         e         maus
valores         na         conduta         humana         perante         a         sociedade,
pois         seu         campo         de         estudo         é         esclarecer         o         que         pode
ou         deve         ser         uma         normatividade         de         conduta.         São
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todas         atitudes         eticamente         corretas,         EXCETO.

(A) Não         passar         na         frente         dos         outros         que         estão         na         fila.
(B) No         supermercado,         ao         observar         que         um         atendente

deu         troco         errado,         devolver         o         valor         a         mais.
(C) Achar         documentos         e         dinheiro         na         rua         e         procurar         o

proprietário.
(D) Pegar         materiais         emprestados         de         outras         pessoas         e

não         devolver.

Questão 17

Para         se         evitar         acidentes         e         princípios         de         incêndios         é
preciso         ter         alguns         cuidados.         A         seguir         será         descrita
uma         situação:         Caso         você         esteja         realizando         um
serviço         na         cozinha         e         tenha         esquecido         uma         panela
com         óleo         no         fogo         ligado,         quando         verificou,         a         panela         já
estava         pegando         fogo         e         já         estava         alto.         Qual         o
procedimento         CORRETO         a         se         adotar         nessa         situação.

(A) Abanar         a         panela         com         as         mãos.
(B) Colocar         a         panela         embaixo         da         água.
(C) Jogar         um         pano         úmido         sobre         a         panela.
(D) Correr         para         abrir         a         janela         para         circular         um         ar.

Questão 18

Quando         tratamos         do         assunto         plantas,         sabe-se         que
existe         um         horário         ideal         para         realizarmos         a         rega         das
mesmas,         em         função         de         vários         fatores,         inclusive         por
quesitos         como         evaporação.         Em         se         tratando         de
aplicação         de         inseticidas         e         fungicidas,         tal         como         na
aplicação         da         rega,         são         sugeridos         melhores         horários
para         que         sejam         feitas         essas         aplicações.         Marque         a
alternativa         com         horários         ideais         para         aplicações         de
fungicidas         e         inseticidas         nas         plantas.

(A) Entre         10:00         horas         e         12:00         horas         da         manhã.
(B) De         14:00         horas         até         às         16:00         horas         da         tarde.
(C) Antes         das         8:00         horas         da         manhã         e         após         as         18:00

horas         da         noite.
(D) Entre         11:00         horas         e         11:30         horas         da         manhã.

Questão 19

Os         produtos         de         limpeza         são         necessários         em         todo         tipo
de         limpeza.         São         diversos         os         produtos         e         alguns         são
específicos         para         determinados         locais         e         usos.
Identifique         cada         produto         e         relacione         com         a         sua
função         mais         utilizada                  na         limpeza.

I.Esse         produto         assume         diversas         formas:         barras
sólidas,         líquidos         viscosos         e         em         pó.         É         um         produto
tensoativo         usado         em         conjunto         com         água         para         lavar         e

limpar.
II.É         utilizado         para         reduzir         os         microorganismos         do
ambiente         inanimado         como         chão         e         pisos,         serve
também         como         sanitizador         e         proporciona         um         aroma
agradável         ao         ambiente.
III.Produto         que         tem         ação         branqueadora,         pode         ser
utilizado         tanto         para         limpeza         de         ambientes         quanto         de
roupas.         É         considerado         um         agente         oxidante.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) I.         Detergente;         II.         Sabão;         III.         Álcool.
(B) I.         Desinfetante;         II.         Cloro;         III.Desengordurante.
(C) I.         Álcool;         II.         Detergente;         III.         Desinfetante.
(D) I.         Sabão;         II.         Desinfetante;         III.         Cloro.

Questão 20

O         auxiliar         de         serviços         gerais         dentre         as         suas
atividades         poderá         realizar         pequenos         serviços
relacionados         à         construção         civil.         Identifique         abaixo,
qual         NÃO         está         incluída         dentre         essas         atividades.

(A) Realizar         trabalhos         como         abrir         valas         ou         quebrar
pedras.

(B) Executar         tarefas         auxiliares         no         preparo         de
argamassas         e         na         confecção         de         artefatos         de
concreto         a         conservação         e         construção         de         obras
civis         em         instalações         da         organização.

(C) Executar         serviços         auxiliares         e         de         apoio         na
armazenagem,         no         transporte         e         movimentação         de
materiais         de         construção.

(D) Executar         os         trabalhos         de         inspeção         a         imóveis
recém         construídos         ou         reformados         e         a
estabelecimento         de         ensino,         para         proteger         a         saúde
da         coletividade.

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 21 a 30.

