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CONCURSO PÚBLICO - GERAL 

SÃO MARCOS/RS 
 

Operário 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Legislação 
Conhecimentos Gerais 

15 
10 
05 
10 

Total de questões 40 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma 
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o 
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração 
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, 
liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre e assinatura do lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do 
local, simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
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31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Seis novas espécies de samambaias são __________ na 
América Latina 

 
O Brasil conta com mais de 45 mil espécies de 

plantas, sendo que duas mil delas só foram descritas nos 
últimos quatro anos. A floresta amazônica, que compreende 
_________ de 60% do território nacional, guarda ainda uma 
infinidade de espécies a serem exploradas. 

Seis novas espécies de samambaias foram descritas 
recentemente em dois artigos na revista científica Brittonia, 
editada pelo Jardim Botânico de NY. A espécie brasileira, 
encontrada na Amazônia, foi batizada de Campyloneurum 
atrosquamatum. Foram registradas outras três novas 
espécies na Colômbia, uma na Jamaica e outra no Equador. 
Um dos responsáveis pelo achado também é brasileiro. Nos 
últimos cinco anos, o cientista Paulo Labiak, membro da 
Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), 
dedicou-se ao estudo de novas espécies de samambaias. As 
seis plantas já haviam sido coletadas, mas nunca descritas.  

(Fonte: Abril - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) descobertas | serca 
b) descobertas | cerca 
c) descoberrtas | serca 
d) descoberrtas | cerca 
 

2) Considerando-se o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. No Brasil existem mais de 45 mil espécies de plantas, as 

quais foram descritas nos últimos quatro anos. 
II. O cientista Paulo Labiak busca em outros países novas 

espécies a serem exploradas, pois na floresta amazônica 
não há mais o que se pesquisar. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Em relação a algumas palavras do texto, assinalar a 
alternativa que apresenta um adjetivo: 

 
a) Revista. 
b) Espécies. 
c) Amazônico. 
d) Conservação. 
 

4) A palavra sublinhada em “(...) guarda ainda uma 
infinidade de espécies a serem exploradas.” pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por:  
 
a) Imensidade. 
b) Única amostra. 
c) Extinção. 
d) Carência. 
 

5) A palavra sublinhada em “Tinha um vocabulário crasso.” 
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
 
a) Tosco. 
b) Erudito. 
c) Conveniente. 
d) Polido. 
 

6) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo 
concreto: 
 
a) Flor. 
b) Produção. 
c) Beleza. 
d) Vingança. 
 

7) A palavra “exploradas” é escrita com “x”, apesar de ter 
som de “s”. Sobre isso, assinalar a alternativa cuja lacuna é 
preenchida com “x”: 
 
a) Su__pense. 
b) Conte__to. 
c) Atravé__. 
d) Tran__ição. 
 

8) Assinalar a alternativa cuja palavra está grafada 
CORRETAMENTE: 
 
a) Maçã. 
b) Maxado. 
c) Mormasso. 
d) Marsso. 
 

9) Sobre o uso dos sinais de pontuação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ela, estava atrasada.  
b) Poderei! ir à festa amanhã. 
c) Os vizinhos são, hospitaleiros.  
d) Como posso ajudar? 
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10) Em relação à flexão de grau dos substantivos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O aumentativo de “floco” é “flóculo”. 
(_) O diminutivo de “rio” é “riacho”. 
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E.  
 

11) Sobre a divisão silábica, assinalar a alternativa cuja 
palavra é polissílaba: 
 
a) Tetraedro. 
b) Sensível. 
c) Concussão. 
d) Objeto. 
 

12) Quanto à flexão de número, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Figurão - figurães. 
b) Alemão - alemões. 
c) Bênção - bênçãos. 
d) Sótão - sótões. 
 

13) Em relação à divisão silábica, assinalar a alternativa cuja 
separação está INCORRETA: 
 
a) A-ta-ú-de. 
b) Mi-ú-do. 
c) Xii-ta. 
d) Ra-i-nha. 
 

14) Considerando-se os tempos verbais, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Na frase “Eles tiveram muito tempo para isso”, o verbo 

está no presente. 
(_) O verbo “teremos” está no futuro.  
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

15) Quanto à flexão de gênero, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Bode - cabra. 
b) Leitão - leitoa. 
c) Padrinho - madrinha. 
d) Barão - barona. 
  

