PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 002/2019

AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você
se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao
fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C,
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no
final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer
outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma
opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de
respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas
do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão de
respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e poderá
levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um
fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função
é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto abaixo diz respeito as próximas quatro
questões. Leia-o atentamente antes de
respondê-las.

03. Assinale a alternativa que traga a passagem
do texto em que o autor fala da “roça”:
a) “Outro dia eu perguntei: o que é que tá
acontecendo que toda hora tem briga?”.
b) “[...] eles vivem de cara fechada, brigam
à toa, discutem por qualquer coisa.”
c) “Meu pai e minha mãe viviam rindo,
andavam de mão dada, era uma coisa
muito legal da gente ver”.
d) “Eu queria tanto achar um jeito de não dar
mais bola pra briga e pra cara amarrada”.
e) “[...] Que não era assunto para criança.”
04. Em “Tinha árvore para subir, rio passando
no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a
gente podia ficar escondida a vida toda que
ninguém achava.”, assinale a alternativa que
contenha um sinônimo do termo destacado:
a)
b)
c)
d)
e)

Abrigo.
Vazio.
Repulsa.
Regozijo.
Nebuloso.

05. Assinale a alternativa que contenha um
exemplo de linguagem verbal:
01. Após a leitura do texto, é correto afirmar que
o texto lido é:
a)
b)
c)
d)
e)

Um bilhete.
Uma carta.
Uma notícia.
Um poema.
Uma lenda.

a)

b)

02. Assinale a alternativa que traz o remetente
do texto:
a) “[...] eu conversava com tanta gente que
você nem imagina, Lorelai.”
b) “[...] Meu pai e minha mãe viviam rindo”.
c) “[...] Será que você acha um jeito pra
mim? Um beijo da Raquel.”
d) “[...] Eu queria tanto achar um jeito de não
dar mais bola pra briga e pra cara
amarrada”.
e) “Era tão bom quando eu morava lá na
roça.”

c)
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08. Leia o poema abaixo de Mario Quintana:
d)
SIMULTANEIDADE
- Eu amo o mundo! Eu detesto o mundo! Eu
creio em Deus! Deus é um absurdo! Eu vou me
matar! Eu quero viver!
- Você é louco?
- Não, sou poeta.

e)

Assinale a alternativa correta quanto
classificação dos termos destacados:

06. Complete as lacunas a seguir:
Chiquinho cometeu uma grave _____________
de trânsito esse final de semana.
______________ você não me ligou?
______________-se celulares.

a)
b)
c)
d)
e)

à

Antônimos.
Sujeitos.
Sinônimos.
Substantivos.
Polissemia.

09. Analise a Charge abaixo:

Assinale a alternativa que preenche adequada e
respectivamente as lacunas acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Infração – Por que – Conserta.
Inflação – Por que – Conserta.
Infração – Porque – Concerta.
Inflação – Porque – Concerta.
Infração – Por quê – Conserta.

07. Assinale a alternativa em que os termos
destacados na mesma frase exercem função de
antônimos:
a) Carlos sempre foi mais bonito do que
Eduardo, mas Gustavo é o mais belo de
todos.
b) Quando cantamos a alegria aparece e a
felicidade acontece.
c) José estava muito doente, mas algo
aconteceu, e hoje, ele está com a saúde
de um bebê.
d) Eu sempre soube que esse restaurante
tinha comidas deliciosas, mas me
encantei com o saboroso prato de filé
mignon ao molho madeira.
e) Nós amávamos a nossa antiga casa, mas
hoje vivemos realmente em um lar.

A charge acima faz uma crítica à (ao):
a)
b)
c)
d)
e)

Desigualdade Social.
Poluição Ambiental.
Desmatamento.
Capitalismo.
Sujeira que moradores de rua causam
nas grandes cidades.

10. Relacione os números entre parênteses com
as frases abaixo:
(1) Homônimos.
(2) Parônimos.
4
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(__)- Diego e Carolina são casados há mais de
três anos, mas é a primeira vez que o vejo são;
(__)- Naquele canto, eu canto as melhores
composições;
(__)- Nós precisamos revisar todas essas
provas e, para isso, precisaremos revezar.
Assinale a alternativa que traz a sequência
correta:
a)
b)
c)
d)
e)

1 – 1 – 2.
1 – 2 – 1.
2 – 2 – 2.
2 – 1 – 1.
1 – 1 – 1.

11. 01. Assinale a alternativa com o correto
resultado de:
2 5
+ =?
3 3

b)
c)
d)
e)

7
6
3

a)
b)
c)
d)
e)

5
6
7
8
9

a)
b)
c)
d)

O troco está correto.
Faltou R$ 10,00 no troco recebido.
O troco excedeu dez centavos.
O troco está incorreto, faltando dez
centavos.
e) Falta R$ 0,15 para completar o troco.