Uma         crônica         sobre         o         vazio         deixado         pelas         festas         de
Natal         durante         a         pandemia

domingo         03         janeiro         2021         0:00                  Por         Italo         Wolff

Pela         primeira         vez         em         minha         vida,         eu         passei         a         noite
do         dia         24         de         dezembro         distante         de         minha         família.
Sendo         órfão         e         tendo         sido         criado         pelos         avós         em         uma
casa         marcada         pela         tragédia,         o         Natal         sempre         foi         para
mim         uma         reafirmação         dos         laços         de         parentesco         e         da
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normalidade.         Nunca         fomos         religiosos,         mas         o         pinheiro
cheio         de         enfeites,         o         presépio         com         seus         pequenos
camelos         de         plástico         e         o         forro         de         mesa         verde         e
vermelho         e         dourado         pareciam         querer         dizer         que,
apesar         de         tudo,         estávamos         juntos         -         éramos         uma
família         unida         por         tradições         estranhas,         mas         capaz         de
demonstrar         o         amor         que         sentimos         uns         pelos         outros.

Neste         ano,         a         celebração         seria         mais         do         que
bem-vinda.         A         estoica         matriarca         da         família,         de         94
anos,         hoje         viúva         e         solitária,         disse         que         não         se
importava         com         pandemia         alguma;         preferia         contrair
uma         doença         mortal         do         que         admitir         em         seus         últimos
anos         que         o         caos         e         a         tragédia         do         mundo         haviam
vencido.         Naturalmente,         o         restante         da         família
desconsiderou         a         ideia         e         obrigou         o         amor,         desajeitado,
a         procurar         outras         vias         para         se         manifestar:
telefonemas,         chamadas         de         vídeo         e         entrega         de
presentes         a         distância.

Entretanto,         percebemos         -         eu         percebi,         na         voz         da
matriarca         da         família         -         que         alguma         coisa         se         rompeu
neste         Natal.         Não         houve         o         reassegurar         de
normalidade         nenhuma         -         porque         nada         está         normal         -         e
nem         a         tranquilização         da         presença         dos         parentes         que,
de         uma         forma         ou         outra,         calharam         de         sobreviver
juntos         e         decidem         continuar         unidos.         Talvez         a         matriarca
não         esteja         mais         por         aqui         no         ano         que         vem;         talvez         os
primos         decidam         aproveitar         essa         suspensão
temporária         para         interromper         o         Natal         de         vez,
passando         a         dedicar         as         noites         do         dia         24         às         festas         nas
casas         das         famílias         de         seus         respectivos         cônjuges.

Famílias         que         vivem         espalhadas         em         duas         casas         ou
mais         precisam         de         oportunidades         para         elaborar         sua
identidade         enquanto         grupo.         Ainda         que         o         afeto         esteja
presente         no         dia         a         dia,         as         datas         comemorativas         fazem
parte         de         quem         somos.         Individualmente,         sei         que         o
núcleo         de         minha         família         perdeu         membros         demais         e
começou         a         ganhar         novos         integrantes         distantes
demais         para         que         consiga         permanecer         unida         por         mais
muito         tempo,         com         pandemia         ou         sem.         Mas,         em         larga
escala,         me         pergunto         o         impacto         geral         que         um         ano         de
Natal         proibido         teve         na         sociedade.

https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/o-ultimo-natal-304313/ Acessado em

29/03/2021

Questão 21

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         apenas
elementos         coesivos         presentes         no         texto:

(A) Entretanto;         Talvez;         Ainda         que.
(B) Sendo;         Neste         ano;         enquanto.
(C) Nunca;         Naturalmente;         Mas.
(D) Individualmente;         porque;         para.

Questão 22

A         partir         da         análise         da         progressão         textual         do         tema
principal         da         crônica,         é         correto         afirmar         que         a         mesma
ocorre         por         meio         da         seguinte         classe         de         palavras:

(A) Adjetivos.
(B) Verbos.
(C) Conjunções.
(D) Substantivos.

Questão 23

A         partir         da         frase         "A         estoica         matriarca         da         família,         de
94         anos,         hoje         viúva         e         solitária,         disse         que         não         se
importava         com         pandemia         alguma",         assinale         abaixo         a
alternativa         que         corresponde         à         análise         sintática
CORRETA         da         mesma:

(A) "estoica         "         é         o         núcleo         do         sujeito         da         oração.
(B) "hoje         viúva         e         solitária,         disse         que         não         se         importava

com         pandemia         alguma"         é         o         predicado         da         oração.
(C) "A         estoica         matriarca         da         família,         de         94         anos,         hoje

viúva         e         solitária"         é         o         sujeito         da         oração.
(D) "A         estoica         matriarca"         é         o         sujeito         da         oração.