MATEMÁTICA 
 
16) Assinalar a alternativa que apresenta a adição entre 4 
centenas e 7 unidades: 
 
a) 47 
b) 407 
c) 4.007 
d) 40.007 
 

 

 

 

17) Pedro comprou na feira um total de 5 maçãs, 8 laranjas, 
7 peras e 12 bananas. Sendo assim, assinalar a alternativa 
que apresenta a quantidade total de frutas que ele 
comprou: 
 
a) 18 
b) 30 
c) 32 
d) 34 
 

 

 

 

18) Sobre a conversão das unidades milímetro, centímetro e 
metro, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) 1m é o mesmo que 100mm. 
b) 10m é o mesmo que 1.000cm. 
c) 10cm é o mesmo que 1mm. 
d) 10mm é o mesmo que 1m. 
 

 

 

 

19) Um retângulo tem as medidas do comprimento e da 
largura, respectivamente, iguais a 3cm e a 7cm. O perímetro 
desse retângulo, em cm, é igual a: 
 
a) 21 
b) 20 
c) 11 
d) 10 
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20) Anderson Dias é o primeiro brasileiro a conhecer todos 
os 196 Países do mundo reconhecidos pela ONU, em 543 
dias. Ele superou o recorde da norte-americana Taylor 
Demonbreun, que completou a mesma viagem em 554 dias.  

(Fonte: CNN Brasil - adaptado.) 
 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o 
tempo de viagem o brasileiro superou o da norte-americana, 
em número de dias, igual a: 
 
a) 9 
b) 10 
c) 12 
d) 11 
 
 

 

 

21) Certa praça com formato retangular possui 50m de 
comprimento e 35m de largura. Sabendo-se que 1/4 da área 
total dessa praça é um espaço exclusivo para crianças, 
assinalar a alternativa que apresenta o valor da área do 
espaço exclusivo para crianças: 
 
a) 437,5m² 
b) 439,5m² 
c) 442m² 
d) 444m² 
 

 

 

 

22) Dubai inaugurou a piscina mais funda do mundo, novo 
ponto de atração dos Emirados Árabes Unidos. O volume 
necessário para encher a nova piscina é de 14 milhões de 
litros de água, o equivalente a seis piscinas olímpicas.  

(Fonte: CNN Brasil - adaptado.) 
 

Com base nas informações da notícia acima, o volume da 
piscina inaugurada em Dubai, expresso em metros cúbicos, é 
igual a: 
 
a) 14 
b) 140 
c) 1.400 
d) 14.000 
 

23) Certa escola possui um total de 680 alunos. Sabendo-se 
que 65% dos alunos são meninas, ao todo, quantos meninos 
há nessa escola? 
 
a) 242 
b) 238 
c) 236 
d) 234 
 

 

 

 

24) A quantidade de números pares compreendidos entre os 
números naturais 21 e 29 é igual a: 
 
a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 
 

 

 

 

25) Augusto, Breno, João e Pedro formam uma fila, de modo 
que Pedro não é o primeiro, João está logo atrás de Augusto 
e Breno é o último da fila. Sendo assim, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Augusto é o segundo da fila. 
b) João é o primeiro da fila. 
c) Pedro é o segundo da fila. 
d) João é o segundo da fila. 
  
 
 
 
  

LEGISLAÇÃO 
 
26) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil tem como fundamentos:  
 
I. A cidadania. 
II. A indignidade da pessoa humana. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 
 

27) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Todos são ___________ perante a lei, _______ distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a _________________ do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
 
a) iguais | sem | inviolabilidade 
b) distintos | com | violabilidade 
c) iguais | com | violabilidade 
d) distintos | sem | inviolabilidade 
 

28) De acordo com a Lei Orgânica do Município, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. São Poderes do Município, dependentes entre si, o 

Legislativo e o Executivo. 
II. Ao Município é vedado criar distinções entre brasileiros. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

29) Em relação à Lei Complementar nº 32/2012 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Os cargos públicos serão de provimento temporário ou 

em comissão. 
b) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 
c) É permitido cometer ao servidor atribuições diversas das 

de seu cargo, exceto encargos de direção, chefia ou 
assessoramento e comissões legais.  

d) O prazo de validade do concurso será de até dois anos, 
sem prorrogação. 

