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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – NÍVEL II 
 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 30 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde 

ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao 

fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine 

o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será 

o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é 

de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 4 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

1. O município de Porto União foi 

fundado em 5 de setembro de 1917 e 

tem hoje 34.551 (estimativa IBGE 2013). 

Está localizado no planalto norte 

catarinense, distante a 430 km de 

Florianópolis, 240 km de Curitiba e 271 

km de Joinville. O município possui 

infraestrutura típica de cidade pequena 

com comércio, serviços e indústrias 

diversificados. Une-se há apenas um 

passo da cidade irmã, União da Vitória, 

no Paraná. As duas cidades são 

separadas apenas por trilhos de trem e 

ladeadas pelo Rio Iguaçu.  

Fonte: http://www.portouniao.sc.gov.br/ 

 

Nesse enfoque, além de União da Vitória, é município limítrofe de Porto União, exceto: 

a) Paula Freitas  

b) Matos Costa 

c) Timbó Grande 

d) General Carneiro  

 

2. Leia o recorte que segue: 

 

“Atualmente o Ministério da Saúde está investigando 4.268 casos suspeitos da malformação fetal. O 

Ministério da Saúde e os estados investigam 4.268 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. 

Isso representa 65,9% dos casos notificados. O novo informe divulgado nesta quarta-feira (16) aponta, 

também, que 2.212 casos foram investigados e classificados, sendo 1.349 descartados e 863 

confirmados para microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de infecção 

congênita. Ao todo, foram notificados 182 óbitos por microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso 

central após o parto (natimorto) ou durante a gestação (abortamento ou natimorto). Destes, 40 foram 

confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central. Outros 124 continuam em 

investigação e 18 já foram descartados. Do total de casos de microcefalia confirmados, 97 foram 

notificados por critério laboratorial específico para o Zika vírus. No entanto, o Ministério da Saúde 

ressalta que esse dado não representa, adequadamente, a totalidade do número de casos 

relacionados ao vírus. A pasta considera que houve infecção pelo Zika vírus na maior parte das mães 

que tiveram bebês, cujo diagnóstico final foi de microcefalia”. Fonte: Publicação  do dia 17/03/2016 no 

site minha vida- saúde, alimentação e bem-estar-http://www.minhavida.com.br/. 

 

A microcefalia é o resultado do crescimento abaixo do normal do cérebro da criança ainda no útero ou 

na infância. A microcefalia pode ser genética. Algumas outras causas da microcefalia são, exceto: 

a) Desnutrição grave na gestação. 

b) Toxoplasmose congênita na gravidez. 

c) Formação adequada do sistema nervoso central. 

d) Exposição a drogas, álcool e certos produtos químicos na gravidez. 

http://www.minhavida.com.br/
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3. Segundo o site  www.portouniao.sc.gov.br, o primeiro nome do município de Porto União, foi 

Porto da União, devido à passagem do Rio Iguaçu nesse lugar ser de baixa profundidade que facilitou 

a passagem das tropas que vinham dos campos de Palmas e ser também o ponto de embarque e 

desembarque para quem usava o rio Iguaçu como meio de transporte. Esse povoado, que deu origem 

a cidade começou em que ano? 

a) 1842. 

b) 1855 

c) 1901 

d) 1917 

 

4. O Brasil, juntamente com Rússia, Índia e China e África do Sul,  formam o BRICS. O termo 

BRIC foi criado em 2001 pelo economista inglês Jim O'Neill para fazer referência a estes países 

emergentes que possuem características comuns como, por exemplo, bom crescimento econômico. 

Nesse contexto, analise as proposições a seguir assinalando V para verdadeiras e F para as falsas, 

para as semelhanças dos países supracitados:  

 

(     ) Mão-de-obra em grande quantidade e em processo de qualificação; 

(     ) Níveis de produção e exportação em crescimento; 

(     ) Boas reservas de recursos minerais; 

(   ) Insignificantes investimentos em setores de infra-estrutura (estradas, ferrovias, portos, aeroportos, 

usinas hidrelétricas); 

(    ) Índices sociais em processo de melhorias; 

(    ) Investimentos de empresas estrangeiras nos diversos setores da economia. 

