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INSTRUÇÕES

-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o
GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Braçal
PORTUGUÊS
MARAVILHA
Lá fora está chovendo
Mas assim mesmo
Eu vou correndo
Só pra ver o meu amor
Ela vem toda de branco
Toda molhada
E despenteada
Que Maravilha
Que coisa linda
Que é o meu amor
Por entre bancários
Automóveis
Ruas e avenidas
Milhões de buzinas
Tocando sem cessar
Ela vem chegando de branco
Meiga, e muito tímida
Com a chuva molhando, seu corpo
Que eu vou abraçar
E a gente no meio da rua
Do mundo, no meio da chuva
A girar!
Que Maravilha!
A girar!
Que Maravilha!

Jorge Ben / Toquinho

Segundo a música, assinale a alternativa correta, das questões de 01 a 05
1-É chamado de Maravilha:
a) O amor do eu lírico
b) Os automóveis
c) As ruas
d) As Avenidas
2-Segundo o texto:
a) Está chovendo
b) Está fazendo frio
c) Está ensolarado
d) Está nublado

3-O autor está:
a) Correndo
b) Triste
c) Desconfiado
d) Revoltado
4-O amor do autor está:
a) Vestida de branco
b) Molhada
c) Despenteada
d) Todas as alternativas estão corretas
5-O amor do autor está:
a) Tímida
b) Infeliz
c) Chorando
d) Revoltada pela chuva
6-O antônimo de despenteada é:
a) Que está com o cabelo bagunçado
b) Que não possui penteado algum
c) Penteada
d) Descabelada
7-São palavras transcritas do texto que se apresentam no feminino, EXCETO:
a) Meiga
b) Tímida
c) Chuva
d) Automóveis
8-Assinale a única expressão que se encontra no aumentativo.
a) Rua.
b) Amorzão.
c) Perseguição.
d) Corpo.
9-Dentre as frases abaixo, a única correta é:
a) A chuva está caindo, mas nós vai ficar aqui.
b) A chuva está caindo, mas nós vamos ficarmos aqui.
c) A chuva está caindo, mas nós vamos ficar aqui.
d) A chuva está caindo, mas vamos ficarmos aqui.
10) A palavra cessar tem quantas vogais?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

CONHECIMENTOS GERAIS

11-Morreu em setembro de 2022, aos 96 anos, a monarca com o reinado mais
longo da história britânica. O nome da rainha era:
a) Grace
b) Elizabeth
c) Meghan
d) Dyana
12-Segundo a Lei Orgânica de Silveiras, o mandato dos vereadores será de:
a) 2 anos
b) 3 anos
c) 4 anos
d) 5 anos
13-Pela Lei Orgânica de Silveiras, O prazo de validade do concurso público
será:
a) de até um ano, prorrogável, uma vez, por igual período.
b) de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual período.
c) de até três anos, prorrogável, uma vez, por igual período.
d) de até quatro anos, prorrogável, uma vez, por igual período.
14-A data do aniversário da cidade de Silveiras é comemorada em:
a) 28 de fevereiro
b) 12 de Julho
c) 15 de maio
d) 18 de novembro
15-Complete: Silveiras é um município que abriga a tradição_____________,
representada nos monumentos, construções, gastronomia e manifestações
culturais de seu povo
a) tropeira
b) mineira
c) paulista
d) industriária
16-Nos dias 5 e 6 de novembro de 2022 foi realizado na cidade de Silveiras
a) corrida de moradores
b) São Silveiras
c) festa da broa
d) quinto festival da Içá
17-Quando é celebrado o dia da padroeira da cidade de Silveiras?
a) 8 de dezembro
b) 12 de Julho
c) 15 de maio
d) 18 de novembro

18-No segundo turno da eleição para presidente no Brasil, oficialmente teve
maior quantidade de votos:
a) Bolsonaro
b) Luiz Inácio Lula da Silva
c) Ciro Gomes
d) Soraya Thronicke
19-Para evitar a dengue devemos:
a) Não deixar água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se
desenvolve, evita sua procriação.
b) Não deixar acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque
areia fina até a borda do pratinho.
c) Entregar pneus velhos ao serviço de limpeza urbana.
d) Todas as alternativas estão corretas.
20-Os caminhoneiros bloquearam ou interditaram rodovias em 25 Estados e no
Distrito Federal em 31.out.2022, em manifestações contra:
a) Aumento da gasolina
b) Aumento do valor da cesta básica
c) A eleição que deu como vencedor o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Valor do diesel cobrado nos Postos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-Qual o nome da ferramenta na imagem?

a) ancinho.
b) tesoura de poda.
c) serrote.
d) foice.

22-Qual a função da ferramenta acima?
a) limpeza, escarificação da superfície e nivelamento do solo.
b) abertura de buracos.
c) capina de mato alto.
d) corte de materiais lenhosos.

23-Qual o nome da ferramenta na imagem?

a) escavadeira.
b) pá.
c) cavadeira.
d) garfo.
24-A limpeza urbana:
I. Deixa a cidade limpa, arrumada, agradável para os moradores e turistas.
II.Deixa a cidade livre de vetores de doenças que podem surgir a partir do
acúmulo do lixo.
III.Impede que a sujeira entupa os bueiros, evitando enchentes durante as
chuvas.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas.
25-São exemplos de comportamentos adequados no trabalho:
a) agir de maneira amigável e respeitosa somente com superiores.
b) contar problemas pessoais dos colegas para os superiores.
c) reconhecer e assumir seus erros.
d) levar vantagens indevidas e manipular as pessoas para se beneficiar.
26-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre capinar/ roçar:
a) Herbicida é um produto químico usado para matar plantas, conhecido
também como “mata mato” e costuma ser bastante eficiente.
b) Na capinação poderão ser empregadas ferramentas e equipamentos
manual, mecânico ou químicos.
c) Capina manual é aquela executada somente com ferramentas manuais
convencionais, como enxada, foice, rastelo etc.l
d) A roçadeira é uma ferramenta manual convencional que serve para aparar a
grama e a vegetação em diferentes terrenos.
27-Qual EPI (Equipamento de Proteção Individual) é utilizado para proteção
das mãos?
a) luvas de proteção.
b) botas antiderrapantes.
c) aventais impermeáveis.
d) máscaras e óculos de proteção.

28-Sobre o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), compete ao
trabalhador:
a) usar obrigatoriamente os EPI indicados para a finalidade a que se
destinarem.
b) comprar o seu próprio EPI.
c) orientar seus colegas sobre o uso do EPI.
d) guardar em sua casa o seu EPI.
29-O servidor braçal deve evitar:
a) Carregar materiais pesados de maneira inadequada.
b) Trabalhar em velocidades inseguras
c) Distrair-se ou negligenciar itens de segurança
d) Todas as alternativas estão corretas
30-Assinale a alternativa que NÃO é função do braçal:
a) Preparar de massas.
b) Remover o material.
c) Carregar entulho
d) Supervisionar a qualidade do serviço.

