
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 01/10/2017

CARGO:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 10; Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 18;

Língua Portuguesa: Questões 19 a 24; Matemática: Questões 25 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 10 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A imagem abaixo apresenta um abrigo para 
mangueira de incêndio. O que pode ficar na frente 
deste equipamento de prevenção?

a) Armários de aço.
b) Arquivos de documentos. 
c) Estantes de madeira.
d) Nenhum objeto.
________________________________________

02. Depois de se cometer alguma gafe em público 
no local de trabalho, o ideal é:
a) Agradecer pela atenção.
b) Pedir desculpas.
c) Sair à francesa (de fininho).
d) Tentar contar uma piada para aumentar a 
descontração.
________________________________________

03. É um procedimento INCORRETO no caso da 
prestação de primeiros socorros:
a) Acionar o resgate dos Bombeiros ou o SAMU.
b) Manter a calma durante o atendimento.
c) Ministrar na vítima medicamentos contra dor.
d) Solicitar aos curiosos que se afastem.
________________________________________

04. O lixo composto basicamente por papel limpo, 
embalagens de papelão e produtos similares deverá 
ter que destinação?
a) Aterro sanitário.
b) Coleta seletiva.
c) Compostação.
d) Incineração.
________________________________________
05. Qual o melhor local e horário para se fazer 
comentários sobre a vida privada dos demais 
funcionários de uma empresa?
a) Na recepção, nos momentos de entrada e saída 
do trabalho.
b) No refeitório, no horário do almoço.
c) Nos postos de trabalho, em qualquer horário do 
expediente.
d) Nenhuma alternativa responde corretamente ao 
enunciado da questão.

06. Que calçado deve ser utilizado pelo Auxiliar 
de Serviços Gerais quando o mesmo estiver 
esfregando um piso com sabão?
a) Bota de borracha com solado antiderrapante.
b) Bota de couro de cano alto com bico de aço.
c) Sandália tipo havaiana.
d) Sapato mocassim de couro com solado travado 
em borracha.

07. Todas as alternativas abaixo apresentam itens 
utilizados na higiene pessoal. Assinale o item que 
pode ser compartilhado por várias pessoas.
a) Creme para pentear.
b) Escova de dentes.
c) Pente.
d) Raspador de língua.
________________________________________

08. Todos os produtos abaixo podem ser diluídos 
em água para realizar a desinfecção de talheres, 
EXCETO:
a) Água sanitária.
b) Álcool 46º.
c) Sabão líquido.
d) Vinagre.
________________________________________
09. Sobre as sessões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara de Vereadores, analise as assertivas 
abaixo.

I - As Sessões serão abertas com a presença de, 
no mínimo, um terço dos membros da Câmara 
Municipal.
II - Considerar-se-á presente à Sessão o Vereador 
que assinar o livro de presença até o final da sessão, 
participando ou não das votações.
III - O Plenário da Câmara somente poderá deliberar 
com a presença de um terço dos membros da 
Câmara Municipal.

De acordo com o regimento interno da Câmara de 
Manfrinópolis, assinale alternativa correta.

a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
10. De acordo com o regimento interno da Câmara 
de vereadores de Manfrinópolis, a Câmara Municipal 
poderá ser convocada extraordinariamente para 
tratar de matéria urgente, ou de interesse público 
relevante:

I - Pelo Prefeito Municipal;
II - Pelo Presidente da Câmara;
III - Pela maioria absoluta dos Vereadores 
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a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 18 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. De acordo com a Constituição do Brasil, 
a educação nacional deve estar baseada em 
determinados princípios. Leia as opções a seguir e 
assinale a que NÃO apresenta um desses princípios.
a) Concepção pedagógica única, evitando-se o 
pluralismo de ideias.
b)  Gratuidade do ensino público em estabelecimen-
tos oficiais.
c) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola.
d) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
________________________________________

12. Leia a seguinte descrição sobre um problema 
ecológico da atualidade e assinale a alternativa que 
lhe diz respeito.

“Caracteriza-se por informações visuais em 
excesso, ou algum fator que causa estresse estético 
no ambiente, afetando a qualidade de vida dos 
seres humanos. É geralmente encontrada em áreas 
urbanas, principalmente em áreas comerciais, pelo 
excesso de propagandas”.

a) Aquecimento global.
b) Poluição visual.
c) Efeito estufa.
d) Poluição sonora.
________________________________________

13. Considere a seguinte notícia jornalística e 
assinale a alternativa que apresenta o nome que 
preenche corretamente a lacuna:

“O dia 31 de agosto de 2016 entrou para a história do 
Brasil como aquele em que ____________ sofreu 
um impeachment e deixou o poder, após cumprir 
menos da metade de seu segundo mandato. O 
processo foi aprovado pelo Senado Federal, por 61 
votos favoráveis e 20 contrários”. 

(Jornal do Brasil, 31/08/17, com adaptações).

a) Dilma Rousseff.
b) Eduardo Cunha.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Michel Temer.

14. Considere a seguinte análise sobre um desafio 
ambiental e assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna:

“O _____________ é o processo de mudança 
da temperatura média global na atmosfera e nos 
oceanos. O acúmulo de altas concentrações de 
gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor 
emitido pelo sol e o prende na superfície terrestre, 
aumentando as temperaturas”.

a) aquecimento global.
b) consumo humano.
c) desmatamento.
d) esgotamento do solo.
________________________________________
15. Leia a seguinte definição sobre um problema 
persistente da sociedade brasileira e assinale a 
alternativa que lhe diz respeito.