Questão 24

Considere         os         dois         trechos         retirados         da         crônica:

I."entrega         de         presentes         a         distância."
II."passando         a         dedicar         as         noites         do         dia         24         às         festas
nas         casas         das         famílias         de         seus         respectivos
cônjuges."

Considerando         que         as         duas         possuem         a         preposição
"a",         assinale         abaixo         a         alternativa         que         explica         a
acentuação,         ou         não,         das         mesmas:

(A) I.a         preposição         "a"         não         possui         acento         grave         porque
"distância"         não         é         um         verbo,         não         tendo,         portanto,
regência.
II.a         preposição         "a"         possui         crase         porque         a
transitividade         do         verbo         "dedicar"         é         direta         e         indireta.

(B) I.a         preposição         "a"         não         possui         acento         grave         porque
"distância"         é         um         advérbio.
II.a         preposição         "a"         possui         acento         grave         porque
expressa         ideia         de         tempo.
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(C) I.a         preposição         "a"         possui         a         crase,         apenas         não
possui         acento         grave         porque         trata-se         de         um         termo
genérico.
II.a         preposição         "a"         não         possui         crase,         apenas         o
acento         grave         para         marcar         uma         entonação
fonológica.

(D) I.a         preposição         "a"         não         possui         acento         grave         porque
a         distância         não         está         especificada.
II.a         preposição         "a"         possui         acento         grave         porque
está         acompanhada         do         artigo         definido         no         feminino
plural.

Questão 25

A         respeito         das         estratégias         de         coesão         e         coerência
textual,         bem         como         das         regras         de         concordância
verbo-nominal         utilizadas         na         crônica,         assinale         abaixo         a
alternativa         CORRETA:

(A) "Nunca         fomos         religiosos"         refere-se         a         "24         de
dezembro".

(B) "Famílias         que         vivem         espalhadas         em         duas         casas
ou         mais         precisam         de         oportunidades         para         elaborar
sua         identidade         enquanto         grupo."         refere-se         a         "o
pinheiro         cheio         de         enfeites,         o         presépio         com         seus
pequenos         camelos         de         plástico         e         o         forro         de         mesa
verde         e         vermelho         e         dourado".

(C) "essa         suspensão         temporária"         refere-se         a
"tradições         estranhas".

(D) "o         restante         da         família         desconsiderou         a         ideia"
refere-se         a         "disse         que         não         se         importava         com
pandemia         alguma;         preferia         contrair         uma         doença
mortal         do         que         admitir         em         seus         últimos         anos         que         o
caos         e         a         tragédia         do         mundo         haviam         vencido".

Questão 26

A         partir         da         leitura         desta         crônica         jornalística,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         apresenta         uma         interpretação
coerente         da         mesma:

(A) A         celebração         de         natal         importa         muito         para         a         família
de         Italo,         tanto         que         todos         os         seus         parentes         se
prontificaram         a         correr         o         risco         de         contaminarem-se
para         estarem         juntos         no         natal,         situação         à         qual         o
autor         se         opôs.

(B) A         celebração         de         natal         é         enfadonha         e         estranha
para         Italo         que,         por         ser         órfão,         não         gosta         de
reuniões         familiares.         Por         isso         ficou         feliz         ao
constatar         que         sua         família         pretende         desistir         das
comemorações         de         natal.

(C) A         celebração         de         natal         importa         muito         para         Italo,
que         queria         que         que         ela         tivesse         ocorrido,         embora
saiba         que         nada         está         em         normalidade.         Seu         temor,
contudo,         é         o         de         que         a         família         aproveite         esse

impedimento         para         torná-lo         um         costume.
(D) A         celebração         de         natal         é         muito         importante         para         a

matriarca         de         94         anos         da         família         que,
extremamente         ofendida         com         o         desinteresse         dos
sobrinhos,         netos         e         demais         familiares,         desejou         ter
contraído         logo         uma         doença         mortal.

Questão 27

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         verbo
intransitivo:

(A) "nada         está         normal".
(B) "Famílias         que         vivem         espalhadas         em         duas         casas

ou         mais".
(C) "precisam         de         oportunidades         para         elaborar         sua

identidade         enquanto         grupo."
(D) "o         restante         da         família         desconsiderou         a         ideia         e

obrigou         o         amor,         desajeitado,         a         procurar         outras         vias
para         se         manifestar".

