
 

 

 

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO – COMUR 
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 30 (trinta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 

 

V1_06/10/2021 17:15:13 

SERVENTE DE LIMPEZA E COPA 
E SERVENTE DE OBRAS E MANUTENÇÃO



623_BASE_NFI_7/10/202117:42:35 

Execução: Fundatec 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 
longo do texto estão citados nas questões.    
 

10 dicas para evitar problemas no grupo de família no WhatsApp 

 
Por Jéssica Rebeca Weber 
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Amado por uns e odiado por outros, o grupo de família no WhatsApp volta e meia vira 
cenário de brigas e desavenças. Segundo a terapeuta cognitiva e professora da PUCRS, Carolina 
Lisboa, o grupo mostra um conflito de gerações entre quem já nasceu na era tecnológica e quem 
está começando a usar esses aplicativos. Isso explica as listas em blogs e perfis no Instagram 
com engraçados mal-entendidos envolvendo os mais velhos. Ou então é o parente de mais idade 

que pode não entender algum emoji ou abreviação e achar algum comentário dos mais jovens 
desrespeitoso  

Entretanto, o grande perigo desses grupos é que na conversa pelo aplicativo não há todos 
os elementos da comunicação “olho no olho”, segundo Carolina, o que pode levar alguém a falar 
a coisa errada, na forma errada ou no momento errado – e iniciar um desentendimento. 

O especialista em marketing digital e redes sociais Rafael Terra separou 10 dicas para ajudar 
você (e toda a sua família) a evitar problemas no WhatsApp: 
1) Deixe claro o objetivo do grupo. Não saber o que esperar do outro é o início para qualquer 

treta. 
2) Não transforme o grupo num chat. Quem fala muito, o tempo inteiro, pode ser visto como 

chato. E quem se pronuncia pouco pode ter suas participações até mais valorizadas. 
3) Se você quer falar com alguém da família em particular, não fale no grupo. Mande direto para 

a pessoa ou telefone para ela. 
4) Nos grupos, evite mandar aquele “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite” que termina no 

cumprimento, sem nada a acrescentar. Tem (bastante) gente que fica irritada com isso. 
5) Evite ironia e qualquer observação que não gere compreensão imediata. O mesmo vale para 

comentários de cunho religioso, sexual ou político... eles podem gerar no grupo um bate-boca 
virtual sem fim. 

6) Se o grupo está muito chato, apenas silencie-o. Assim você não receberá as notificações. 
7) Respeite o tempo do outro. Muitas vezes, a pessoa não respondeu no grupo porque não 

conseguiu ainda, não quer dizer que ela não gosta mais de você. 
8) Evite piadas desnecessárias nos grupos, mas tente não dar importância demais para a piada 

feita por outro. Olhe para ela de forma mais leve, não deixe uma informação criar tanto 
impacto. 

9) Se algo lhe incomodar demais, é melhor sair do grupo do que comprar a briga. Às vezes, 
ganha-se mais com ausência do que com fogo da discussão.  

10) Cuidado para não compartilhar fake news. Tem gente que manda uma notícia sem checagem, 
às vezes com a melhor das boas intenções, mas acaba propagando uma grande mentira entre 

o grupo. 
 

 (Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2018/08/10-dicas-para-evitar-
problemas-no-grupo-de-familia-no-whatsapp-cjkea7z4400ec01pisnu9vasm.html – texto especialmente 

adaptado para esta prova).  
 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do texto corretamente. 
 

A) Destacar o quanto as pessoas mais jovens sabem se comunicar melhor pelo WhatsApp. 
B) Dar dicas de como se prevenir de problemas nos grupos do aplicativo WhatsApp. 
C) Ensinar aos mais velhos como não entrar em desentendimentos nos grupos de WhatsApp. 
D) Demonstrar o quanto os aplicativos de mensagens são úteis no dia a dia. 
E) Dar ideias de como se comunicar de maneira formal via WhatsApp. 
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QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo sobre o texto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 
falsas. 
 

(  ) Discussões e brigas são comuns em grupos de família no WhatsApp. 
(  ) As 10 dicas dadas pelo especialista são relacionadas a grupos de WhatsApp. 
(  ) Conversas “olho no olho” e em grupos de WhatsApp são iguais. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – F. 
B) F – F – V. 
C) V – V – V. 
D) V – F – F. 
E) V – V – F. 
 

 

QUESTÃO 03 – Qual sinal de pontuação substitui corretamente a figura da linha 07? 
 

A) Vírgula. 
B) Dois-pontos. 
C) Ponto de interrogação. 
D) Ponto-final. 
E) Ponto de exclamação. 
 