 

A sequência correta de cima para baixo está na alternativa: 

a) V,F,F,F,V,V. 

b) V,V,V,F,V,V. 

c) V,V,V,F,V,F. 

d) F,F,F,V,V,F. 

 

5. Leia o recorte da notícia a seguir: 

 

“Explosões em Bruxelas deixaram mais de 30 mortos e pelo menos 100 feridos nesta terça-feira (22). 

Duas explosões ocorreram às 8 horas da manhã no horário local – 4h horário de Brasília. Atingiram a 

área de embarque do Aeroporto Internacional de Zaventem. As autoridades acreditam que um dos 

explosivos foi acionado por um homem-bomba. Mais tarde outra explosão ocorreu no metrô Maelbeek 

perto do Parlamento Europeu...” Fonte:http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/atentados-em-

bruxelas-fazem-mortos-no-aeroporto-e-no-metro.html. 

 

A cidade citada na reportagem é a capital de qual país europeu? 

a) Luxemburgo 

b) Polônia 

c) Ucrânia 

d) Bélgica 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões 6 e 7: 

 
 

6. Sobre o texto está correta a afirmação: 

a) Uma gatinha chorosa fugiu de casa; 

b) Não mais encontraram a gatinha da menina; 

c) A menina estava toda empoeirada, a danadinha; 

d) Uma bela gatinha chamada Filó fugiu de casa. 

 

7. “Uma bela gatinha fugiu de casa”. Sobre a palavra destacada é correto afirmar: 

a) No texto tem sentido de menina bonita; 

b) No texto tem sentido de gata bonita; 

c) É diminutivo da palavra gata; 

d) Era o nome da gata da menina. 

 

Texto para as questões 8 e 9: 
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8. No texto acima, o narrador-personagem diz que tudo começou quando encontrou: 

a) Uma barata bonita chamada Clara; 

b) Um lugar legal para criar uma barata; 

c) Uma barata nojenta no quarto do irmão; 

d) Uma barata simpática a qual batizou de Lara. 

 

9. Conforme relata o narrador-personagem, ele precisava esconder a barata do chinelo da mãe 

por que: 

a) A barata tinha medo do chinelo que estava na cozinha; 

b) Era provável que a mãe matasse a barata com o chinelo; 

c) Era no chinelo que a barata gostava de ficar; 

d) A barata não gostava de chinelos, pois tinham cheiro ruim. 

 

10. Dadas as frases: 

 

I – O candidato falou às classes trabalhadoras. 

II – Estou aqui desde as sete horas, mas sairei as nove, sem falta. 

III - Saíram e deixaram-me à espera dos outros. 

IV – Você só poderá ser atendido às dez horas. 

V – Graças a inteligência e a dedicação, o aluno venceu. 

 

Analise as frases quanto ao uso da crase e assinale a alternativa que apresenta as que estão 

corretas: 

a) I, II e V; 

b) I, III e IV; 

c) II, IV e V; 

d) II, III e IV. 

 

 

MATEMÁTICA E RACÍOCÍNIO LÓGICO 

 

 

11. Uma tartaruga consegue desenvolver uma 

velocidade máxima de 3 Km/h. Se esta tartaruga se 

deslocar por 36 minutos, qual será a distância percorrida 

por ela? 

a) 10.800 metros; 

b) 13.400 metros; 

c) 18.400 metros; 

d) 22.300 metros; 

 

12. Dona Marta gastou dois terços de duas dúzias de ovos para fazer um bolo para os funcionários 

da prefeitura municipal de Porto União. Quantos ovos ela gastou? 

a) 8 ovos; 

b) 12 ovos; 

c) 14 ovos; 

d) 16 ovos; 
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13. O senhor Paulo gasta 22% do seu salário para pagar o aluguel e 36% para pagar a faculdade 

do filho. Se o salário de Paulo é de R$ 1.450,00, quanto sobra para ela após ter realizado os dois 

pagamentos? 

a) R$ 319,00 

b) R$ 522,00 

c) R$ 609,00 

d) R$ 841,00 

  

14. Foi realizada uma pesquisa com os funcionários da prefeitura de Porto União para identificar 

qual é o tipo de esporte praticado por eles nos momentos de folga. Foram encontrados os resultados 

abaixo: 

 

 45 funcionários praticam caminhada; 

 30 funcionários jogam futebol; 

 12 funcionários jogam futebol e praticam caminhada; 

 18 funcionários não fazem atividade física; 

 

Qual foi o número de funcionários entrevistados? 

a) 81 funcionários; 

b) 87 funcionários; 

c) 93 funcionários; 

d) 105 funcionários; 

 

15. Marcos é um menino muito inteligente e gosta de brincar de fazer mágicas e truques 

matemáticos. Ele perguntou para a sua mãe:  

 

“Pense um número, multiplique este número por dois. Some 14 ao resultado encontrado. agora 

divida o resultado da adição por dois. quanto deu?”  

