
SAAE - MARECHAL CÂNDIDO RONDON
EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 27/08/2017

CARGO:
AGENTE ADMINISTRATIVO DE CAMPO

(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 16; Conhecimentos Gerais: Questões 17 a 20;

Língua Portuguesa: Questões 21 a 26; Matemática: Questões 27 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Em qualquer empresa, Planos de Cargos e 
Salários trazem diversos benefícios à organização 
e a seus funcionários. Dentre as alternativas abaixo, 
a única que representa um benefício concreto do 
plano de cargos e salários é: 
a) aumento da motivação e comprometimento.
b) aumento de doenças ocupacionais.
c) aumento do absenteísmo.
d) aumento da rotatividade.
______________________________________

02. Dos componentes abaixo, o único que não 
representa um componente interno e que, portanto, 
NÃO faz parte da formação de um Plano de Cargos 
e Salários é: 
a) revisão das atribuições dos cargos.
b) levantamento das competências necessárias 
para cada cargo.
c) tempo de trabalho na função fora da empresa.
d) relação da remuneração pertinente a cada cargo.
________________________________________

03. Os requisitos básicos para ingresso no serviço 
público, de acordo com o Estatuto dos Servidores, 
são:
a) nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo.
b) nacionalidade brasileira.
c) quitação com as obrigações eleitorais.
d) todas as alternativas anteriores.
________________________________________

04. Segundo o Estatuto dos Servidores, o “ato de 
investidura em um cargo público” recebe o nome 
de:
a) rescisão.
b) nomeação.
c) reversão.
d) readaptação.
________________________________________

05. Ao “conjunto de medidas que visa preservar 
ou modificar as condições do meio ambiente com 
a finalidade de prevenir doenças e promover a 
saúde, melhorar a qualidade de vida da população 
e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade 
econômica”, atribuímos o nome de:
a) adução.
b) escoamento.
c) saneamento.
d) hidrômetros.

06. “O ciclo da água, conhecido cientificamente 
como _________________, é um termo que se 
refere à troca contínua de água na hidrosfera, entre 
a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, 
subterrâneas e das plantas.”
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) ciclo hidrológico.
b) ciclo hidrostático.
c) ciclo hidrotérmico.
d) ciclo hidrômetro.

07.  O Sistema de abastecimento de água lida com 
uma série de fatores e etapas importantes para seu 
bom funcionamento. Neste contexto, o “transporte 
de água bruta e/ou água tratada no qual a água 
é transportada a pontos mais distantes ou mais 
elevados” recebe o nome de:
a) tratamento.
b) reservação.
c) adução.
d) reparação.
________________________________________

08. A disposição final das águas residuárias, ou 
seja, esgoto gerado por uma comunidade ou 
por indústrias, de uma forma adequada sob a 
perspectiva sanitária, recebe o nome de:
a) Sistema de Abastecimento de Água.
b) Sistema Hidrológico.
c) Sistema Hidrostático.
d) Sistema de Esgotamento Sanitário.
________________________________________

09. O profissional leiturista, ao se dirigir a uma 
residência ou empresa para fazer a leitura do 
hidrômetro precisa, obrigatoriamente:
a) estar trajando uniforme da companhia que 
representa.
b) portar crachá ou objeto de identificação oficial.
c) estar em posse das ferramentas de medição 
apropriadas e estar apto para utilizá-las.
d) todas as alternativas anteriores.
________________________________________

10. A fatura da água é composta por diversas 
informações obtidas por meio dos hidrômetros. Na 
leitura, a M³ média ou Média m3 refere-se a:
a) média dos últimos 12 meses de consumo de 
água.
b) média dos últimos 9 meses de consumo de água.
c) média dos últimos 6 meses de consumo de água.
d) média dos últimos 2 meses de consumo de água.
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11. “Os hidrômetros ________________ possuem 
mecanismo que é acionado pela ação da velocidade 
da água sobre um órgão móvel, que pode ser uma 
turbina, uma roda de palhetas ou uma hélice. Esses 
hidrômetros são também chamados de hidrômetros 
de velocidade ou velocimétricos.”
O termo que preenche corretamente a lacuna acima 
é:
a) cavaletes.
b) volumétricos.
c) taquimétricos.
d) embólicos.
________________________________________