 

30) De acordo com a Lei Complementar nº 32/2012 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são requisitos 
básicos para o ingresso no serviço público municipal: 
 
I. Ter idade mínima de dezoito anos. 
II. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
 
a) Somente o item I está correto.  
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Somente o item II está correto. 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31) São consideradas ações prejudiciais ao meio ambiente: 
 
I. O desmatamento da Floresta Amazônica e de outros 

ecossistemas. 
II. O uso inadequado do solo. 
III. A queima exagerada de combustíveis fósseis. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

32) Trata-se do maior exame de acesso ao Ensino Superior 
do País. Com as notas em mãos, é possível concorrer a vagas 
em instituições públicas e privadas em todo o Brasil e 
também em instituições estrangeiras. O exame descrito no 
trecho acima é o: 
 
a) Prouni. 
b) FIES. 
c) Enade. 
d) ENEM. 
 

33) Um boato de descoberta de ouro na comunidade de 
Rosarinho, na cidade de Autazes, no Amazonas, a 110 
quilômetros de Manaus, atraiu centenas de garimpeiros 
para a região. (Fonte: Ciclo Vivo - adaptado.) 
 
Sobre o assunto da notícia, analisar a sentença abaixo: 
 
O garimpo é feito a partir da utilização de dragas, isso é, 
equipamentos que cavam o fundo do rio em busca de 
minério (1ª parte). O trabalho realizado pelas dragas polui e 
impacta diretamente o meio ambiente e as comunidades 
ribeirinhas e indígenas (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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34) São considerados agentes físicos, aqueles capazes de 
provocar riscos à saúde: ruídos, vibrações, radiações 
ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, 
temperaturas extremas, iluminação deficiente, umidade etc. 
Sobre os riscos à saúde, analisar os itens abaixo: 
 
I. Ruídos podem provocar cansaço, irritação, dores de 

cabeça, diminuição da audição (surdez temporária, surdez 
definitiva e trauma acústico). 

II. Vibrações podem provocar dores nos membros, dores na 
coluna, doença do movimento e artrite. 

III. Calor ou frio extremos podem provocar fadiga térmica, 
prostração térmica, choque térmico, perturbação das 
funções digestivas, hipertensão.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

35) Considerando-se a segurança do trabalho, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O equipamento de proteção coletiva é instalado na fonte 

de risco. 
(_) Como proteção coletiva, entende-se as medidas 

executadas no ambiente de trabalho para evitar atos 
inseguros e as medidas preventivas de Medicina do 
Trabalho. 

 
a) C - E. 
b) C - C. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

36) A fita isolante e a veda rosca fazem parte dos itens 
básicos na hora de realizar uma manutenção. Sobre essas 
fitas, analisar a sentença abaixo: 
 
A fita veda rosca serve para isolar emendas de cabos 
elétricos, fios descascados e fazer reparos em 
eletrodomésticos (1ª parte). A fita isolante deve ser usada 
apenas para vedar tubulações de gases ou líquidos (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

37) O parafuso e o prego podem ser parecidos, mas têm 
funções diferentes e devem ser usados de acordo com a 
situação. Sobre esse assunto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Os parafusos são indicados para a instalação de 

ferragens, fechaduras, dobradiças, móveis, puxadores, 
estruturas metálicas. 

(_) Os pregos consistem em peças feitas de metal com 
pontas afiadas e com a parte superior achatada. Os 
pregos são usados em madeira, cercas, caixarias de 
construção. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

38) No que tange à coleta seletiva, são considerados 
resíduos perigosos, que exigem tratamento e disposição 
especiais, em função de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade e reatividade, entre outros: 
 
I. Garrafas PET. 
II. Pneus. 
III. Medicamentos. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

39) Quando todo mundo passa a se preocupar com a sua 
própria higiene, o ambiente todo sai ganhando. São 
vantagens proporcionadas pelo cuidado com a higiene no 
ambiente de trabalho:  
 
I. Mais qualidade de vida e saúde para os colaboradores. 
II. Piora no relacionamento interpessoal. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) Em relação a atendimento ao público, é considerada 
uma postura CORRETA para o bom atendimento: 
 
a) Ouvir as pessoas, não sendo necessário entender o real 

significado do que dizem.  
b) Não reclamar do salário, apenas da vida, da família e/ou 

do mundo.  
c) Ser simpático e aceitar pontos de vista diferentes. 
d) Referir-se às pessoas intimamente, utilizando termos 

como “querido” e “amigo”.  
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