CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 001/2018

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, 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 após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos de seu início.
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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LÍNGUA PORTUGUESA
01. São oxítonas que não deveriam estar
acentuadas:
a)
b)
c)
d)
e)

Barrís – Chuchú.
Ananás – Após.
Avó – Carajás.
Dominó – Maracujá.
Paraná – Você.

Afável – Obscuro.
Afetuoso – Carinhoso.
Aboiar – Retinir.
Frequente – Espiritual.
Espiral - Côncavo.

03. Em qual das alternativas abaixo a frase está
corretamente escrita?
a) A muchila de pele
mágua ao ajiota.
b) A muxila de pele
mágoa ao ajiota.
c) A moxila de pele
mágua ao agiota.
d) A mochila de pele
mágoa ao agiota.
e) A muxila de pele
mágua ao ajiota.

de coelho causou
de cuelho causou
de cuelho causou
de coelho causou
de cuelho causou

04. É uma palavra do gênero masculino:
a)
b)
c)
d)
e)

Bacanal.
Bólide.
Decalque.
Couve.
Matinê.

05. Não deveria ser iniciada com H:
a)
b)
c)
d)
e)

Haras.
Hestável.
Hípica.
Hostil.
Humilhação.

a)
b)
c)
d)
e)

Gisele, látex.
Espetáculo, lâmina.
Ângulo, míope.
Voltará, sucuri.
Próximo, ocupado.

07. Assinale a alternativa que não apresenta
erro de ortografia:

02. São sinônimos:
a)
b)
c)
d)
e)

06. São palavras paroxítonas:

a)
b)
c)
d)
e)

Cabelerero.
Carangueijo.
Mortadela.
Berigela.
Drumir.

08. Uma pessoa vacilante é:
a)
b)
c)
d)
e)

Hesitante.
Brilhante.
Exuberante.
Barulhenta.
Corajosa.

09. São palavras que deveriam ter sido escritas
com CH:
a)
b)
c)
d)
e)

Bruxa – Capixaba.
Caxumba – Faxina.
Rixa – Roxo.
Brexa – Xuva.
Xará – Xereta.

10. Divisão Silábica.
As palavras acima (“divisão silábica”) juntas têm
quantas sílabas?
a)
b)
c)
d)
e)

5 (cinco).
6 (seis).
7 (sete).
8 (oito).
9 (nove).
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MATEMÁTICA
11. Viviane cumpre uma carga horária de
trabalho semanal de 38 horas. Sabendo que ela
trabalha de segunda à sexta-feira, quantas
horas ela trabalha diariamente?
a)
b)
c)
d)
e)

7,1 horas.
7,3 horas.
7,5 horas.
7,6 horas.
7,9 horas.

12. O armazém de Fernando dispõe de sacos
que comportam 50 quilogramas. A quantidade
total de grãos de milho que ele precisa embalar
é de 1,5 toneladas. Quantos sacos ele irá obter
após embalar todo o milho?
a)
b)
c)
d)
e)

30 sacos.
40 sacos.
20 sacos.
50 sacos.
60 sacos.

13. Marcela comprou uma nova televisão para
seu quarto. Como decidiu pagar em apenas uma
parcela no cartão de crédito, os juros cobrados
por essa operação são de 7% acrescidos sobre
o valor inicial. Sabendo que o valor inicial da
televisão é de R$ 1.395,00, quanto ela pagou
pelo produto?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 977,65.
R$ 1.492,65.
R$ 1.297,35.
R$ 1.497,35.
R$ 1.292,65.

14. O triplo do antecessor de cem corresponde
a:
a)
b)
c)
d)
e)

307.
300.
287.
303.
297.

15. Ao comprar cinco garrafas de refrigerante,
Anderson gastou R$ 14,65. Quanto ele gastará

se comprar
refrigerante?
a)
b)
c)
d)
e)

treze

garrafas

do

mesmo

R$ 38,90.
R$ 33,90.
R$ 38,09.
R$ 35,75.
R$ 33,19.
CONHECIMENTOS GERAIS

16. O município de Marilândia-ES possui dois
distritos, Marilândia (sede) e:
a)
b)
c)
d)
e)

Santana.
Salesópolis.
Sapucaia
Samambaia.
Sapucaí.

17. A Padroeira da cidade de Marilândia-ES, é:
a)
b)
c)
d)
e)

Nossa Senhora de Guadalupe.
Nossa Senhora do Carmo.
Nossa Senhora dos Remédios.
Nossa Senhora Auxiliadora.
Nossa Senhora dos Navegantes.

18. Assinale a alternativa que apresenta o ano
de emancipação do município de Marilândia-ES:
a)
b)
c)
d)
e)

1958.
1940.
1980
1971.
1999.

