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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

1. Assinale o nome que se dá para o conjunto de regras que trata dos Direitos e Deveres dos funcionários 

públicos civis do Município de Ponte Alta/SC: 

a. Constituição do Estado de Santa Catarina 

b. Lei Orgânica do Município de Ponte Alta 

c. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta 

d. Lei Complementar 145 de 10 de novembro de 1945 

 

2. Os governos Municipais são constituídos pelos poderes Legislativo e Executivo, independentes e 

harmônicos entre si.  É correto afirmar que o poder Legislativo de Ponte Alta/SC é constituído por:  

a. 07 vereadores 

b. 09 vereadores 

c. 11 vereadores 

d. 12 vereadores 

 

3. Quando criado, o então distrito de Ponte Alta do Sul, de acordo com o Decreto Estadual nº 200 de 25 

de janeiro de 1932, era subordinado ao município de: 

a. Lages 

b. Curitibanos 

c. Otacílio Costa 

d. São Joaquim 

 

Texto para a questão 4 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 

4. O emprego de uma palavra no seu contexto permite-nos, muitas vezes, identificar seu significado 

mesmo sem conhecê-la. Observando o contexto em que se encontra a palavra “aturdido” (linha 8 do 

texto), do grupo abaixo, por qual das palavras é possível substituí-la de forma a manter seu sentido? 

a. Triste  

b. Surpreso 

c. Furioso 

d. Entusiasmado 

 

5. Qual dos cinco itens representa a melhor comparação? 

“Árvore está para chão assim como chaminé está para...” 
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a. Fumaça 

b. Tijolo 

c. Céu 

d. Casa 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) indicado para efetuar limpeza de sanitários são luvas de: 

a. Raspa 

b. Vaqueta 

c. Couro 

d. Borracha 

 

7. Sobre as normas de higiene pessoal, marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as Falsas: 

(__) Usar vestuário limpo. 

(__) Lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro. 

(__) Vestir roupas novas. 

(__) Escovar os dentes após se alimentar. 

(__) Tomar banho diariamente. 

 

Assinale a sequência correta: 

a. V – V – V – V – V 

b. V – V – F – F – V 

c. V – V –F – V – V 

d. V – F – F – F – V 

 

8. O servente responsável pelos produtos de limpeza e higiene deve ter muita atenção na organização 

desses materiais.  A única alternativa incorreta para a organização é: 

a. Data de validade 

b. Tamanho das embalagens 

c. Urgências Toxicológicas 

d. Temperatura de Armazenamento 

 

9. O patrimônio público deve ser cuidado por todos os servidores. É cuidado com o patrimônio público: 

a. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 

b. Tratar as pessoas com respeito. 

c. Zelar pela economia do material utilizado. 

d. Ser pontual ao serviço. 

 

10. Para combater germes e bactérias, o produto mais indicado é: 

a. Inseticida 

b. Sabão em pó 

c. Detergente 

d. Desinfetante 
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11. Depois da utilização de vassouras, panos ou outros utensílios auxiliares na limpeza em geral, esses 

materiais: 

a. Devem ser deixados no local onde foi efetuada a limpeza. 

b. Deverão ser guardados em local apropriado depois de limpos. 

c. Devem ser guardados no almoxarifado, acondicionados em sacos plásticos. 

d. Limpos deverão ser deixados no banheiro ou na cozinha.  

 

12. Na limpeza de equipamentos elétricos e eletrônicos, a maneira indicada é utilizar: 

a. Pano com detergente 

b. Esponja umedecida 

c. Pano com água e sabão neutro 

d. Pano seco 

 

13. Assinale a alternativa correta que indica quantas embalagens de 500 ml serão necessárias para 

embalar 10 litros: 

a. 2 

b. 20 

c. 200 

d. 2000 

 

14. Conforme recomendação da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, para manter a qualidade 

da água é importante limpar a caixa d’água pelo menos:     

a. Uma vez ao ano 

b. Duas vezes ao ano 

c. A cada dois anos 

d. A cada três anos 

 

15. O símbolo representado na figura abaixo indica que: 

 

 
a. O material é tóxico. 

b. O material é dobrável. 

c. O material é radioativo. 

d. O material é reciclável. 

 

16. A reciclagem objetiva transformar resíduos em matéria-prima para a fabricação de novos produtos, 

visando o benefício ambiental.  As pilhas e baterias contêm líquidos tóxicos prejudiciais à saúde e após 

o uso devem ser descartadas. Assinale a afirmativa correta quanto ao descarte adequado desses 

materiais: 

a. Colocadas no lixo comum. 

b. Enterradas no quintal. 

c. Descartadas junto com o lixo reciclável. 

d. Entregues aos estabelecimentos onde são comercializadas. 
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17. Assinale a alternativa que apresenta somente materiais que podem ser reciclados: 

a. Folhas de cadernos, canos e tubos de PVC, latas de inseticidas e isopor. 

b. Garrafas pet, embalagens de marmitex, espelhos e fotografias. 

c. Papéis de escritório, baldes plásticos, guardanapos e cerâmicas. 

d. Latas de bebidas, jornais e embalagens de vidro. 

 

18. Sobre produtos químicos, existem cuidados e precauções necessários com sua estocagem, manuseio e 

descarte. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a. Guardá-los protegidos do sol, chuva e umidade. 

b. Para reutilização, as embalagens devem ser muito bem lavadas. 

c. Mantê-los fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

d. Armazená-los longe de alimentos e medicamentos. 

 

19. Analise o objeto abaixo e identifique-o nas alternativas abaixo: 

 

 
a. Ancinho 

b. Alicate 

c. Tesoura de poda 

d. Aparador de poda 

 

20. Para contribuir com o desenvolvimento adequado das plantas urbanas, a escolha do tipo de poda, a 

técnica de corte e a época da intervenção são importantes. 

Assinale V para Verdadeira e F para Falsa para as alternativas abaixo sobre os tipos de podas de 

árvores urbanas: 

(__) Poda de formação: eliminar pragas, utilizando o corte raso. 

(__) Poda de limpeza: eliminar ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados. 

(__) Poda de emergência: remover partes da árvore que colocam em risco a segurança das 

pessoas. 

(__) Poda de adequação- remover partes da árvore que interferem ou causam danos ou 

transtornos às edificações ou aos equipamentos urbanos. 

 

Indique a sequência correta:  

a. F – V – V – V 

b. F – F – V – V 

c. V – V – F – F  

d. V – F – V – V 

 

 
 

DESTAQUE AQUI 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          
 