12. Caso o leiturista, ao visitar uma casa ou empresa, 
verifique que o hidrômetro está de alguma forma 
avariado, ele deve:
a) multar o responsável pelo local.
b) advertir o responsável, dando a ele um prazo de 
5 dias úteis para adquirir um novo hidrômetro no 
mercado local.
c) fazer um relatório dos dados cadastrais da ligação 
e a situação encontrada e reportar o ocorrido a seus 
superiores ou setor responsável que trata deste tipo 
de situação.
d) ignorar o problema, não tomando nenhuma 
atitude a respeito.
________________________________________

13. As normas NBR 14122; NBR 10925; e NBR 
11304 tratam de situações ligadas a: 
a) condições mínimas exigíveis para recebimento e 
montagem de cavaletes simples.
b) condições mínimas exigíveis para manutenção e 
aprovação de hidrômetros.
c) condições mínimas exigíveis para reconhecimento 
de Ciclo Hidrológico.
d) condições mínimas exigíveis para manutenção 
de Sistemas de Saneamento.
________________________________________

14. “Quando o imóvel possui, ou irá possuir 
muro frontal, recomenda-se o posicionamento 
____________ do cavalete, onde a caixa de 
proteção do hidrômetro fica paralela ao passeio, 
sobre o limite do lote e o passeio. Quando não há 
o muro frontal, recomenda-se o posicionamento do 
cavalete ____________ ao imóvel.” 
A alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as duas lacunas é:
a) lateral; frontal.
b) frontal; lateral.
c) frontal; frontal.
d) lateral; lateral.

15. No último ano, diversos telejornais apresentaram 
notícias sobre acontecimentos nas redes sociais. 
Sabendo disso, assinale a alternativa que contenha 
o nome de uma rede social.
a) Google Chrome.
b) Windows.
c) Facebook.
d) Android.
________________________________________

16. Os mecanismos de busca na internet vêm 
tomando cada vez mais espaço. Eles são uma peça 
fundamental hoje na rede. Sabendo disso, assinale 
a alternativa que contenha uma breve explicação 
das funcionalidades básicas do mecanismo de 
busca Google.
a) Serve unicamente para buscar carros na internet.
b) Serve para efetuar buscas, indexar e ordenar o 
resultado.
c) Serve somente como um mensageiro eletrônico.
d) Serve como uber.

QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“O ex-presidente Lula foi condenado nos últimos 
dias a nove anos e meio de prisão no julgamento em 
primeira instância no âmbito da _____________. 
Ele foi julgado por aceitar um imóvel no valor de 1,1 
milhões de dólares da empresa de construção OAS 
em troca de contratos públicos”. 

(Jornal do Brasil, 21/07/2017, com adaptações).

a) Ação “Carne Fraca”.
b) CPI dos Correios.
c) Investigação do Mensalão.
d) Operação Lava Jato.
________________________________________

18. O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma 
de todos os bens e serviços produzidos num país 
durante um ano. Dentre os países mencionados a 
seguir, qual possui atualmente o maior PIB?
a) Brasil.
b) Paraguai.
c) Estados Unidos.
d) Portugal.
________________________________________

19. Dentre os termos listados a seguir, assinale o 
que NÃO diz respeito ao conceito de globalização.
a) Aproximação.
b) Integração.
c) Mundialização.
d) Nacionalização.
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20. Dentre as opções a seguir, assinale a que 
melhor apresenta o tema de estudos da Ecologia.
a) A organização e o funcionamento das civilizações.
b) O meio ambiente e os seres vivos que nele 
habitam.
c) As normas morais e éticas das sociedades.
d) Os processos mentais e o comportamento do ser 
humano.

QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as questões 21 à 26.

É verdade que cão que ladra não morde?

