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Cargo: Cantoneiro

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: Cantoneiro
PORTUGUÊS

Campanha “10 minutos contra a dengue”

Estamos vivendo um tempo atípico, Dengue e Covid-19, distanciamento e
isolamento social como prevenção. Aproveite o ficar em casa para limpar
quintal, retirar tudo que possa acumular água (garrafa, casca de ovo, plástico,
resto de construção lata, pneu, vasos de planta). Verifique também: caixa
d’água, calhas, ralos, piscinas, baldes, vasos sanitários, tanques, reservatórios
atrás de geladeira e vasilhames de animais. Cheque semanalmente os locais a
onde o mosquito costuma colocar seus ovos. Com apenas uma ação semanal
de 10 minutos é possível interromper o ciclo da vida do mosquito transmissor
da dengue

Responda as questões 1 a 5 de acordo com as orientações acima da Prefeitura
de Silveiras, publicada no site municipal da cidade.
1-Há a orientação que podemos parar o ciclo da vida do mosquito transmissor
da dengue com apenas:
a) Ação semanal de 10 minutos
b) Ação semanal de 30 minutos
c) Ação mensal de 10 minutos
d) Ação mensal de 30 minutos
2-Cheque semanalmente os locais a onde o mosquito costuma colocar seus
ovos, quer dizer:
a) Olhe semanalmente os locais
b) Verifique semanalmente os locais
c) Observe semanalmente os locais
d) Todas as alternativas estão corretas- a, b e c
3- Assinale a alternativa incorreta :Aproveite o ficar em casa para:
a) Limpar quintal, retirar tudo que possa acumular água (garrafa, casca de ovo,
plástico, resto de construção lata, pneu, vasos de planta).
b) Verificar : caixa d’água, calhas, ralos, piscinas, baldes, vasos sanitários,
tanques, reservatórios atrás de geladeira e vasilhames de animais.
c) Checar semanalmente os locais onde o mosquito costuma colocar seus
ovos.
d) Descansar e levar as crianças para passear.

4-O texto fala sobre:
a) Dengue e Covid
b) Dengue e Pernilongo
c) Covid e Catapora
d) Covid e Sarampo
5-A dengue é transmitida por:
a) Mosquito
b) Rato
c) Barata
d) Gatos
6-Assinale a alternativa que a palavras escritas com a letra X não tem o som
de Z
a) enxame – enxada – enxerto
b) exame – exumar – êxodo
c) exato – existe – exílio
d) exibido – exemplo – exercito
7-Assinale a alternativa em que todos os substantivos estão no plural:
a) Sol, ruas, lua
b) Flores, meninos, bolas
c) Caderno, cadeira, lápis
d) Gato, papagaio, leão
8-Assinale a sequência que apresenta corretamente o tempo verbal de:
choverá, dançou e bebe:
a) Futuro, passado, presente
b) Passado, futuro, presente
c) Presente, futuro, passado
d) Passado, presente, futuro
9-O único substantivo que expressa aumento de tamanho está expresso na
alternativa:
a) Porta.
b) Eleição
c) Homenzarrão.
d) Casa.
10-Indique a alternativa em que a relação substantivo masculino e o feminino
correspondente está incorreta:
a) Aluno – aluna.
b) Poeta – poetisa.
c) Homem – mulher
d) Duque – duqua

