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Língua Portuguesa 

 
01 – Leia a frase abaixo:  
 

O homem delicado cedeu sua cadeira. 

 
Qual o é o verbo dessa frase? 
 

A) Cadeira. 
B) Cedeu. 
C) Delicado. 
D) Homem. 

 
02 – Assinale a frase que foi escrita no 
feminino. 
 

A) Aquele bom homem me ajudou. 
B) Todo o estado de São Paulo sofre está em 

alerta. 
C) Torcedores fazem filas para comprar 

ingressos. 
D) Sua vizinha estava alegre. 

 
03 – A palavra PONTUALIDADE possui seis 
sílabas. Ela é: 
 

A) Dissílaba. 
B) Monossílaba. 
C) Polissílaba. 
D) Trissílaba. 

 
04 – Assinale a palavra que está acentuada 
INCORRETAMENTE: 
 

A) Ânjo. 
B) Café. 
C) Sério. 
D) Sofá. 

 
05 – Em qual alternativa uma das palavras 
está escrita INCORRETAMENTE? 
 

A) Médica – Medica. 
B) Pública – Publica. 
C) Sábia – Sabia. 
D) Tránsito – Transito. 

Matemática 

 
06 – 100 minutos equivalem a: 
 

A) 1 hora e 20 minutos. 
B) 1 hora e meia. 
C) 1 hora e 40 minutos. 
D) 1 hora e 50 minutos. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 – Ana fez um curso de música durante três 
semestres. Esse período corresponde a: 
 

A) 6 meses. 
B) 12 meses. 
C) 15 meses. 
D) 18 meses. 

 
� espaço para rascunho � 
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08 – Luiz e seus amigos estão fazendo um 
desenho usando figuras planas de cinco lados. 
A figura usada por eles é um: 
 

A) Cubo. 
B) Pentágono. 
C) Quadrado. 
D) Triângulo. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 – Duas empresas tem juntas 4.982 
operários. As duas empresas têm o mesmo 
numero de operários. Quantos operários 
existem em cada empresa? 
 

A) 2.491 operários. 
B) 2.914 operários. 
C) 2.941 operários. 
D) 9.964 operários. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 – João recebe por mês R$ 185,00 para 
pagar transporte de sua casa até o local de 
trabalho. Na primeira semana desse mês, ele 
gastou R$ 48,00 e na segunda, gastou R$ 
39,00. Quanto resta para ele gastar ate o final 
do mês? 
 

A) R$ 87,00. 
B) R$ 98,00. 
C) R$ 137,00. 
D) R$ 146,00. 

 
� espaço para rascunho � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11 – O nome do Município de Vitor Meireles é 
uma homenagem a um catarinense de renome 
internacional que nasceu em Nossa Senhora 
do Desterro (atualmente Florianópolis). Vitor 
Meireles se destacou como: 
 

A) Cantor. 
B) Escritor. 
C) Pintor. 
D) Poeta. 

 
12 – Quantos anos de emancipação política o 
Município de Vitor Meireles vai completar em 
26/04/2010? 
 

A) 21 anos. 
B) 22 anos. 
C) 23 anos. 
D) 24 anos. 
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13 – Em que data foi instalado oficialmente o 
Município de Vitor Meireles? 
 

A) 01/01/1989. 
B) 26/04/1989. 
C) 01/01/1990. 
D) 26/04/1990. 

 
 
14 – Foram nomes dados ao então povoado de 
Vitor Meireles até o ano de 1967, EXCETO: 
 

A) Alto Rio Dolmann.  
B) Bandeirantes. 
C) Forcação. 
D) Rio Preso.  

 
 
15 – São municípios que fazem divisa com 
Vitor Meireles: 
 

A) Blumenal e Itaiopolis. 
B) Ibirama e José Boiteux. 
C) Indaial e Rio do Campo. 
D) Salete e Santa Terezinha. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

 
 
16 – São pessoas que por lei tem prioridade de 
atendimento nas repartições públicas, 
EXCETO: 
 

A) Gestantes e Lactantes. 
B) Idosos acima de 60 anos. 
C) Jovens com dificuldade de locomoção. 
D) Mães acompanhadas de seus filhos. 

 
 
17 – Durante a sua jornada de trabalho, o 
servidor público NÃO deverá demonstrar? 
 

