MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018
17 DE JUNHO DE 2018

CARGO:
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO)
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro opções (A, B, C e D) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de
Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo.

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou
rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala
auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima,
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão
Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação
do candidato do Processo Seletivo.
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de junho de
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de junho de 2018.

Língua Portuguesa

08) Acerca das palavras grafadas com Z,
assinale a alternativa incorreta:

01) Fonologia é uma ciência linguística que
estuda:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

A grafia das palavras.
A concordância nominal.
A divisão silábica.
Os sons da língua.

09) Em relação a separação silábica está
incorreto:

02) Em relação ao encontro vocálico é um
tritongo:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Egoísta
Saguão
Rei
Saída

a)
b)
c)
d)

O brigadeiro foi mau preparado.
Ele é um mal pai.
Ela ganhou mau esse mês.
Assisti o filme do lobo mau.

11) O preço da gasolina em determinado posto
aumentou de R$ 4,50 para R$ 4,75 o litro.
Sabendo que para encher o tanque do veículo
antes do aumento Luís gastava R$ 247,50 (55
litros), quanto gastará agora?

a) Chefe do tráfego preso neste Carnaval.
b) Ele aproveitou o dia para caçar.
c) Todos os dias ela vem trabalhar muito bonita e
fragrante.
d) A polícia emitiu um mandado de captura do
assaltante.

a)
b)
c)
d)

Reúne
Também
Único
Agúdo
que

a)
b)
c)
d)

completa

R$ 24.500,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00

13) Convertendo 06 hectares em m2 teremos:

Os _________ gostaram muito da _______ de
teatro que ________.
a)
b)
c)
d)

R$ 274,50
R$ 261,25
R$ 249,00
R$ 259,50

12) Um imóvel rural de 06 hectares encontra-se
a venda no Município de Santa Terezinha do
Progresso (SC) pelo valor de R$ 147.000,00.
Sabendo que o valor será pago em 6 parcelas
iguais, qual o valor de cada parcela?

05) Em relação a acentuação gráfica assinale a
alternativa incorreta:

06) Assinale a alternativa
corretamente a frase.

W
Y
U
T
Matemática

04) Analise as frases e assinale a alternativa que
apresenta erro:

a)
b)
c)
d)

Transparência – trans.pa.rên.cia
Xampu – xam.pu
Intolerante – in.to.le.ran.te
Agronomia – agro.no.mia

10) No nosso alfabeto entre a letra V e X temos:

03) Acerca do uso de MAL e MAU, assinale a
alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Prazeroso
Grandeza
Quizesse
Sintetizar

a)
b)
c)
d)

Espectadores – peça – assistiram
Expectadores – peça – asistiram
Expectadores – pessa – ascistiram
Espectadores – pesa – assistirão

52.000m2
18.000m2
36.000m2
60.000m2

07) Nas frases a seguir as palavras destacadas
são verbos, exceto em uma, marque-a:

14) Carlos comprou um pacote de bombons
contendo 50 unidades por R$ 62,50. Quanto ele
pagou por cada bombom?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

O rapaz trocou a lâmpada.
O homem abriu a garrafa de vinho.
Ao me ver ela sorriu.
A moça tinha muito trabalho a fazer.
2

R$ 1,15
R$ 1,10
R$ 1,25
R$ 1,30

15) Uma loja vende material escolar com 5% de
desconto no pagamento à vista. Sabendo que a
compra realizada totalizou R$ 249,00 e o
pagamento foi realizado à vista, qual foi o valor
total pago?
a)
b)
c)
d)

20)
Atualmente
qual
socioeconômico do Brasil:
a)
b)
c)
d)

R$ 236,55
R$ 239,90
R$ 240,00
R$ 244,50

Rios e cachoeiras
Trilhas ecológicas
Trilhas ecológicas e cachoeiras
Lagoas e rios

a)
b)
c)
d)

17) A Copa do Mundo de Futebol é um evento
organizado pela Federação Internacional de
Futebol (FIFA), que mobiliza atenção da grande
maioria dos países do Mundo. Sua primeira
edição ocorreu em:

a)
b)
c)
d)

1958
1989
1930
1897

Legislativo – direto e secreto
Executivo – indireto
Judiciário – indireto e secreto
Executivo – direto

área territorial do município.
população do município.
economia do município.
área urbana do município.