 

A Mãe respondeu que o resultado deu 18. Neste contexto qual foi o número que a mãe “pensou”? 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 11 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. Segundo a Lei orgânica municipal de Porto União, revisada e atualizada em 2011, Deverá haver 

controle especial no uso de agrotóxicos com instalação de abastecedouros de pulverizadores em 

grupos de agricultores, incluindo no programa de________do Município exame toxicológico nos 

agricultores que trabalham com esses produtos químicos. Assinale a alternativa correta. 

a) agricultura 

b) meio ambiente 

c) saúde 

d) nenhuma das alternativas 
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17. Segundo a Lei orgânica municipal de Porto União, revisada e atualizada em 2011, O Município 

aplicará, anualmente, nunca menos de ___%, da receita resultante de impostos, compreendida e 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde. Assinale a 

alternativa correta. 

a) 15 

b) 20 

c) 25 

d) 30 

 

18. Segundo a Lei orgânica municipal de Porto União, revisada e atualizada em 2011, O Prefeito e o 

Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato? Assinale a alternativa 

correta. 

a) Firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas públicas, sociedades 

de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal; 

b) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favorecimento decorrente de 

contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 

c) Patrocinar causas em que seja interessada qualquer entidade mencionada no inciso I deste Artigo; 

d) todas as alternativas estão corretas 

 

19. Segundo a Lei orgânica municipal de Porto União, revisada e atualizada em 2011, O Prefeito 

Municipal, ao prover os Cargos em Comissão e as funções de confiança, deverá fazê-lo de forma a 

assegurar que pelo menos, ___% desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreira 

técnica ou profissional do próprio Município. Assinale a alternativa correta. 

a) 5 

b) 10 

c) 15 

d) 20 

 

20. Segundo a Lei orgânica municipal de Porto União, revisada e atualizada em 2011, Um percentual 

não inferior a ____ por cento dos cargos e empregos do Município será destinado a pessoas 

portadoras de deficiência, devendo os critérios para seu preenchimento serem definidos em lei 

municipal. Assinale a alternativa correta. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

 

21. Segundo a Lei orgânica municipal de Porto União, revisada e atualizada em 2011, Os concursos 

públicos para preenchimento de cargos, empregos ou funções na administração municipal, não 

poderão ser realizados antes de decorridos ____ dias de encerramento das inscrições, as quais 

deverão estar abertas, pelo menos, ___dias antes e ser amplamente divulgadas. Assinale a resposta 

correta que corresponde respectivamente aso prazos solicitados acima. 

a) quinze e quinze 

b) quinze e trinta 

c) trinta e trinta 

d) trinta e quinze 
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22. O ________é utilizado como desinfetante, sendo também utilizado para purificar a água para uso e 

consumo humano. É vendida em solução de 2,0 a 2,5%, serve para limpar superfícies, lavagens de 

verduras e também é utilizado para purificar a água para consumo humano, para reduzir as 

chances de contaminação por vírus, parasitas e bactérias causadores de diarreia, hepatite A, cólera, 

rotavírus e noravírus. Assinale a alternativa correta quanto ao produto de limpeza acima. 

a) Cloro 

b) Hipoclorito de sódio 

c) Alvejante 

d) nenhuma das alternativas 

 

23. O_________É eficiente no tratamento da água da piscina. Tem propriedades descorantes e pode 

ser usado ainda no branqueamento de fibras vegetais, como algodão e linho. Outra utilidade possível 

é a esterilização de ambientes domésticos como banheiros e cozinhas (propícios ao ataque de 

germes). 