 

QUESTÃO 04 – Qual alternativa contém uma palavra que pode substituir, sem prejudicar o sentido 
do texto, “segundo” (linha 02)? 
 

A) Porém. 

B) Enfim. 
C) Conforme. 
D) Embora. 
E) Mas. 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma expressão de sentido sinônimo, ou seja, 

de sentido semelhante, à palavra “mostra” (linha 03). 
 

A) Demonstra. 
B) Esconde. 
C) Disfarça. 
D) Apaga. 
E) Descobre. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra de sentido antônimo, ou seja, de 
sentido contrário, à “errada” (linha 10). 
 

A) Inadequada. 
B) Certa. 
C) Imprópria. 

D) Equivocada. 
E) Incorreta. 
 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que apresenta o correto número de consoantes e vogais da 
palavra “cumprimento”. 
 

A) 4 consoantes e 7 vogais. 
B) 5 consoantes e 6 vogais. 
C) 6 consoantes e 5 vogais. 
D) 7 consoantes e 4 vogais. 
E) 8 consoantes e 3 vogais. 
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QUESTÃO 08 – Assinale qual das palavras abaixo é classificada como trissílaba, ou seja, possui três 
sílabas. 
 
A) Olho. 
B) Perigo. 
C) Grande. 

D) Velhos. 
E) Aplicativos. 
 

 
QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta a correta separação das sílabas da palavra 
“desrespeitoso”. 
 

A) des-res-pei-to-so. 
B) des-resp-ei-to-so. 
C) des-res-peito-so. 
D) desres-pei-to-so. 
E) des-res-pei-toso. 
 

 
QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que apresenta dígrafo. 

 
A) Comunicação. 
B) Idade. 
C) Olho. 
D) Dicas. 
E) Brigas. 
 

 
QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que contém palavra que, assim como “tecnológica”, também 
deve ser acentuada. 
 
A) Forma. 
B) Familiar. 
C) Estudo. 
D) Essencial. 
E) Passaro. 
 

 
QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que apresenta um substantivo feminino. 
 
A) Cenário. 

B) Grupo. 
C) Tempo. 
D) Mentira. 
E) Impacto. 
 

 
QUESTÃO 13 – No trecho “o grande perigo desses grupos é que na conversa pelo aplicativo não há 

todos os elementos da comunicação”, retirado do texto, as palavras “grande” e “perigo” são, 
respectivamente, classificadas como: 
 
A) Adjetivo – substantivo. 
B) Adjetivo – verbo. 
C) Verbo – adjetivo. 
D) Substantivo – adjetivo. 

E) Substantivo – substantivo. 
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QUESTÃO 14 – A palavra “professora” é escrita com SS. Assinale a alternativa que apresenta palavra 
escrita da mesma forma. 

 
A) Cami__eta. 
B) Sal__icha. 
C) Pe__oa. 

D) Te__oura. 
E) Ur__o. 
 

 
QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com encontro consonantal. 
 
A) Odiado. 

B) Problemas. 
C) Leve. 
D) Família. 
E) Perigo. 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 – Eva está fazendo um doce que precisa ficar 45 minutos no forno, porém, na receita 

é solicitado que, ao chegar a  
1

3
  do tempo, o doce seja retirado do forno e sejam adicionadas gotas 

de chocolate. Considerando essas informações, qual é o tempo que Eva deverá colocar em seu 
cronômetro para realizar o procedimento de colocar as gotas de chocolate? 
 
A) 5. 
B) 10. 
C) 15. 
D) 25. 
E) 30. 
 

 
QUESTÃO 17 – O número romano XXXIV corresponde a qual número? 
 

A) 34. 
B) 35. 
C) 36. 
D) 304. 
E) 306. 
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QUESTÃO 18 – Em uma biblioteca, existem três estantes de livros infantis, conforme imagem abaixo, 
sabe-se que em cada prateleira há exatamente 37 livros. 
 

 
 
Quantos livros infantis existem na biblioteca? 
 
A) 111. 
B) 148. 
C) 333. 

D) 444. 
E) 592. 
 

 
QUESTÃO 19 – Ari estava procurando um quadro para colocar em sua sala. Em sua busca pela 
internet, encontrou o quadro, conforme imagem abaixo: 
 

 
 
Sabendo que a peça do meio que compõe o quadro tem 34 cm e que as demais têm 26 cm de largura 

e que Ari não deixou espaço entre as peças, qual é a largura total do quadro? 
 