“É um fenômeno caracterizado pela má distribuição 
de renda em uma população, onde se concentra 
a maioria dos recursos nas mãos de uma minoria 
abastada da sociedade e, consequentemente, o 
melhor e maior acesso a subsídios econômicos, 
educacionais, de saúde e segurança, etc.”

a) Livre iniciativa.
b) Desigualdade social.
c) Liberdade de expressão.
d) Produto Interno Bruto.
________________________________________
16. Leia a seguinte descrição sobre um importante 
aspecto da atualidade e assinale a alternativa que 
contém o termo que preenche corretamente a 
lacuna:

“A ___________ é um processo econômico e social 
que estabelece uma integração entre os países e as 
pessoas do mundo todo. Através deste processo, 
as pessoas, os governos e as empresas trocam 
ideias, realizam transações financeiras e comerciais 
e espalham aspectos culturais pelos quatro cantos 
do planeta”.

a) Corrupção.
b) Burocratização.
c) Globalização.
d) Nacionalização.
________________________________________
17. Atualmente, um dos grandes desafios do Brasil 
é a questão da segurança pública. Leia as opções 
a seguir e assinale a alternativa que NÃO indica um 
dos aspectos desse problema.
a) Aumento das taxas de criminalidade.
b) Superpopulação nos presídios.
c) Diminuição da camada de ozônio.
d) Sensação de insegurança.
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18. Leia a seguinte definição sobre um importante 
conceito econômico e assinale a alternativa que lhe 
corresponde.

“Aumento geral, sistemático e contínuo dos preços 
que, juntamente com a diminuição do poder 
aquisitivo da população, provoca uma enorme 
desvalorização do dinheiro”.

a) Corrupção.
b) Delação.
c) Legislação.
d) Inflação.

QUESTÕES 19 A 24 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda as questões de 
19 à 24.

Por que o mar é salgado?
Durante milhares de anos, as águas das chuvas 
lavaram as rochas, dissolvendo uma parte dos 
sais que as constituem. As águas do escoamento, 
levadas pelos rios, despejam anualmente milhões 
de toneladas de minerais nas regiões mais 
profundas dos oceanos. Além disso, as águas dos 
mares são mais salgadas que as águas continentais 
(rios, lagos e geleiras) por causa da evaporação, 
que provoca uma salinização constante e particular 
de cada mar. Para se ter uma ideia, a água do mar 
é composta por 3,5% de sais, entre eles o cloreto 
de sódio, que é a mesma substância que compõe o 
sal de cozinha.
(Texto adaptado. DUARTE, Marcelo. Guia dos curiosos: o livro 

das perguntas e das respostas. Le Livros)

19. A partir das informações do texto acima, assinale 
a alternativa correta.
a) A composição do sal do mar é diferente da 
composição do sal de cozinha.
b) O sal presente no mar é derivado de sais 
presentes nas rochas.
c) Os rios levam para o mar os sais presentes na 
chuva.
d) Rios, lagos e geleiras apresentam a mesma 
concentração de sal que o mar.
________________________________________

20. A partir da afirmação: “provoca uma salinização 
constante e particular de cada mar”, afirma-se 
CORRETAMENTE que:
a) A quantidade de sal é a mesma em todos os 
mares.
b) Os mares dividem o sal de maneira constante 
entre si. 
c) Cada mar possui uma quantidade diferente de 
sal.
d) Não é possível medir a quantidade de sal.

21. Assinale a alternativa em que a palavra está 
acentuada de forma correta.
a) Sadío.
b) Ciêntifico. 
c) Profundêza.
d) Alguém.
________________________________________
22. No trecho: “as águas dos mares são mais 
salgadas que as águas continentais (rios, lagos 
e geleiras)”, o uso dos parênteses está correto 
porque:
a) destaca termos que indicam o que são águas 
continentais.
b) marca um erro.
c) destaca um comentário do autor.
d) apresenta termos que não têm relação com o 
tema.
________________________________________
23. Na classificação de gênero, “sal” e “mar” são: 
a) Feminino e feminino
b) Masculino e feminino
c) Masculino e masculino
d) Feminino e masculino
________________________________________

24. Assinale a alternativa em que há redundância, 
ou seja, a repetição desnecessária de uma ideia.
a) A água da chuva retorna de novo ao mar.
b) O sal fica nas regiões mais profundas do oceano.
c) O mar é composto por sais minerais das rochas.
d) A água do mar é salgada.

QUESTÕES 25 A 30 - MATEMÁTICA

25. Durante uma caminhada de 500m, Pedro dá, 
em média, 600 passos. O número de passos que 
Pedro dará ao caminhar 800m é de: 
a) 850.
b) 960.
c) 980.
d) 995.
________________________________________

26. Uma mulher comprou uma caixa de um 
polivitamínico, com trinta comprimidos, por R$36,00. 
O valor de cada comprimido é igual a:
a) R$ 1,20.
b) R$ 1,60.
c) R$ 2,10.
d) R$ 2,50.
________________________________________
27. O valor de x que satisfaz a equação abaixo, é 
igual a:

4x - 12  =  x + 3

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 7.



4

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 17 horas do dia 02/10/2017.

28. Numa prova de concurso, havia 100 candidatos, 
sabendo que foram aprovados apenas 20 
candidatos, a razão entre o número de aprovados e 
o de reprovados é de:
a)  2 .
     5
b)  5 .
     4
c)  1 .
     8
d)  1 .
     4
________________________________________

29. O preço de uma calça com desconto de 20% 
é igual a R$ 72,00. O preço da calça sem este 
desconto é igual a:
a ) R$ 80,00.
b) R$ 85,00.
c) R$ 90,00.
d) R$ 95,00.

30. Uma horta, com forma retangular, tem área de 
88 m2. Sabendo que a largura da horta é igual a 4m, 
o seu comprimento é igual a:
a) 22 m.
b) 25 m.
c) 42 m.
d) 44 m.