A) Eficiência. 
B) Nervosismo. 
C) Pontualidade. 
D) Responsabilidade. 

18 – São normas de boa conduta que o 
servidor público deverá seguir para evitar 
transtornos em seu local de trabalho, 
EXCETO: 
 

A) Ao chegar para trabalhar cumprimentar 
todas as pessoas presentes. 

B) Pedir desculpas quando se esbarrar em 
alguém acidentalmente e perguntar a outra 
pessoa se machucou. 

C) Se inteirar de detalhes da vida privada das 
demais pessoas que trabalham no local, 
para desta forma ter assunto nas horas 
vagas. 

D) Sempre pedir licença a todos quando tiver 
que se ausentar do ambiente de trabalho. 

 
19 – Acidentes podem ocorrer a qualquer 
hora e em qualquer lugar, portanto a 
prevenção dos Acidentes de Trabalho no 
serviço público é um dever: 
 

A) De todos. 
B) Do Prefeito Municipal. 
C) Dos funcionários públicos. 
D) Dos responsáveis pela segurança. 

 
20 – Por uma recomendação de segurança, os 
produtos de limpeza NÃO devem ser 
armazenados: 
 

A) Em ambientes longe do alcance de 
animais e crianças. 

B) Em armários diferentes de onde se 
estocam alimentos.  

C) Em depósitos escuros e sem circulação de 
ar. 

D) Em locais sem incidência de raios solares. 
 
21 – A conservação e a guarda das 
ferramentas manuais e dos utensílios usados 
no dia-a-dia nos serviços são de 
responsabilidade: 
 

A) Do setor de almoxarifado. 
B) Do rondante ou vigilante. 
C) Do secretário municipal. 
D) Dos funcionários do setor. 
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22 – A limpeza dos equipamentos elétricos, 
NÃO deve ser feita: 
 

A) Apenas por pessoas qualificadas para tal 
operação. 

B) Com eles ligados da tomada de energia. 
C) Seguindo-se as orientações do manual de 

instruções. 
D) Usando-se ferramentas apropriadas. 

 
 
23 – As placas e cavaletes de advertência 
sobre o risco de quedas em pisos 
escorregadios devem ser de que cor: 
 

A) Amarela e preta. 
B) Azul e verde. 
C) Branca e vermelha. 
D) Cinza e marrom. 

 
 
24 – Ao iniciarmos a limpeza de um 
eletrodoméstico devemos sempre: 
 

A) Desligar o mesmo da tomada. 
B) Limpar o mesmo sempre em 

funcionamento. 
C) Manter o mesmo ligado. 
D) Estar com as mãos e pés molhados. 

 
 
25 – Na fase de crescimento as crianças 
necessitam de grande ingestão de cálcio. Qual 
destes alimentos é rico em cálcio? 
 

A) Arroz. 
B) Feijão. 
C) Milho. 
D) Ovo. 

 
 
26 – Ao fazermos a higienização de um local 
devemos começar lavando: 
 

A) A parede. 
B) A parte de fora. 
C) O chão. 
D) O teto. 

27 – Ao receber os alimentos e armazená-los 
no estoque qual a forma CORRETA? 
 

A) Devemos guardar os alimentos dentro de 
caixas grandes e lacrá-las. 

B) Organizar a prateleira de forma que os 
alimentos que estão chegando sejam os 
primeiros a serem utilizados. 

C) Os alimentos que estão chegando devem 
ser armazenados de forma a serem 
utilizados por ultimo. 

D) Todos os alimentos devem ser abertos e 
colocados dentro de sacos plásticos. 

 
 
28 – Qual das abreviaturas abaixo 
corresponde a colher de sopa? 
 

A) C/ AÇ. 
B) COL S. 
C) COL SOB. 
D) ESCjão. 

 
 
29 – Qual destes produtos é utilizado para 
fazer a higienização de alimentos folhosos? 
 

A) Cloro. 
B) Detergente. 
C) Querosene. 
D) Xampu. 

 
 
30 – Qual dos utensílios abaixo não deve ser 
utilizado na cozinha? 
 

A) Bota fechada. 
B) Calça comprida. 
C) Sandália de salto. 
D) Touca de proteção. 

 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA A 
GRADE DE RESPOSTAS. 

A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE 
BOA SORTE. 

 