 A mistura dele com outros produtos causa reações químicas muito perigosas e deve ser evitada. Além 

disso, o material possui propriedades corrosivas e causa queimaduras na pele e nos olhos. Lembre-se 

também de armazena-lo em locais frescos e arejado. Assinale a alternativa correta quanto ao produto 

de limpeza acima. 

a) Cloro 

b) Hipoclorito de sódio 

c) Alvejante 

d) nenhuma das alternativas 

 

24. O_____________É eficaz para desinfetar e odorizar ambientes, sendo capaz de destruir 

microrganismos presentes em roupas, utensílios e instalações. 

Principais erros na limpeza: Muitos utilizam o produto sem fazer uma limpeza anterior no espaço. Além 

disso, sua eficácia é comprometida quando não permanece por, no mínimo, 10 minutos no local a ser 

higienizado. Assinale a alternativa correta quanto ao produto de limpeza acima. 

a) Cloro ativo 

b) Desinfetante 

c) Alvejante 

d) Água Raz 

 

25. A _________________ É indicada para a limpeza e remoção de esmaltes sintéticos e graxas 

impregnadas nas superfícies. Principais erros na limpeza: Usa-la para limpar as mãos. A prática 

comum apresenta elevado risco de provocar queimaduras de pele. Desse modo, é essencial o uso de 

equipamentos de proteção (luvas e máscara) durante o manuseio. Assinale a alternativa correta 

quanto ao produto de limpeza acima. 

a) Cloro ativo 

b) Desinfetante 

c) Alvejante 

d) Água Raz 

 

 

 

http://delas.ig.com.br/casa/servicos/adeus-as-manchas/n1237670293700.html
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26. Qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha sido 

cientificamente comprovada como tendo efeito adverso (tóxico, carcinogênico, mutagênico, 

teratogênico ou ecotoxicológico). Assinale a alternativa correta quanto ao conceito acima. 

a) Toxicidade 

b) Agente tóxico 

c) Periculosidade 

d) nenhuma das alternativas 

 

27. Qualquer substância, misturada, agente físico ou biológico cuja inalação, ingestão ou absorção 

cutânea possa elevar as taxas espontâneas de danos ao material genético e ainda provocar ou 

aumentar a freqüência de defeitos genéticos. Assinale a alternativa correta quanto ao conceito acima. 

a) Agente mutagênico 

b) Agente carcinogênico 

c) Agente Teratogênico 

d) nenhuma das alternativas 

 

28. A __________é usada nos serviços de tubulações, é uma ferramenta usada pelo profissional da 

construção civil (encanador, pedreiro, etc.). Facilita a vida do profissional que dela se utiliza, pois 

possui um regulador que serve para determinar onde a peça vai ser utilizada, e onde será realizado o 

reparo. Possuem também dentes que fixam melhor o engate da ferramenta à peça que se quer 

arrumar. Geralmente esta fixação se dá nas partes das junções rosqueadas, como são conhecidas as 

estrias entre as saídas de torneiras e as de entrada destas para os canos e entre as emendas de 

canos. Assinale a alternativa correta quanto a ferramenta conceituada acima. 

a) chave de grifo 

b) chave inglesa 

c) Chave de fenda 

d) todas as alternativas 

 

29. Esta ferramenta é usada pelos carpinteiros para traçar riscos paralelos nas bordas da madeira, 

fazer as marcações em série e precisas, de acordo com o uso específico que se quer dar a esse 

material transformado. Ex: Uma viga, ripa ou caibro que se quer trabalhar nas mesmas para fazer a 

cobertura residencial através dos telhados. Assinale a alternativa correta quanto a ferramenta 

conceituada acima. 

a) Formão 

b) Grossa 

c) Graminho 

d) todas as alternativas 

 

30 - Ferramenta usada nas obras em paredes e muros das residências de acordo com os limites do 

terreno onde estas obras serão realizadas. O pedaço cilíndrico de madeira vista na figura é afixado na 

parede já feita, o barbante é desenrolado e o cilindro de ferro tem que se fixar sem balançar de um 

lado para o outro e se isso acontece é porque a parede ou muro está fora do nivelamento ou do 

alinhamento.  Assinale a alternativa correta quanto a ferramenta conceituada acima. 

a) Régua de pedreiro 

b) Régua digital 

c) Prumo 

d) todas as alternativas 