23) De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, §
4º, são condições de elegibilidade para o
exercício do mandato de vereador, na forma da
Lei Federal.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Do Judaísmo
Da Igreja Católica
Da Igreja Evangélica
Da Igreja Luterana

19) O Regime militar foi o período da política
brasileira em que militares conduziram o país.
Essa época ficou marcada na história do Brasil
através da prática de vários Atos Institucionais
que colocavam em prática a censura, a
perseguição política, a supressão de direitos
constitucionais, a falta total de democracia e a
repressão àqueles que eram contrários ao
regime militar. A Ditadura militar no Brasil teve
seu início com o golpe militar de:
a)
b)
c)
d)

Socialismo
Capitalismo
Liberalismo
Comunismo

22) De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, §
3º, o número de Vereadores é proporcional à:

18) Na cultura popular brasileira, as festas
juninas têm lugar especial, pois, além de
valorizarem as tradições locais do país, também
revelam muitos elementos históricos, religiosos
e
mitológicos
curiosos,
que
passam
despercebidos. Tais festas, como é sabido,
seguem o calendário litúrgico:
a)
b)
c)
d)

sistema

21) De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 9º, o
Poder ___________ do Município é exercido pela
Câmara Municipal, constituída de Vereadores
representantes do povo, eleitos pelo voto
______________, na forma que a Constituição
Federal estabelecer.

16) São os principais atrativos turísticos do
Município de Santa Terezinha do Progresso
(SC):

a)
b)
c)
d)

o

Conteúdos Específicos
Conhecimentos Gerais

a)
b)
c)
d)

é

a)
b)
c)
d)

Nacionalidade brasileira.
O pleno exercício dos direitos públicos.
Alistamento eleitoral.
O domicílio eleitoral fora da circunscrição.
Filiação partidária.
A idade mínima de vinte e um anos.
Ter ensino superior.

Somente I, II, III, V, VI e VII estão corretas.
Somente I, III, IV, V e VI estão corretas.
Somente I, II, III e V estão corretas.
Todas estão corretas.

24) Em relação a Lei Orgânica do Município de
de Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 2º,
são poderes do município, independentes e
harmônicos entre si com atribuições próprias:
I. o Legislativo
II. o Executivo
III. o Judiciário

24 de abril de 1922.
13 de fevereiro de 1854.
31 de março de 1964.
21 de maio de 1974.
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a)
b)
c)
d)

29) Acerca do o Estatuto dos Servidores do
Município de Santa Terezinha do Progresso
(SC), art. 45, além do vencimento, poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens,
exceto:

Somente I está incorreta.
Somente III está incorreta.
Somente II está incorreta.
Todas estão corretas.

25) Acerca da Lei Orgânica do Município de
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 65, são
estáveis após ____________ de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso
público.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

30) Em relação ao Estatuto dos Servidores do
Município de Santa Terezinha do Progresso
(SC), art. 68, independentemente da solicitação,
será pago ao servidor, por ocasião das férias,
um adicional correspondente a ________ da
remuneração do período das férias.

um ano
dois anos
três anos
cinco anos

26) Em relação a Lei Orgânica do Município de
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 135, o
ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios, exceto:

a)
b)
c)
d)

a) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
c) Singularismo de
ideias,
de
concepções
pedagógicas.
d) Gratuidade
do
ensino
público
em
estabelecimentos oficiais em todos os níveis.

a) Avaliar a respiração.
b) Ligar para o Corpo de Bombeiros.
c) Apertar as roupas, para melhorar a circulação e
facilitar respiração.
d) Lavar o local com água corrente.
32) Para evitar acidentes de trabalho algumas
atitudes são importantes. São corretas, exceto:
a) Utilize sempre os Equipamentos de Proteção
Individual.
b) Descanse suficientemente para que a falta de
sono não tire sua atenção durante o trabalho.
c) Mantenha o local de trabalho desorganizado.
Fazer seu trabalho é mais importante do que
limpar e organizar os ambientes.
d) Siga todas as regras de segurança na realização
de atividades perigosas.