 É mais seguro não confiar nesse velho 
ditado. “Só o dono consegue interpretar o latido 
do cachorro”, afirma Hannelore Fuchs, veterinária, 
psicóloga e especialista em comportamento animal, 
de São Paulo. “É claro que o cão que late pode 
morder, especialmente se for desafiado”. E saber 
as reais intenções do bicho é muito difícil. Quando 
os cachorros estão bravos, o pelo das costas fica 
eriçado e as orelhas em pé. Mas, se o totó for de 
uma raça com as orelhas caídas e de pelo longo, 
infelizmente, não dá para perceber isso. Portanto, 
o melhor mesmo é passar longe. E nem sempre o 
rabinho balançando é sinal de amizade. “Ele pode 
mexer a cauda numa reação a uma situação de 
conflito, decidindo se vai atacar ou não”, explica 
Fuchs.

(Fonte: Guia dos curiosos: o livro das perguntas e das 
respostas. Disponível em: http://www.solbrilhando.com.br/

Curiosidades/Arquivos/guia_dos_curiosos.pdf)

21. De acordo com as informações do texto, assinale 
a alternativa correta.
a) Todo cachorro que late demais morde apenas 
estranhos.
b) É preciso observar a orelha do cão para saber 
suas atitudes, independente da raça.
c) O ideal é não confiar nos cachorros.
d) Sempre que um cão balança o rabo, ele está feliz.
________________________________________

22. A afirmação: “É claro que o cão que late pode 
morder, especialmente se for desafiado”, significa 
corretamente que:
a) Um cachorro que morde, late antes para avisar.
b) Sempre que um cão for provocado ele irá morder.
c) Melhor não desafiar um cachorro, ele pode 
morder.
d) Ao se sentir desafiado, o cachorro pode latir.

23.As aspas inseridas em: “Só o dono consegue 
interpretar o latido do cachorro”, tem a função de:
a) Chamar a atenção do leitor.
b) Isolar uma expressão desconhecida.
c) Marcar uma citação de um livro.
d) Sinalizar a fala da veterinária.
________________________________________
24. Assinale a alternativa em que a flexão para o 
plural está INCORRETA.
a) Animal – animais.
b) Difícil – difíceis.
c) Reação – reaçãos.
d) Melhor – melhores.
________________________________________
25. Assinale a alternativa em que as palavras estão 
escritas corretamente. 
a) Exportar – lojista – atualizar.
b) Pesquizador – indígena – insserto.
c) Passajem – quis – atrazar.
d) Mechido – engessar – arranjar.
________________________________________
26. Assinale a alternativa em que a palavra está 
acentuada corretamente.
a) Órgão.
b) Albúm.
c) Prejúizo.
d) Cerébro.

QUESTÕES 27 A 30 - MATEMÁTICA

27. Numa cidade, uma área retangular de 120m por 
100m foi dividida em pequenos lotes de 12m por 
20m, o número de lotes obtidos é de:
a) 10.
b) 40.
c) 50.
d) 80.
________________________________________
28. Na compra de um chuveiro elétrico obtive 
desconto de 12% por ter pago à vista. Qual o seu 
preço inicial, sendo que paguei R$ 79,20?
a) R$ 82,00.
b) R$ 85,00.
c) R$ 90,00.
d) R$ 95,00.
________________________________________
29. Numa prova dos 100 m rasos, Usain Bolt atinge 
a velocidade de 45 km/h e a cada passada percorre 
uma distância média de 2,4 metros. Se ele der 
50 passadas, a distância aproximada que ele irá 
percorrer, em km, é de:
a) 0,08.
b) 0,09.
c) 0,10.
d) 0,12.
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30. Durante um intervalo, na cantina de um colégio, 12 
pessoas pedem suco de laranja, 18 pessoas pedem 
suco de abacaxi e 10 pessoas pedem suco de uva, o 
percentual de pessoas que pediram suco de abacaxi, 
é de: 
a) 55%. 
b) 45%. 
c) 40 %. 
d) 18%. 

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 28/08/2017.


