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PROVA - ZELADOR PATRIMONIAL

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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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
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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
Conforme regras gerais de comportamento no trabalho, podemos afirmar:

A )Seja pontual.
B) Dê apelidos aos colegas.
C) Brincadeiras são bem vindas e não devem ter limites.



D) Organização de materiais de trabalho atrapalham a harmonia do ambiente.

Questão 22
“Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua função oferece
mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o servidor é antes de tudo um servidor
da __________________ e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos condicionados aos seus
deveres junto à sociedade.” (Comentários à Constituição do Brasil, vol. 6, tomo II, Ed. Saraiva, 2a. ed.,
2001, p. 429). A palavra que completa corretamente a lacuna do trecho acima é:

A) Atividade.
B) Organização.
C) Matriz.
D) Comunidade.

Questão 23
Marque a alternativa INCORRETA :

A) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta.
B) O servidor público não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveni-
ente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.
C) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum.
D) O Servidor Público poderá fazer o que quiser no desenvolvimento de sua atividade profissional pois
não poderá admitir nenhuma diferenciação da atividade pública e a privada.

Questão 24
A higiene do trabalho ou higiene ocupacional é um conjunto de medidas preventivas relacionadas ao
ambiente do trabalho, visando a redução de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A higiene no
trabalho consiste em:

A) Combater as doenças profissionais.
B) Combater as epidemias regionais.
C) Combater as doenças laboratoriais.
D) Combater as doenças sociais.

Questão 25
Marque alternativa que traz a definição de Patrimônio Publico.

A) Patrimônio público são os bens que estão dentro do solo brasileiro, incluindo os bens das empresas
particulares, e etc.
B) Patrimônio público são os bens dos particulares somados aos bens dos vulneráveis e os bens da Uni-
ão e suas autarquias e fundações.
C) Segundo a definição da lei, o que caracteriza o patrimônio público é o fato de pertencer ele a um ente
público – a União, um Estado, um Município, uma autarquia ou uma empresa pública.
D) Patrimônio público são os bens dos domicílios residenciais, dos museus artísticos, das casas militares
e das autarquias particulares.

Questão 26
Dentre as opções abaixo, qual NÃO APRESENTA uma atribuição do Zelador Patrimonial?

A) Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões para cer-
tificar-se de que estão devidamente fechados, atentando para eventuais normalidades
B) impedir a entrada no prédio e áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do ho-
rário de trabalho.
C) guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público.
D) Agir por conta própria nas ações que julgar melhor, sem respeitar normas previstas.



Questão 27
Dentre as ações que fazem parte das atribuições do cargo de atribuições de Zelador Patrimonial, estão
as ações de comunicação à polícia sobre:

A) Presença de alimentos para mendigos de ruas em ocasiões de ações beneficentes pela assistência
social.
B) Presença de elementos suspeitos com uso de tóxicos, tentativa de furto, atos obscenos e vandalis-
mos.
C) Presença de turmas de formação de profissionais para habilitação de cartas de trânsito
D) Presença de excedentes de multas de trânsito nos departamentos.

Questão 28
Com relação ao relacionamento interpessoal é correto afirmar:

A) Um bom relacionamento entre os colegas de trabalho produz um ambiente harmonioso e produtivo,
fazendo com que o funcionalismo público possa alcançar seus objetivos com maior facilidade, sem en-
traves pessoais.
B) Cada pessoa deve fazer o seu trabalho sem considerar o coletivo, pois o mais importante é o que se
produz, e não a qualidade.
C) O relacionamento interpessoal não é importante quando se trata de órgão público, pois o trabalho é
diferente do privado, visto que não se tem a obrigação de prestar serviços que não são pagos.
D) O custo da máquina pública é muito alto, por isso deve-se deixar de lado o relacionamento interpes-
soal e focar na produtividade.

Questão 29
Para manter regras básicas de segurança devemos:

A) Não informar a presença de estranhos e tomar providências necessárias sobre fechaduras com sus-
peitas de arrombamentos.
B) Não fazer o reconhecimento dos funcionários através das identificações.
C) Deixar as portas sempre abertas.
D) Monitoramento contínuo, sinalização das áreas que estejam em manutenção para evitar acidentes, e
kit de primeiros socorros em dia.

Questão 30
Servidor Público Municipal é:

A) A pessoa legalmente investida em cargo público.
B) Qualquer pessoa que estiver na repartição pública.
C) Qualquer eleitor.
D) O cidadão que preste serviço publico direto ou terceirizado.