19. Em relação ao estado do Espírito Santo,
assinale a alternativa incorreta:
a) Faz divisa com a Bahia, Minas Gerais e o
Rio de Janeiro.
b) É o quarto maior estado do Brasil.
c) Os naturais desse estado são chamados
de capixabas.
d) Está localizado na Região Sudeste do
Brasil.
e) A capital do estado não é a cidade mais
populosa.
Página 4 de 7

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 001/2018

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
20. A chamada Guerra de Canudos, revolução
de Canudos ou insurreição de Canudos, foi o
confronto entre um movimento popular de fundo
sócio-religioso e o Exército da República, que
durou de 1896 a 1897, na então comunidade de
Canudos, no interior do estado do(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Roraima.
Amazonas.
Bahia.
Paraíba.
Piauí.

21. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa respectivamente as lacunas:
O símbolo da reciclagem é formado por três
setas, fazendo referência a um ciclo: a primeira
seta representa a _______, que fabrica um
produto; a segunda faz menção ao _______,
que consome este produto; a terceira seta
representa o _______ do produto ao ciclo
produtivo, revalorizado por meio da reciclagem.
a)
b)
c)
d)
e)

Corporação / Empregador / Recuo.
Empresa / Microempresário / Rescindir.
Indústria / Consumidor / Retorno.
Economia / Administrador / Estorno.
Usina / Microempreendedor / Contorno.

22. São benefícios da Reciclagem, exceto:
a) Diminuição da poluição da água, do solo
e do ar.
b) Redução da acumulação progressiva de
resíduos.
c) Reaproveitamento dos materiais.
d) Utilização irracional dos recursos
naturais.
e) Formação
e
desenvolvimento
da
consciência ecológica.
23. Coleta seletiva de lixo é um processo que
consiste na separação e recolhimento dos
resíduos descartados por empresas e pessoas.
Desta forma, os materiais que podem ser
reciclados são separados do lixo orgânico. São
exemplos de lixo orgânico:

I- Casca de banana;
II- Cascas de ovos;
III- Papel utilizado (higiênico e absorvente);
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

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

24. Em relação as cores da coleta seletiva,
assinale a alternativa incorreta:
a) Laranja: Resíduos perigosos.
b) Branco: Resíduos ambulatoriais e de
serviços de saúde.
c) Vermelho: Metal em geral.
d) Verde: Vidro.
e) Azul: Papel; papelão.
25. Considera-se Equipamento de Proteção
Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de
uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
Assinale a alternativa que apresenta um EPI
para proteção dos membros inferiores:
a)
b)
c)
d)
e)

Braçadeira.
Perneira.
Respirador de fuga.
Luvas.
Manga.

26. São exemplos de EPIs para proteção da
cabeça, dos olhos e da face, exceto:
a) Óculos para proteção dos olhos contra
luminosidade intensa.
b) Vestimentas para proteção do tronco
contra riscos de origem mecânica.
c) Capuz para proteção do crânio, face e
pescoço contra respingos de produtos
químicos.
d) Protetor facial para proteção da face
contra impactos de partículas volantes.
e) Capacete para proteção contra choques
elétricos.
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27. Reside basicamente no fato de se aquecer o
alimento a determinada temperatura, e por
determinado tempo, de forma a eliminar os
microrganismos
presentes
no
alimento.
Posteriormente estes produtos são selados
hermeticamente por questões de segurança,
evitando assim uma nova contaminação.
O trecho acima faz referência a qual método de
conservação?
a)
b)
c)
d)
e)

Pasteurização.
Liofolização.
Radicidação.
Fermentação.
Salga e cura.

28. Em relação à utilização dos produtos de
limpeza, analise:
I- Desinfetante: produto destinado a destruir,
indiscriminada

ou

seletivamente,

microrganismo, quando aplicado em objetos
inanimados ou ambientes;
II- Amaciante: produto utilizado para tornar mais
flexíveis

os

produtos

têxteis

e

consequentemente obter uma determinada
suavidade;
III- Detergente: produto destinado à limpeza de

29. Em relação ao armazenamento dos produtos
de limpeza, assinale a alternativa incorreta:
a) Guarde produtos saneantes bem longe
de bebidas, alimentos, medicamentos e
cosméticos.
b) Mantenha produtos saneantes fora do
alcance de crianças e animais.
c) Reutilize as embalagens vazias dos
produtos saneantes.
d) Somente misture um produto saneante
com outro produto qualquer se esta
indicação constar no rótulo, pois a
mistura indevida pode causar reações
explosivas ou vapores tóxicos.
e) Mantenha os produtos saneantes
protegidos do sol, chuva e umidade.

30. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. Entre
as finalidades da higiene do trabalho, destacamse:
(__) - Prevenção de agravamento de doenças e
de lesões;
(__) - Eliminação das causas das doenças;
(__) - Diminuição da produtividade dos
funcionários.
a)
b)
c)
d)
e)

V-F-V.
V-F-F.
V-V-F.
F-V-F.
F-F-V.

superfícies e tecidos mediante diminuição da
tensão superficial.

Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

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