7
3
2
7
3

16. Suponha que uma criança juntou em seu
cofrinho 150 moedas de um centavo. Pode-se
dizer que essa criança possui o valor de:

6
15

1
5

são para seus filhos e o restante são

para vender. A quantidade
reservada para os filhos foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 45,00
R$ 47,00
R$ 52,00
R$ 57,00
R$ 59,00

15. Paulo fez uma compra no valor de R$ 15,65.
Para o pagamento, utilizou uma nota de R$
50,00 e recebeu troco de R$ 34,25. Pode-se
dizer que:

12. Dona Júlia preparou 250 docinhos, dos
quais

a)
b)
c)
d)
e)

14. Uma criança ganhou uma caixa contendo 44
bombons. Ela guardou 4 para si e dividiu o
restante entre seus 8 coleguinhas. Pode-se
dizer que a quantidade de bombons que cada
coleguinha recebeu foi de:
MATEMÁTICA

a)

13. Mário possui em sua carteira 2 notas de R$
2,00, 3 notas de R$ 5,00, 2 notas de R$ 10,00 e
1 nota de R$ 20,00. No total, ele possui em sua
carteira:

10
35
50
70
95

de

docinhos

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1,50
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 75,00

17. Um jovem caminha 8 quarteirões para ir da
sua casa até a escola. Se cada quarteirão tem,
em média, 100 metros, pode-se dizer que esse
jovem caminha uma distância, em metros, de:
5
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a)
b)
c)
d)
e)

80
160
320
680
800

a)
b)
c)
d)
e)

18. O comprimento de 1 metro equivale, em
milímetros, a:
a)
b)
c)
d)
e)

10
100
1000
10000
100000

19. A figura a seguir está dividida em partes
iguais, em que algumas estão coloridas e outras
estão em branco.

32
40
54
68
88
CONHECIMENTOS GERAIS

21. Não é um município que faz limite com São
Roque do Canaã:
a)
b)
c)
d)
e)

Colatina.
Itaguaçu.
Linhares.
João Neiva.
Santa Teresa.

22. A tragédia ambiental de Brumadinho ocorreu
em qual estado brasileiro?

A fração que representa as partes coloridas é:
a)
b)
c)
d)
e)

2
10
8
10
12
10

a)
b)
c)
d)
e)

Mato Grosso.
Santa Catarina.
São Paulo.
Minas Gerais.
Rio de Janeiro.

23. São Roque do Canaã situa-se na
mesorregião do Espírito Santo denominada de:
a)
b)
c)
d)
e)

Noroeste Espírito-Santense.
Extremo Norte Espírito-Santense.
Sul Espírito-Santense.
Extremo nordeste Espírito-Santense.
Central Espírito-Santense.

8
2
2
8

20. Foi fretado um ônibus para um passeio
escolar. Cada passageiro pagou o valor de R$
80,00. Sabendo que o valor total pago ao
motorista foi R$ 3.200,00, dividido igualmente
entre os passageiros, pode-se dizer que o
número de pessoas que participaram do passeio
foi de:

24. A preservação ambiental, em particular da
Amazônia, é uma das principais preocupações
mundiais.
As
duas principais causas do
desmatamento florestal na região são:
a) Má gestão indígena de suas terras e
invasões pelo MST.
b) Agropecuária e corte ilegal de árvores.
c) Queimadas reativas e desapropriações
ilegais.
d) Reservas indígenas e uso indiscriminado
de agrotóxicos.
e) Má gestão das ONGs rurais e
agronegócio.
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25. São Dalmácio é:
a) Um bairro de um município vizinho ao
nosso.
b) Uma pequena comunidade situada no
município.
c) Um município limítrofe ao nosso.
d) Nosso bairro central.
e) O bairro sede dos poderes públicos de
nosso município.
26. Leia com atenção:
(__) - Para cada ocasião e ambiente existe uma
forma ideal para o comportamento. Não é a
roupa que nos faz mais ou menos jovens, mas
sim o dinamismo, o otimismo que trazemos em
nós. Uma pessoa vestida com simplicidade, de
acordo com sua idade e seu tipo físico, torna-se
sempre agradável de ser vista;
(__) - Os gestos, o olhar, o porte, o andar, a voz,
a dicção, a cultura geral, constituem fatores
irrelevantes para valorização das pessoas.
(__) - O rendimento no trabalho diminui quando
há maior satisfação dos membros do grupo ou
da equipe;
(__) - Devemos sempre ser modestos nas
discussões, nunca descartar a possibilidade de
o outro estar com a razão e, em caso contrário,
procurar compreender-lhe as razões.
Levando-se em consideração que (V) significa
verdadeiro e (F) significa falso, a sequência das
proposições acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

28. Um bom funcionário:
I- Evita falar mal dos outros;
II- Evita ser diligente;
III- Procurar ajudar os colegas no trabalho.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

29. Nos jogos pan-americanos deste ano, o
quadro final de medalhas, o primeiro país com
mais medalhas, o segundo país com mais
medalhas e o terceiro país com mais medalhas
são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Estados Unidos – Brasil – México.
Brasil – Estados Unidos – Cuba.
Estados Unidos – Brasil – Canadá.
México – Estados Unidos – Canadá.
Estados Unidos – Canadá – Cuba.

30. É o município mais populoso do Espírito
Santo:
a)
b)
c)
d)
e)

Vitória.
Serra.
Vila Velha.
Cariacica.
Cachoeiro de Itapemirim.

V – F – V – F.
F – V – F – V.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – F – V.

27. É o atual Ministro da Economia brasileiro:
a)
b)
c)
d)
e)

Paulo Guedes.
Gustavo Canuto.
Augusto Heleno.
Ernesto Araújo.
Onyx Lorenzoni.
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