
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 012/2019

PROVA - AGENTE OPERACIONAL

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

21/10/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 22 e 23/10/2019 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 25/10/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Questão 01
Assinale a alternativa na qual todas as palavras são ADJETIVOS:
A) beneficente, entretido, atrasado, progressista
B) beneficiar, entreter, atrasar, progredir
C) benefício, entretenimento, atraso, progresso
D) beneficiadamente, entretidamente, atrasadamente, progressivamente

Questão 02
Escolha a alternativa em que todas as palavras apresentam como sílaba tônica, a antepenúltima sílaba:
A) repórter, malefício, solidão
B) pé, mãe, capô
C) oxítona, paroxítona, proparoxítona
D) amor, giz, luz

Questão 03
A separação silábica das palavras abaixo está INCORRETA na alternativa:
A) tei-a, nos-sa, guar-da
B) a-reia, tro-fé-u, exce-len-te
C) op-tei, sa-ú-de, se-ção
D) ad-vér-bio, for-tui-to, ob-ses-são

Questão 04
Assinale a assertiva em que todas as palavras estão escritas de forma INCORRETA:
A) ceção, taramela, queratina
B) excesso, registro, logradouro
C) miscelanea, furtacor, bochecha
D) sombrancelha, mendingo, aerioporto

Questão 05
Marque a alternativa cuja palavra destacada não altera o sentido da frase dada:

As mulheres, em maioria, são muito pragmáticas.

A) patéticas
B) póstumas
C) práticas
D) poéticas

Questão 06
Assinale a alternativa na qual a frase dada está escrita CORRETAMENTE, considerando-se o uso dos
vocábulos “mal” e “mau”:
A) A sopa foi mau temperada.
B) A roupa estava mal estendida.
C) Menino mal: mentiu para a sua mãe!
D) O texto foi mau escrito.

Questão 07
Escolha a assertiva que indica, respectivamente, a classe gramatical a qual pertencem as palavras:

 “sol” -  “ser” - “sua”

A) substantivo, verbo, adjetivo
B) adjetivo, substantivo, pronome
C) verbo, adjetivo, substantivo
D) substantivo, verbo, pronome



Questão 08
Assinale a alternativa em que todos as palavras dadas pertencem a mesma classe gramatical:
A) me, mim, comigo
B) nós, elas, juntas
C) você, jovem, rapaz
D) pessoa, gente, tu

Questão 09
Todas as assertivas reúnem palavras com dígrafo, EXECETO a:
A) missa, guerra, queijo
B) cachorro, moça, pescada
C) unha, nascimento, ramalhete
D) querida, exceto, piscina

Questão 10
Uma das assertivas abaixo apresenta linguagem figurada, assinale-a:
A) A maioria das pessoas gosta de flores.
B) Flores colhidas, em geral, murcham.
C) Flores brotam da minha alma.
D) Minhas flores brotaram.

Matemática

Questão 11
Em um formigueiro, a quantidade de formigas que vivem nele é de dois milhões, quatrocentos e seis mil 
e trinta e cinco formigas. Utilizando algarismos, o número de formigas nesse formigueiro é:
a) 2 406 035
b) 2 406 350
c) 2 406 305
d) 2 460 035

Questão 12
Os primeiros números que surgiram são os que pertencem ao conjunto dos números naturais, sendo 
assim, qual é o menor número natural?
a) – 2
b) – 1
c)  0
d)  2

Questão 13
Qual número é o antecessor de 1434?
a) 1435
b) 1433
c) 1443
d) 1432

Questão 14
Bruno e Roberta estão em uma fila que há 67 pessoas para comprar ingressos para o cinema, Bruno é
33º da fila e Roberta é a 43º. Qual é o número de pessoas depois de Bruno?
a) 24
b) 32
c) 34
d) 44

Questão 15
Das alternativas a seguir, qual está composta por números naturais consecutivos?
a) 2,3,5
b) 38, 40,42



c) 10,20,30
d) 5,6,7

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Qual o nome do(a) atual prefeito(a) de Bombinhas?
Assinale a alternativa correta:

