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PROVA
Língua Portuguesa
Matemática e
Raciocínio Lógico
Auxiliar de Manutenção e Conservação
Questão de 01 a 08 Questão de 09 a 16
REGULAMENTO
 Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação
 Bolsa, Celulares e Relógios deixar na mesa do fiscal de sala
 Não será disponibilizada uma segunda prova nem folha de cartão resposta
 Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta
 Rasura no cartão resposta anula a questão
 Assinalar no Cartão resposta até a alternativa 31 (32 a 40 deixar em branco)
 É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros
 Início da prova: 09:00h
 Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h
 Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala
 Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída
 Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala

Conhecimentos
específicos
Questão 17 a 31

Dado o texto: (homenagem as mulheres)
DOS FILHOS PARA AS MÃES
Neste Dia Internacional da Mulher, eu preciso te fazer uma pergunta que me persegue há muito
tempo: Como é que você consegue estar sempre de bom-humor, sempre em paz consigo mesma e com
o mundo à sua volta?
Como você consegue ser gentil 24 horas por dia? Como consegue se apresentar elegante em qualquer
circunstância, revelando esta sua saudável e discreta vaidade? Sabe, hoje senti a necessidade de dizer
o quanto admiro você.
O quanto fico feliz em ter uma mãe tão especial e tão preocupada com a felicidade de todos os que a
cercam, tão empenhada em proporcionar um ambiente de harmonia e beleza; enfim, um ambiente de
felicidade plena.
Sei que, em nome desta paz, muitas vezes você abre mão dos seus próprios interesses e, se isto me
deixa orgulhoso por perceber que tenho uma mãe tão dedicada, por outro lado fico um pouquinho
triste em saber que você pode estar sacrificando o seu próprio acesso a flores, perfumes e outras coisas
que eu sei que você gosta tanto! (https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-mulher-8-de-marco/)
QUESTÃO 01
Com relação ao texto está correto afirmar que:
A) ( ) O filho está confundindo o dia da mulher com o dia das mães
B) ( ) O filho está aproveitando o dia internacional da mulher para saudar a mãe.
C) ( ) Para o filho, dia da mulher e das mães, tem o mesmo sentido
D) ( ) Nenhuma resposta certa
QUESTÃO 02
Segundo o texto, estar gentil 24h significa que
A) ( ) a mulher mãe não dorme
B) ( ) a mulher mãe está sempre disponível aos filhos em qualquer hora do dia ou da noite
C) ( ) a mulher mãe finge gentileza
D) ( ) todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 03
No texto: Como consegue se apresentar elegante em qualquer circunstância: significa
A) ( ) que esta mulher que o filho se refere tem boas condições econômicas
B) ( ) que a mulher consegue se arrumar bem em todas as horas, mesmo na desgraça
C) ( ) que a elegância feminina é uma característica natural da mulher
D) ( ) que esta mulher/mãe gosta de se apresentar bem para os filhos
QUESTÃO 04
No texto: seu próprio acesso a flores, perfumes e outras coisas que eu sei que você gosta tanto, significa:
A) (.......) Que essas coisas fazem parte da ternura e vaidade feminina
B) (.......) Que essas coisas são para mulheres de bom gosto
C) (........) Que essas coisas são supérfluas por isso as mulheres as vezes deixam de lado
D) (........) Nenhuma resposta está correta
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta quanto a separação das sílabas da palavra INTERESSES:
A) ( ) IN-TE-RE-SSES
B) ( ) IN-TER-ES-SES
C) ( ) INTER-ESSES
D) ( ) IN-TE-RES-SES
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa cuja palavra está acentuada incorretamente:
A) ( ) Cabríto
B) ( ) Calcário
C) ( ) Automóvel
D) ( ) Agência
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa incorreta quanto a escrita correta das palavras:
A) (
) Abordagem
B) (
) Solução
C) (
) Moajem
D) (
) Adequação
QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que contém verbos na frase
A) (
) A educação não tem dinheiro que precisa.
B) (
) A saúde está em queda no país.
C) (
) As crianças dormem cedo.
D) (
) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 09
A roçadeira da Prefeitura é a motor a gasolina e gasta 2 litros para cada período de 4 horas trabalhadas. Se
trabalharmos dois períodos de 4 horas por dia durante 20 dias, quantos litros de gasolina vão precisar?
A) ( ) 80 litros
B) ( ) 40 litros