Questão 28

Sobre         a         progressão         textual         da         temática         central         da
crônica         considerada         em         seus         quatro         parágrafos,         é
CORRETO         sintetizar         que         ocorre         da         seguinte         maneira:

(A) I.éramos;         capaz;         sentimos.
II.seria;         preferia;         desconsiderou.
III.percebemos;         rompeu;         talvez.
IV.vivem;         precisam;         sei.

(B) I.pinheiro;         camelos;         forro.
II.Neste;         naturalmente;         restante.
III.Unidos;         dia         24;         cônjuges.
IV.precisam;         pergunto;         impacto.

(C) I.passei;         marcada;         duradouro.
II.bem-vinda;         estoica;         telefonemas.
III.entretanto;         talvez;         natal.
IV.espalhadas;         oportunidades;         perdeu.

(D) I.família;         casa;         natal.
II.pandemia;         doença;         tragédia.
III.rompimento;         normalidade;         suspensão.
IV.família,         núcleo,         sociedade.

Questão 29

Assinale         abaixo         a         alternativa         que         apresenta         apenas
advérbios         e         expressões         adverbiais         da         "Crônica         sobre
o         vazio         deixado         pelas         festas         de         Natal         durante         a
pandemia":
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(A) Dos;         apesar;         Neste         ano.
(B) Em;         nunca;         para.
(C) Sempre;         mas;         em         seus         últimos         anos.
(D) Pela         primeira         vez         em         minha         vida;         não;         a         distância.

Questão 30

No         trecho         "Não         houve         o         reassegurar         de         normalidade
nenhuma         -         porque         nada         está         normal         -         e         nem         a
tranquilização         da         presença         dos         parentes         que,         de         uma
forma         ou         outra,         calharam         de         sobreviver         juntos         e
decidem         continuar         unidos";         a         palavra         destacada         em
negrito         significa:

(A) teto,         proteção         e         abrigo,         como         a         calha.
(B) ocorrer         ao         acaso,         por         coincidência,

espontaneamente,         como         a         ideia         de
acontecimento.

(C) enfado,         estagnação         e         impotência,         como         o         conceito
de         encalhar.

(D) sofrimento,         perecimento         e         dor,         como         resistir.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         Município         de         São
José         do         Cedro/SC,         os         cargos         públicos         serão         criados:

(A) De         acordo         com         a         vontade         do         Poder         Legislativo.
(B) À         revelia.
(C) Por         lei.
(D) De         acordo         com         a         vontade         do         Poder         Executivo.

Questão 32

A         lei         instituidora         de         regime         jurídico,         planos         de         carreira
e         estatuto         para         os         servidores         no         município         de         São
José         do         Cedro,         é         considerada         uma:

(A) Lei         Complementar.
(B) Lei         Extraordinária.
(C) PEC         -         Projeto         de         Emenda         Constitucional.
(D) Lei         Ordinária.

Questão 33

A         história         de         Santa         Catarina         conta         que         o         estado
começou         a         ser         povoado         por         volta         de         1637.         Como         isso
aconteceu?

(A) Quando         imigrantes         holandeses         se         assentaram         na
região.

(B) Com         a         chegada         dos         bandeirantes.
(C) Quando         os         índios         nativos         se         reuniram         formando

cidades.
(D) Com         a         formação         de         comunidades         quilombolas.

Questão 34

"Na         noite         de         sexta-feira,         19         de         março,         foi         feita         uma
busca         ativa         de         escorpiões         nas         proximidades         das         ruas
Maranhão         e         Paraná         de         São         José         do         Cedro.         No         local
foram         coletados         diversos         escorpiões         que         foram
encaminhados         para         análise,         pois         já         foram
encontrados         outros         animais         peçonhentos         nas
mesmas         proximidades."
(https://www.prefcedro.sc.gov.br/noticias)

Qual         das         opções         abaixo         cita         uma         das         medidas         que
devemos         tomar         para         evitar         que         se         tenha         ambientes
favoráveis         ao         surgimento         destes         insetos?

(A) Evitar         aparar         as         plantas         e         gramas,         pois         a
vegetação         espanta         os         insetos.

(B) Colocar         lixo         e         entulho         apenas         em         terrenos         baldios.
(C) Não         acumular         lixo         e         entulho.
(D) Deixar         os         sacos         de         lixo         abertos         para         que         não

sirvam         de         acomodação         para         eles.

Questão 35

Qual         foi         o         primeiro         nome         dado         à         comunidade         que         deu
origem         à         cidade         de         São         José         do         Cedro?

(A) Cedro.
(B) Recanto         de         São         José.
(C) São         José.
(D) Repouso         do         Cedro.
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