24 de julho
30 de agosto
31 de outubro
17 de abril

28) De acordo com o Estatuto dos Servidores do
Município de Santa Terezinha do Progresso
(SC), art. 21, o servidor estável só perderá o
cargo:

33) Para evitar acidentes é importante tomar
cuidados com as instalações elétricas. Está
incorreto:

I. Em virtude de sentença judicial transitada
em julgado.
II. Mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa e o
contraditório.
III. Se julgado incapaz para o serviço público.
a)
b)
c)
d)

1/3 (um terço)
1/4 (um quarto)
1/5 (um quinto)
1/6 (um sexto)

31) São cuidados apropriados com um paciente
queimado, exceto:

27) Acerca da Lei Orgânica do Município de
Santa Terezinha do Progresso (SC), art. 143,
inciso V fica instituído a data de __________
anualmente como ponto facultativo em respeito
a Reforma Luterana.
a)
b)
c)
d)

Indenizações
Gratificações
Adicionais
Vale alimentação

a) Não utilize fios elétricos descascados ou
estragados.
b) Faça ligações provisórias.
c) Caso note aquecimento dos fios e queima
frequente de fusíveis, chame um técnico
qualificado para fazer uma revisão.
d) A fiação deve estar sempre embutida em
conduítes.

Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Todas estão corretas.
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34) (Informática) O Word verifica todas as
palavras que você digita e assinala os erros
ortográficos sublinhando-os com uma linha
ondulada vermelha e os erros de gramática,
com um traço ondulado:
a)
b)
c)
d)

a) Leia o rótulo antes de abrir a embalagem e
verifique se a substância é realmente a
desejada.
b) Ao utilizar produtos químicos mantenha os
ambientes bem fechados.
c) Tome cuidado durante a manipulação e uso de
substâncias químicas perigosas utilizando
métodos que reduzam o risco de inalação,
ingestão e contato com a pele, olhos e roupas.
d) Feche a embalagem após a utilização.

azul
amarelo
preto
roxo

35) (Informática) No Microsoft Word 2016 para
selecionar uma nova fonte para o seu texto
utilizamos as teclas de atalho:
a)
b)
c)
d)

40) Acerca da simbologia dos produtos
químicos e de perigo, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta:

Ctrl + Shift + F
Shift + F
Ctrl + Shift + T
Ctrl + V

36) (Informática) No Microsoft Word 2016 para
centralizar o texto utilizamos as teclas de
atalho:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Ctrl + Q
Ctrl + W
Ctrl + E
Ctrl + L

37) Em relação a coleta e reciclagem de lixo, são
resíduos recicláveis, exceto:
a) Papéis: jornais, revistas, papelão, cadernos,
envelopes e caixas em geral.
b) Metais: latas de cerveja e refrigerantes,
enlatados e tampinhas de garrafas.
c) Resíduos provenientes do banheiro: papéis
higiênicos, fraldas, absorventes.
d) Plásticos:
garrafa pet, sacos, frascos de
produtos, tampas e potes.
38) São atitudes de bom atendimento ao
público:
I. Seja sempre cortês.
II. Evite gírias ou expressões que criam falsa
intimidade, como por exemplo: "querido",
“bem” ou “amor”.
III. Chame as pessoas pelo nome.
IV. Dê tempo para que as pessoas expliquem o
que desejam, procurando atendê-las da
melhor forma possível.
a)
b)
c)
d)

Somente I, II e III estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

39) Acerca dos cuidados no uso de produtos
químicos é incorreto afirmar:
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Corrosivo; Tóxico; Explosivo.
Explosivo; Risco ambiental; Tóxico.
Risco ambiental; Tóxico; Corrosivo.
Explosivo; Comburente; Inflamável.