A) 104 cm. 
B) 130 cm. 
C) 138 cm. 
D) 162 cm. 
E) 170 cm. 
 

 
QUESTÃO 20 – Ainda sobre o caso de Ari, sabe-se que a parede da sala onde ele quer colocar o 
quadro, informado na questão anterior, tem 2,30 metros, ao colocar o quadro no centro, qual será o 
espaço da parede de cada lado do quadro? 
 
A) 1.081 cm. 
B) 92 cm. 

C) 46 cm. 
D) 34 cm. 
E) 30 cm. 
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QUESTÃO 21 – Qual das alternativas abaixo apresenta a forma do número 28 no sistema romano de 
numeração? 
 
A) XXIIIV. 
B) XXVIII. 
C) IIIVXX. 

D) VVIX. 
E) IIIV. 
 

 
QUESTÃO 22 – Em um livro de duzentas páginas, foram arrancadas as páginas 101 a 108, sendo 
assim, quantas folhas foram arrancadas do livro? 
 

A) 8 folhas. 
B) 7 folhas. 
C) 6 folhas. 
D) 5 folhas. 
E) 4 folhas. 
 

 
QUESTÃO 23 – Jéssica foi ao mercado com R$ 100,00 para comprar uma lista de itens. Sua nota 

fiscal foi de R$ 82,30. Qual o valor do troco que ela deve receber? 
 
A) R$ 20,70. 
B) R$ 20,30. 
C) R$ 17,70. 
D) R$ 17,60. 
E) R$ 7,30. 
 

 
QUESTÃO 24 – Jussemar sai de casa para o trabalho às 7h12. Sabe-se que ele leva exatamente 43 
minutos para chegar ao trabalho e 6 minutos para colocar seu uniforme antes de bater o ponto. Com 
base nessas informações, qual o horário que Jussemar baterá o ponto? 
 
A) 8h15min. 
B) 8h01min. 
C) 8h11min. 
D) 7h55min. 
E) 7h53min. 
 

 
QUESTÃO 25 – Com a chegada do verão, Olanda faz geladinho para vender no bairro onde mora e 

incrementar seus rendimentos. Ela vende cada geladinho ao preço de R$ 0,45, porém R$ 0,23 é o 
custo que ela tem para produzir cada geladinho. Considerando essas informações, qual será o lucro, 
ou seja, o valor que sobrará após descontar os custos, se Olanda vender 55 geladinhos? 
 
A) R$ 37,40. 
B) R$ 24,75. 
C) R$ 24,52. 
D) R$ 12,75. 
E) R$ 12,10. 
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QUESTÃO 26 – Dalva é Servente de Limpeza e Copa do local onde trabalha e, a pedido de seu 
supervisor, foi ao estoque verificar a quantidade de um determinado produto que utiliza durante a 
higienização dos ambientes. Ao chegar no estoque, verificou que haviam 8 garrafas de 2,5 litros que 
estavam completamente cheias. Sendo assim, Dalva pode comunicar ao seu supervisor que existem 
quantos litros do produto? 
 

A) 8,0. 
B) 16,0. 
C) 16,4. 
D) 18,5. 
E) 20,0. 
 

 

QUESTÃO 27 – Considerando as informações da questão anterior e sabendo que Dalva utiliza           
800 ml por dia, por quantos dias Dalva terá produto disponível? 
 
A) Exatamente 25 dias. 
B) Exatamente 10 dias. 
C) 23 dias e sobra um pouco de produto. 
D) 24 dias e sobra um pouco de produto. 
E) 20 dias e sobra um pouco de produto. 

 

 
QUESTÃO 28 – Sabendo que um edifício tem 8 apartamentos por andar e 11 andares, quantos 
apartamentos há no edifício? 
 
A) 60. 
B) 78. 
C) 80. 
D) 88. 
E) 98. 
 

 
QUESTÃO 29 – Considerando os dados da questão anterior e sabendo que na metade dos 
apartamentos mora somente um casal e na outra metade moram três pessoas, qual é o número de 
moradores desse prédio? 
 
A) 176. 
B) 200. 
C) 220. 
D) 245. 
E) 264. 

 

 
QUESTÃO 30 – Jordana estava analisando sua conta bancária e verificou que no dia 01/09 havia       
R$ 875,50 em seu saldo. Nos dias seguintes, realizou pagamento de duas contas que, juntas, 
totalizavam R$ 995,50. Sendo assim, qual é o saldo em reais na conta de Jordana? 
 
A) -12,00. 
B) -83,00. 
C) -100,00. 
D) -120,00. 
E) -132,00. 
 
 


