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 CONFIRA 
 

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 20 
questões objetivas de múltipla escolha. 

 Se faltam folhas e se a sequência de questões 
está correta. 

 Se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 

 

 NÃO É PERMITIDO 
 

 Qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova. 

 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão 
e/ou acompanhamento do fiscal. 

 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃO-
RESPOSTA. Ele não será substituído. 

 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das 
questões. 

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE: 
 

 Usar este caderno de questões 
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura. 
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta. 

 Usar o verso do caderno como rascunho. 
 Assinalar somente uma alternativa no cartão-

resposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o 
exemplo: 

 

 
 

 
 Não deixe questões em branco.  
 Não assinale mais que uma alternativa. 
 As questões contêm apenas uma alternativa correta. 
 

 

 
 Só entregue a prova após transcorrido 1 (uma) hora do seu início. 

 Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido. 

 Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará disponível no site www.iobv.org.br, no dia 
seguinte ao da realização das provas na área restrita do candidato. 

 Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se simultaneamente 
da sala de provas. 

 Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta: 

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 
VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA 

Atenção 

 Verifique seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.  

 Assine o cartão-resposta. 

http://www.iobv.com.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
QUESTÕES 01 A 10 

 
Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

 
 
 
Apresente os sinônimos adequados, numerando a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª: 
 
1. Mundo 
2. Pensamento 
3. Energia 
4. Amor 
5. Vida 

 
(   ) Raciocínio 
(   ) Apreço 
(   ) Vivacidade 
(   ) Planeta 
(   ) Existência 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
B) 2 – 4 – 3 – 1 – 5  
C) 4 – 3 – 1 – 5 - 2 
D) 2 – 3 – 4 – 5 - 1 
 
Questão 02 

Indique a alternativa que apresenta um substantivo 
concreto sublinhado: 
 
A) Ela era uma fada em minha vida. 
B) O trabalho foi realizado com eficiência. 
C) A solidariedade do povo promoveu a reconstrução 

da cidade. 
D) Este carinho é coisa de mãe. 
 
Questão 03 

Em qual das alternativas o plural está INCORRETO? 
 
A) couve-flor = couves-flores 
B) palavra-chave = palavras-chave 
C) amor-perfeito= amores-perfeito 
D) quinta-feira = quintas-feiras 
 
 
 
 
 

Questão 04  

Marque a alternativa que apresenta ERRO quanto à 
norma culta da língua: 
 
A) O bandido foi pego em flagrante. 
B) As lâmpadas florescentes são mais econômicas.  
C) O vereador cumpriu apenas três anos de seu 

mandato. 
D) Ele fez a cessão de todos os seus bens. 
 
Questão 05 

Em qual das opções abaixo há um ditongo? 
 
A) saída 
B) hiato 
C) saguão 
D) ninguém 

 
Matemática 

 
Questão 06 

O resultado de 252 + 102, é: 
 
A) 150 
B) 304 
C) 354 
D) 444 
 
Questão 07 

Analise o retângulo a baixo. 
 

 
A alternativa que representa a área do retângulo, é: 
 
A) 250 cm² 
B) 39 cm² 
C) 78 cm² 
D) 350 cm²  
 
Questão 08  

Analise a figura plana abaixo. 

 
A alternativa que corresponde ao nome do polígono, é: 
 
A) Losango 
B) Quadrado 
C) Triângulo 
D) Prisma 
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Questão 09 

João pegou R$ 280,00 emprestado de Mariana e 
pagará 5% de juros. A alternativa que corresponde ao 
valor total que João pagará a Mariana, é: 
 
A) R$ 285,00 
B) R$ 294,00 
C) R$ 330,00 
D) R$ 290,00 
 
Questão 10  

Subtraindo de 52 a sua metade, restará: 
 
A) 13 
B) 52 
C) 26 
D) 29 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 11 A 20 

 
Questão 11 

O que o servidor público não deve fazer durante o seu 
expediente de trabalho: 
 
A) Falar em tom baixo. 
B) Dar gargalhadas. 
C) Não fumar. 
D) Chegar no horário. 
 
Questão 12 

Quanto às regras de hierarquia no serviço público, é 
correto afirmar que: 
 
A) Não há hierarquia no serviço público. 
B) O servidor público deve respeitar somente o 

Prefeito. 
C) O servidor público pode se recusar a fazer o seu 

trabalho. 
D) O servidor público deve ser obediente. 
 
Questão 13  

Para se relacionar bem com os seus colegas de 
trabalho, o servidor público deve: 
 
A) Falar “palavrões”. 
B) Ser grosseiro. 
C) Ser atencioso. 
D) Nunca oferecer ajuda. 

 
Questão 14 

O servidor público responsável pelo serviço de limpeza 
e higiene em creches não deve: 
 
A) Deixar de usar o equipamento de proteção 

individual (EPI), quando necessário. 
B) Manter a higiene pessoal. 
C) Lavar as mãos após o término das atividades de 

limpeza. 
D) Usar uniforme sempre limpo. 
 
 

Questão 15  

São materiais recicláveis: 
 
A) Espelho e prego. 
B) Copo e tampinha de garrafa. 
C) Tubo de TV e cabo de panela. 
D) Clips e papel carbono. 

 
Questão 16 

Não é equipamento de proteção individual - EPI: 
 
A) Luvas de borracha. 
B) Máscara. 
C) Botas de couro. 
D) Óculos de proteção. 
 
Questão 17 

Os sanitários devem ser limpos diariamente. Sobre a 
limpeza em banheiros é correto afirmar que: 
 
A) Após lavar e enxaguar o vaso sanitário 

corretamente deve-se utilizar um pano úmido em 
hipoclorito de sódio sobre o assento e a tampa. 

B) Deve-se utilizar uma esponja úmida com detergente 
líquido para lavar o interior do vaso sanitário. 

C) O exterior do vaso sanitário deve ser higienizado 
com um pano úmido em água e desinfetante. 

D) O conteúdo depositado nas lixeiras do banheiro 
deve ser recolhido uma vez por semana. 

 
Questão 18 

Sobre o armazenamento dos materiais e utensílios de 
limpeza, não se deve: 
 
A) Armazenar os baldes higienizados e secos, sendo 

que um deve estar dentro do outro. 
B) Lavar em água e sabão os panos utilizados na 

limpeza, antes de armazená-los no local correto. 
C) Deixar materiais de limpeza ao alcance de crianças. 
D) Lavar as escovas de limpeza com água e sabão e 

deixá-las com as cerdas para baixo para secar. 
 
Questão 19 

Quando houver coleta de lixo seletiva, os vidros devem 
ser depositados em lixeira de cor: 
 
A) Azul 
B) Vermelha 
C) Amarela 
D) Verde 
 
Questão 20 

Na limpeza de revestimentos cerâmicos, para o piso 
não ficar com aspecto embaçado, não se deve utilizar 
o seguinte produto de limpeza: 
 
A) Sabão em pó. 
B) Detergente neutro. 
C) Desinfetante. 
D) Sabão líquido. 
 
 




