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PROVA - AGENTE OPERACIONAL

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  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul 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

Língua
Portuguesa

Matemática

Conhecimentos
Gerais e

Atualidades

Conhecimentos
Específicos

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade Data Local
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20/09/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 21 e 22/09/2021 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 23/09/2021 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
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Língua Portuguesa

Leia os versos abaixo e responda as questões 1, 2, 3, 4 e 5:

O LEÃO E O RATO

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns
ratinhos passear em cima dele e ele acordou.

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu
e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora.

Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar, e
fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.

Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão.

MORAL DA HISTÓRIA: Uma boa ação ganha outra.

(https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/)

Questão 01
Quais animais estão presentes na história?

A) Leão e ratinhos
B) Leão e porco
C) Ratinho e capivara
D) Leão, ratinhos e galinha

Questão 02
Assinale a alternativa correta:

A) O leão esmagou o ratinho.
B) O ratinho não ajudou o leão.
C) O ratinho ajudou o leão.
D) O leão não ficou preso.

Questão 03
Qual o gênero textual do texto?

A) Reportagem
B) Poesia
C) História em quadrinhos
D) Fábula

Questão 04
A palavra em destaque é um:

“Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore.”

A) adjetivo
B) verbo
C) substantivo
D) pronome

https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/


Questão 05
Analise o trecho abaixo:

“Não conseguia se soltar, e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva.”

Indique o antônimo da palavra destacada:
A) tranquilidade
B) tristeza
C) sono
D) impaciência

Analise a tirinha e responda as questões 6, 7, e 8:

(https://www.universodosleitores.com/2017/08/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o.html)

Questão 06
A palavra “conhecer” é um:

A) pronome
B) substantivo
C) adjetivo
D) verbo

Questão 07
Marque a opção que apresenta o sinal de pontuação mais utilizado na tirinha:

A) Ponto final
B) Reticências 
C) Ponto de interrogação
D) Ponto de exclamação

Questão 08
A palavra em destaque poderia ser substituída por:

“... conhecer lugares, pessoas...”

A) sonhos
B) terremotos
C) locais
D) voar

Questão 09
Assinale a alternativa que apresenta um ditongo:
A) beijo
B) calça
C) cabelo
D) maestro

https://www.universodosleitores.com/2017/08/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o.html


Questão 10
Assinale a opção que apresenta separação silábica correta:

A) doen-te
B) la - goa
C) ruí - do
D) te - a - tro

Matemática

Questão 11
Uma fábrica faz 200 embalagens de balas por dia. Quantas balas são fabricadas em 3 dias?

A) 300 balas.
B) 600 balas.
C) 400 balas.
D) 200 balas.

Questão 12
Um alfaiate comprou 5 peças de tecidos com 20cm de comprimento cada peça. Quantos metros de
tecido ele comprou?

A) 1 metro.
B) 100 metros.
C) 80 cm
D) 10 metros

Questão 13
Um determinado celular tem uma bateria com duração média de 3 horas. Caso o celular indique que a
porcentagem de carga seja de 50%, quanto tempo mais esse celular pode ser usado?

A) Em média 2 horas.
B) Em média 100 minutos.
C) Em média 1,5 minuto.
D) Em média 90 minutos.

Questão 14
Uma pessoa lê 15 páginas por dia, todos os dias. Quanto tempo essa pessoa levará para ler um livro de
225 páginas?

a) 15 dias.
b) 210 dias.
c) 1 mês.
d) 1,5 meses.

Questão 15
Uma escola é dividida em 3 blocos com 6 salas cada bloco. Se todas as salas possuem 23 estudantes,
quantos estudantes há na escola?

a) 138 estudantes.
b) 276 estudantes
c) 414 estudantes.
d) 207 estudantes.



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
As principais atividades econômicas desenvolvidas no município de Bombinhas são:

A) Indústria, pesca e pecuária.
B) Agricultura, pecuária e maricultura.
C) Indústria, turismo e agricultura.
D) Turismo, pesca e maricultura.

Questão 17
Considerando a divisão territorial do Brasil, o estado de Santa Catarina está situado na região:

A) Região Nordeste
B) Região Sul
C) Região Sudeste.
D) Região Centro-Oeste

Questão 18
O município de Bombinhas possui 9 (nove) bairros, assinale a alternativa que contenha apenas bairros
desta cidade.