CONHECIMENTOS GERAIS
11-Em 12/10/2022, Santuário do Cristo Redentor comemorou 91 anos de
criação. o Cristo Redentor foi escolhido como uma das Novas Sete Maravilhas
do Mundo, Esta estátua fica na cidade:
a) São Paulo
b) Rio de Janeiro.
c) Curitiba
d) Porto alegre
12-A Câmara Municipal de Silveiras é constituída por :
a) 23 vereadores
b) 9 vereadores
c) 12 vereadores
d) 7 vereadores
13-Em nossa cidade temos vários pontos turísticos, os quais atraem turistas
todos os anos. Assinale apenas a alternativa que apresenta pontos turísticos
de Silveiras
a)Cadeia Pública, Rancho do Tropeiro, Praça da Matriz
b) Rancho da Pamonha, Igreja Nossa Senhora da Luz, Cachoeira Véu da
Noiva
c) Parque da Fragada, Monumento ao Expedicionário
d) Câmara Municipal, Bairro dos Gatos, Fonte de Luz
14-Silveiras é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião:
a) De Bananal.
b) De Cruzeiro
c) De Cunha
d) De Queluz
15-Assinale a alternativa que contém todos os municípios limítrofes de
Silveiras:
a) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
b) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cruzeiro.
c) Lavrinhas, Queluz , Areias , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista, Cruzeiro.
d) Lavrinhas, Queluz , Cunha , Lorena , Cachoeira Paulista
16-O Dia do Tropeiro é festejado, em Silveiras:
a) Durante a festa dos Reis Magos
b) Durante a festa da Padroeira
c) Último domingo do mês de agosto
d) Conforme determinações do Fundo Social da Prefeitura
17-O nome do atual Prefeito de Silveiras é:
a) Guilherme Carvalho da Silva
b) Matheus Mota
c) Pedro Paulo Campos
d) Laurindo Garcez

18-Em qual ano foi criada a cidade de Silveiras
a) 1857.
b) 1883.
c) 1912.
d) 1830
19-A Ucrânia está sendo atacada:
a) Pela Alemanha.
b) Pela Rússia.
c) Pela China.
d) Pelos Estados Unidos.
20-Participaram em 2022, no segundo turno, da eleição para presidente da
República no Brasil :
a) Lula e Ciro Gomes
b) Bolsonaro e Ciro Gomes.
c) Lula e Simone Tebet
d) Lula e Bolsonaro

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
21-Qual o nome da ferramenta na imagem?

a) enxada.
b) foice.
c) martelo.
d) marreta.
22-Qual a função da ferramenta acima?
a) quebrar e arrancar pedras.
b) podar plantas altas.
c) transportar grandes quantidades de terra.
d) usada para capinar, revolver ou cavar a terra, além de movimentar areia e
argamassa em construções.
23-Qual o nome da ferramenta na imagem?

a) marreta.
b) alicate.
c) foice.
d) picareta.

24-Qual a função da ferramenta acima?
a) preparo ou cultivo de solos.
b) cavar terrenos bastante compactados, quebrar e arrancar pedras.
c) rastelar o terreno, retirando principalmente folhas e sedimentos.
d) retirar raízes, colher vegetais que tenham raízes, dividir as plantas que
crescem demasiado.
25-Qual atitude adequada de um calceteiro ao receber ofensas de um
companheiro de trabalho alcoolizado?
a) revidar o xingamento.
b) esperar o colega para resolver a situação fora do trabalho.
c) acionar imediamente a supervisão.
d) não se importar.
26-No caso de gramas muito altas ou resistentes, qual o modo mais adequado
de realizar o corte com a roçadeira?
a) Cortar em duas direções: primeiro, pela direita, a parte superior da grama e,
em movimento contrário (para a esquerda), a parte inferior.
b) Roçar da direita para a esquerda.
c) Roçar da esquerda para a direita.
d) Roçar em três tempos: parte superior, parte média, parte inferior.
27-O Cantoneiro ao realizar atividades, a céu aberto em dia de sol ,o mais
indicado para sua proteção é fazer o uso de:
a) Chapéu de palha.
b) Luva.
c) Toca.
d) Capacete.
28-Todo servidor da Prefeitura de Silveiras, após sofrer um acidente de
trabalho tem como obrigação:
a) Tirar folga do trabalho.
b) Receber abono salarial.
c) Pedir Restrição para o trabalho.
d) Registrar o acidente.
29-Qual EPI (Equipamento de Proteção Individual) é utilizado para proteção
dos pés?
a) luvas de proteção.
b) botas antiderrapantes.
c) aventais impermeáveis.
d) máscaras e óculos de proteção.
30-Qual o nome do EPI (Equipamento de Proteção Individual) complementar
aos calçados de proteção, utilizado por aqueles que cortam árvores, evitam
que facas, facões ou serras causem cortes ou escoriações nas pernas dos
profissionais:
a) capacete.
b) protetor auricular.
c) perneira.
d) óculos de proteção.