C) ( ) 20 litros
D) ( ) Nenhuma resposta certa
QUESTÃO 10
Ao desenvolvermos a expressão: 2+3+13-9x4 e dividirmos por 2 teremos o seguinte resultado:
A) ( ) 9
B) ( ) 36
C) ( ) 18
D) ( ) nenhuma resposta está correta
QUESTÃO 11
Para escoar a produção agrícola de Vitor Meireles devemos efetuar a manutenção das estradas, pontes e
bueiros. Entre os produtos produzidos na nossa agricultura podemos citar como maior destaque:
A) ( ) produção de arroz
B) ( ) produção de fumo
C) ( ) produção de soja
D) ( ) produção de feijão
QUESTÃO 12
Sobre o meio ambiente é necessário que todos façam a sua parte. Por negligência e falta de cuidados
acontecem tragédias que ceifam vidas humanas e devastação ambiental. Recentemente aconteceram
tragédias amplamente noticiadas pela imprensa que podemos citar como verdadeiras:
A) ( ) Rompimento de barragens de Mariana e Brumadinho
B) ( ) Rompimento de parte da barragem de Itaipú
C) ( ) Rompimento de barragens em Taió e José Boiteux
D) ( ) Todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 13
Ato que tem acontecido frequentemente no país, principalmente no meio político, com desvios de dinheiro
público é chamado de:
A) ( ) administração
B) ( ) corrupção
C) ( ) má gestão
D) ( ) todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 14
Compramos 6 sacas de cimento, 01 metro de areia fina e ½ (meio metro) de brita para um concreto final de
calçada. Quanto vamos gastar se cada saca de cimento custa R$25,00 e a areia e brita custam R$100,00 o
metro?
A) ( ) R$250,00
B) ( ) R$400,00
C) ( ) R$300,00
D) ( ) Nenhuma resposta está correta
QUESTÃO 15
Em que ano o João nasceu se em 2020 ele fará 22 anos?
A) ( ) ano de 1999

B) ( ) ano de 2001
C) ( ) ano de 1998
D) ( ) ano de 2000
QUESTÃO 16
Em uma loja vende-se camisas por R$20,00 (vinte reais). Se comprarmos duas camisas e ganharmos 20% de
desconto quantos vamos pagar?
A) ( ) 32 reais
B) ( ) 8 reais
C) ( ) 40 reais
D) ( ) Nenhuma resposta certa
QUESTÃO 17
Ao sermos servidor público, temos o compromisso de atender bem as pessoas. Faz parte do bom
atendimento, EXCETO:
A) (
B) (
C) (
D) (

) Chegar no horário certo no trabalho
) Estar bem apresentado quanto a higiene
) Ser simpático
) somente atender pessoas do seu setor de trabalho

QUESTÃO 18
Com relação aos instrumentos de trabalho, vassouras, enxadas, pás, roçadeiras entre outros, é correto
afirmar:
A) ( ) Ao final do expediente guarda-las no local destinado para isso
B) ( ) se for enxada devemos deixa-la no tempo para não frouxar o cabo
C) ( ) devemos deixar no local de trabalho para continuar as tarefes no dia seguinte
D) ( ) Nenhuma resposta correta
QUESTÃO 19
Para cada tipo de trabalho se faz necessário algum tipo de equipamento ou instrumento tipo roçadeira,
betoneira, etc. para evitar acidentes com estes equipamentos devemos:
A) ( ) Operar os equipamentos em horários mais frescos
B) ( ) Usar equipamentos de segurança pessoal adequados para cada tipo de equipamento
C) ( ) Não há o que fazer a não ser tomar cuidado
D) ( ) Nenhuma resposta está correta
QUESTÃO 20
Em uma escola pública existe infestação de ervas daninhas na horta, prejudicando a plantação de alface. Qual
o método recomendado para eliminação destas ervas daninhas?
A) ( ) Pulverização com produto secante
B) ( ) Estender lona plástica sobre o canteiro para sufocar as ervas daninhas
C) ( ) Capinar e complementar com a retirada a mão das ervas daninhas
D) ( ) Todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 21
Para a durabilidade de uma máquina são necessários vários cuidados, entre eles podemos citar:

A) (
B) (
C) (
D) (

) Lubrificação periódica das máquinas
) Usar óleo importado
) Não usar máquinas em dias muito quentes
) engraxar as máquinas todos as sextas feiras no final do expediente

QUESTÃO 22
Em nosso local de trabalho e nos setores da Prefeitura Municipal existem mobiliários em geral. O nosso papel
diante destes mobiliários é:
A) ( ) auxiliar na manutenção e conservação dos mesmos
B) ( ) efetuar pequenos concertos
C) ( ) auxiliar na mudança de local quando solicitado
D) ( ) todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 23
Uma das responsabilidades do cargo de auxiliar de manutenção e conservação é zelar pelos mobiliários,
máquinas e equipamentos públicos. Para atender as necessidades do cargo é necessário ter noções de:
A) ( ) engenharia
B) ( ) marcenaria
C) ( ) pequenos consertos
D) ( ) todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 24
Em todos os locais de trabalho público existe a geração de lixo. Estes lixos podem ser de diversos tipos,
gerados nas cozinhas de creches, escritórios, oficinas mecânica etc. O que devemos fazer para lidar com os
diversos tipos de lixos:
A) ( ) Incinerar o que for possível
B) ( ) Dar destino correto para cada tipo de lixo
C) ( ) Acumular o lixo para reaproveitamento
D) ( ) Nenhuma resposta está correta
QUESTÃO 25
A separação do lixo para reaproveitamento correto é chamado de:
A) ( ) Reciclagem
B) ( ) Destinação
C) ( ) Armazenamento
D) ( ) Adubo orgânico
QUESTÃO 26
Para uma manutenção predial se faz necessário construir um pilar. Para iniciar este pilar é necessário:
A) ( ) Bater Estacas
B) ( ) Usar a retro escavadeira para furar o solo
C) ( ) Construir uma sapata adequada
D) ( ) Todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 27
Elementos básicos para fazer um concreto:
A) ( ) Agua, cimento, areia, cal e brita

B) ( ) água, cimento e areia
C) ( ) Areia, brita, cal e cimento
D) ( ) Areia, água, cimento e brita
QUESTÃO 28
Em tempos de chuvas e calor é comum o crescimento do mato nas beiras de estradas e ruas. Nestes tempos é
comum aumentar a necessidade de:
A) ( ) Roçadas e limpeza de valas e bueiros
B) ( ) Pulverização com produto secante
C) ( ) capinação
D) ( ) Todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 29
Para efetuar uma boa limpeza em móveis Não podemos usar o seguinte produto:
A) ( ) gosolina
B) ( ) Detergente
C) ( ) Sabão em pó
D) ( ) água sanitária
QUESTÃO 30
Para manter as salas de aula ou unidades de saúde em condições de uso e higiene são necessários vários
cuidados, dentre eles:
A) ( ) Cuidados com a pintura
B) ( ) Cuidados com a poda de árvores ao redor
C) ( ) Cuidados com o telhado
D) ( ) Todas as respostas estão corretas
QUESTÃO 31
Qual dos itens abaixo não se encaixa com produtos em PVC?
A) ( ) Resistentes a temperatura altas
B) ( ) produto leve
C) ( ) produto resistente a umidade
D) ( ) material impermeável (não passa água em sua parede)

Fim da Prova
Boa Sorte!