A) Canto Grande, Zimbros e Sertãozinho.
B) Centro, Perequê e Bombas.
C) Bombas, Quatro Ilhas e Araçá.
D) José Amândio, Vila Nova e Mariscal. 

Questão 19
A Constituição Federal do Brasil determina que a capital federal é:

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Belo Horizonte
D) Brasília

Questão 20
Devido a Pandemia da COVID-19, um importante evento esportivo que iria acontecer no Japão em 2020
teve seu adiamento para o ano de 2021, sedo este:

A) Mundial de Clubes
B) Copa do Mundo de Futebol
C) Jogos Olímpicos
D) Jogos Panamericanos

Conhecimentos Específicos

Questão 21
As  atividades  do  agente  operacional,  devem  ser  exercidas  com  segurança,  para  isso  devem  ser
utilizados materiais de segurança no trabalho. Assinale a alternativa correta de materiais de segurança:

a) luvas e botas
b) chinelos e bonés 
c) camiseta e sunga
d) bermuda e chinelo



Questão 22
O agente operacional, como servidor público deve:

a) chegar atrasado no trabalho;
b) ser fofoqueiro no trabalho
c) ser pontual e chegar no horário
d) reclamar sempre das atividades a desenvolver

Questão 23
Nos termos da Lei Complementar nº 228/2015, são atribuições do agente operacional:
a) Retirar resíduos das ruas, praias valas, córregos e canais
b) executar desenho técnico
c) administrar benefícios assistenciais
d) Regular e montar eventualmente radiografias infra bucais, sob supervisão

Questão 24
Para exercer qualquer atividade ou trabalho o ser humano deve seguir regras de convivência em grupo,
a fim de facilitar  a relação social.  Desta forma assinale a alternativa correta quanto aos valores de
comportamento profissional para o trato diário com o público em geral e colegas de trabalho:

a) ineficiência, indisciplina 
b) imoralidade e urbanidade
c) moralidade e ética
d) inassiduidade e impontualidade 

Questão 25
Com base na Lei Complementar 7/2002 – Estatuto do Servidor Público, o servidor público além do
vencimento e das vantagens previstas em lei, poderá receber:

a) adicional diurno;
b) adicional de salubridade 
c) adicional de presença
d) adicional noturno

Questão 26
O servidor público deve ter conhecimento de seu material de trabalho e utilizá-los corretamente. Assim, a
ferramenta correta para carpir é:

a) martelo;
b) rodo
c) vassoura
d) enxada 

Questão 27
A prevenção tem sido, sem dúvidas a maior ferramenta para se evitar grandes tragédias e cada pessoa
conscientizada  pode  contribuir  para  sua  própria  segurança  e  também  de  todos  os  ocupantes  do
ambiente em que se insere Desta forma, pode-se destacar como atitude prevencionista:

a) manter produtos inflamáveis ao alcance de crianças;
b) utilizar “T” e extensões elétricas para vários equipamentos eletrônicos;
c) Proibir o fumo em locais onde existam quantidades significativas de materiais combustíveis;
d) armazenar materiais sem a devida ordem e limpeza.

Questão 28
O ambiente de trabalho deve se tornar um ambiente prazeroso. Assim, ouvir e auxiliar quando possível o
colega de trabalho,  cumprimentar os colegas de trabalho ao chegar e sair,  evitar  qualquer  situação
vexatória ao colega de trabalho integram:

a) o relacionamento animal;



b) o relacionamento das crianças
c) o bom relacionamento humano no trabalho;
d) o mau relacionamento humano no trabalho

Questão 29
O servidor público deve cuidar dos equipamentos públicos a disposição de seu trabalho. Desta forma, ao
terminar as atividades os equipamentos devem:

a) ser deixados onde estiverem;
b) ser jogados em qualquer local;
c) ser depositados em local ermo;
d) ser limpos, organizados e guardados em local apropriado.

Questão 30
Estão dentre as atribuições do agente operacional:
a) Atender normas de higiene e segurança do trabalho
b) elaborar orçamento
c) prestar assistência ao leitor em pesquisa bibliográfica
d) dar assistência à gestante e puérpera 