A) Paulo Dallago Muller
B) Ana Paula da Silva
C) Maneca – Manoel Marcilio dos Santos
D) Emerson Luciano Stein

Questão 17
Qual a Capital do estado de Santa Catarina?
Assinale a alternativa correta:

A) Florianópolis
B) Itapema
C) Blumenau
D) Itajaí

Questão 18
Quantos bairros existem atualmente em Bombinhas?
Assinale a alternativa correta:

A) 5
B) 4
C) 7
D) 9

Questão 19
A última eleição para presidente do Brasil aconteceu em que ano?
Assinale a alternativa correta:

A) 2019
B) 2018
C) 2017
D) 2016

Questão 20
Qual o nome da maior operação de investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 
teve?
Assinale a alternativa correta:

A) Lava Jato
B) Operação Juntos e Shallow Now
C) Operação Zelotes
D) Operação que país é esse

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A higiene pessoal é muito importante em qualquer ambiente de trabalho. Assim, o agente operacional
deve apresentar-se no ambiente de trabalho:
a) limpo e asseado



b) sujo e com roupas rasgadas
c) sempre alcoolizado e sujo
d) sempre limpo e desalinhado

Questão 22
Ao utilizar  o material  e  equipamentos para a limpeza pública,  o agente operacional  deve ter  certos
cuidados com os equipamentos, tendo em vista que pertencem à administração pública. Ao terminar os
trabalhos os equipamentos devem:
a) ser limpos e organizados conforme instrução do superior hierárquico;
b) serem deixados no mesmo lugar porque logo alguém tira
c) serem jogados em algum terreno vazio porque são pesados
d) serem guardados em qualquer depósito de resíduos sólidos

Questão 23
A segurança no trabalho é indispensável para o desenvolvimento das atividades do agente operacional.
Desta forma, são materiais de segurança no trabalho:
a) luvas; chinelos e bermudas
b) luvas, botas e capas
c) sapato, tênis e chinelo
d) sunga, camiseta e chinelo

Questão 24
O bom relacionamento humano no trabalho torna as atividades mais prazerosas. Desse modo integram
o bom relacionamento no trabalho:
a) rir de situação vexatória do colega;
b) aproveitar o tempo livre para xingar os colegas;
c) ouvir e auxiliar quando possível o colega de trabalho
d) não cumprimentar os colegas ao chegar ao serviço

Questão 25
O servidor público após um ano de efetivo exercício tem direito a:
a) férias, com a remuneração mensal mais 1/3
b) exoneração, com a remuneração mensal
c) 13º salário com a remuneração mensal mais 1/3
d) gratificação natalina

Questão 26
São deveres do servidor público:
a) ser pontual no trabalho
b) ser inassíduo no trabalho
c)  ser desidioso no trabalho
d) não manter sigilo de suas atribuições

Questão 27
São atribuições do agente operacional:
a) Limpar e desobstruir bueiros
b) varrer os entulhos da rua para os bueiros
c) protocolar requerimentos
d) fazer o pagamento dos servidores

Questão 28
A ferramenta utilizada para juntar resíduos é:
a) enxada
b) pá de juntar
c) martelo
d) rastel

Questão 29
Estão dentre as atividades do agente operacional:



a)   executar serviços periódicos, de capinação e recolhimento de resíduos em ruas, praças, praias e
outros logradouros públicos;
b) executar a merenda escolar
c) recepcionar os contribuintes que desejam informações dos mais variados setores da administração
pública
d) confeccionar projetos para pavimentação de ruas

Questão 30
A disciplina  na  realização  das  atividades  representa  um  resultado  com  qualidade.  Desta  forma,  a
disciplina compreende:
a) ser inoperante e ineficiente
b) ser ineficiente e inassíduo
c) ser perseverante e com auto controle
d) ser distraído e inoperante


