
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA SP 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016 
 

 

101 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10 

questões), Matemática (5 questões), Atualidades (5 questões), Conhecimentos Específicos e 

Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o Aplicador da 

Sala. 

2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de 

opção. 

3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 

4. Use como rascunho a última folha deste Caderno. 

5. A duração total da prova é de 3 horas. 

6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das 

respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS. 

7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS. 

8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS: 
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta) 
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à 

resposta solicitada em cada questão; 
• Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua 

resposta não será computada se houver marcação de mais 
de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

  
 
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,         
amassada ou  rasurada. 

 

 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último 

candidato. 

10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no 

site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será 

disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões. 

 
CONSEL CONCURSOS 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto e responda as QUESTÕES de 1 a 4: 
 

DESINFETANTE ZUPP 

 

Eucalipto - Flores Topicais – Frescor 
Lavanda – Frescor Limão - Frescor 
Marine - Pinho Tradicional – Erva 
Doce 
 
O Desinfetante Zupp possui o poder 
de aniquilar as bactérias, impedindo 
sua proliferação através da assepsia 
dos ambientes, sem prejuízo ao ser 
humano. Sua fórmula limpa todo tipo 
de ambiente e mantém um agradável 
aroma de limpeza por muito mais 
tempo. 

 
Modo de usar: 
 
Para desinfetar e odorizar, aplique com um pano ou 
esponja em pisos e superfícies laváveis. Não é preciso 
enxaguar. O desinfetante só tem ação bactericida 
quando usado puro e deixando agir por no mínimo 10 
minutos.  
Bactérias testadas: Staphylococcus aureus e 
Salmonella choleraesuis. 
 
Fonte: http://www.zuppani.ind.br (Texto Adaptado. Visualizado em 
01/04/2016). 

 
01. A função bactericida do Desinfetante é 
evidenciada quando: 
 

(A) É aplicado com um pano em superfícies laváveis. 
(B) Quando usado diluído e deixando agir por no 
mínimo 10 minutos. 
(C) Todo desinfetante é bactericida 
independentemente da quantidade empregada na 
limpeza. 
(D) Quando usado puro e deixando agir por no mínimo 
10 minutos. 
 
02. O termo assepsia tratado no texto tem o 
sentido de: 
 
(A) Limpeza. 
(B) Ausência de microrganismos. 
(C) Odor. 
(D) Extermínio de seres viventes. 
 
03. O termo aniquilar usado no texto, tem o sentido 
de: 
 
(A) Destruir. 
(B) Alastrar. 
(C) Prender. 
(D) Soterrar. 
 
04. Segundo informações do texto, o ser humano: 
 
(A) Não deve se preocupar, pois, a ação do 
desinfetante não lhe causa prejuízo. 
(B) Deve ter o máximo de cuidados, pois, o uso de 
desinfetante é altamente tóxica e insalubre. 

(C) Sentirá sensação agradável devido ao seu aroma 
natural. 
(D) É alertado sobre a ação aniquiladora podendo 
causar sérios prejuízos à saúde. 
 
05. Em Língua Portuguesa conceituamos a crase 
como a fusão de duas vogais de mesma natureza 
assinalada com o acento grave. Das alternativas 
abaixo, a ÚNICA, onde a crase foi empregada de 
modo incorreto é:  
 
(A) Iremos à chácara amanhã. 
(B) O Vereador fez críticas à algumas pessoas. 
(C) Ele está à espera de vocês. 
(D) Vou à biblioteca depois da sessão. 
 
06. A partir de 1º de janeiro entrou em vigor as 
novas regras do Novo Acordo Ortográfico. Este 
acordo tem como objetivo unificar as regras 
ortográficas em todos os países que tem a Língua 
oficial a Portuguesa. Entre as alternativas a seguir, 
a que tem um vocábulo cuja grafia NÃO atende ao 
previsto no Acordo Ortográfico é: 
 
(A) cinquenta – aguemos – linguística – equestre – 
eloquentemente; 
(B) apaziguei – frequência – arguição – delinquência – 
sequestro; 
(C) averiguei – inconsequente – bilíngue – linguiça – 
quinquênio; 
(D) sequência – redargüimos – lingueta – 
frequentemente – bilíngue. 
 
07. O uso do hífen foi outra importante mudança 
no Novo Acordo Ortográfico. Das alternativas a 
seguir, a que temos o hífen empregado de forma 
INCORRETA é a: 
 
(A) Capim-açu. 
(B) Anajá-mirim 
(C) Abaré-guaçu. 
(D) Trabalhador-mirim. 
 
08. A concordância nominal se baseia na relação 
entre um substantivo (ou pronome, ou numeral 
substantivo) e as palavras que a ele se ligam para 
caracterizá-lo (artigos, adjetivos,  pronomes 
adjetivos, numerais adjetivos e particípios). 
Basicamente, ocupa-se  da relação entre nomes. 
Quanto à concordância nominal, a única frase 
errada é: 
 
(A) Seguem anexo as provas do processo. 
(B) Estamos quites com o fisco. 
(C) A mercadoria estava meio escondida. 
(D) É proibida a entrada de frutas cítricas no país. 
 
 
09. Concordância verbal  é a correta flexão do 
verbo, em número e pessoa, com relação ao 
sujeito da oração. A frase onde há erro de 
concordância verbal é: 
 
(A) Houveram muitos turistas atravessando a ponte. 
(B) Faz vinte minutos que esse carro espera para ser 
liberado. 
 



(C) Deve haver poucas declarações para serem 
examinadas. 
(D) São oito horas de trabalho. 
 
10. Os substantivos podem sofrer flexão em 
gênero (masculino ou feminino), número (singular 
ou plural) ou grau (aumentativo ou diminutivo). No 
caso do plural de “qualquer cidadão” o correto é: 
 
(A) qualquer – cidadãos; 
(B) quaisquer – cidadões; 
(C) quaisquer – cidadãos; 
(D) qualquer – cidadões. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. Para preparar uma solução de água sanitária, 
uma Auxiliar de Serviços Gerais pesou um balde 
cheio de água e anotou o peso de 3250 g. Depois, 
jogou metade da água fora e verificou que o peso 
caiu para 1800 g. O peso do balde vazio é:  
 
(A) 500 g  
(B) 400 g  
(C) 450 g  
(D) 350 g 
 
12. O Relógio do Plenário da Câmara não foi 
acertado. Quando realmente são 07h31 min. ele 
está marcando 08h43min. Na hora em que a 
sessão especial estiver às 16h48min o relógio 
estará marcando: 
 
(A) 17h00 min 
(B) 18h00 min 
(C) 15h36 min 
(D) 10h 42 min 
 
13. Para ter um “dinheirinho” extra para o mês, um 
munícipe de Cabreúva aproveita que irá ter 
Concurso para a Câmara de Vereadores e resolve 
vender canetas em frente às escolas onde 
ocorrerão as provas. Na compra das canetas ele 
pagou setenta e cinco centavos para cada duas 
unidades e resolveu  vender ao preço de três reais 
para cada seis unidades. O número de canetas que 
este munícipe deverá vender para obter um lucro 
de R$ 50,00 é:  
 
(A) 40  
(B) 52 
(C) 400  
(D) 520  
 
14. A Organização Mundial da Saúde recomenda 
que cada pessoa tome em torno de 2 litros de água 
diariamente. Se na Câmara Municipal forem 
comprados copos descartáveis de 250 ml, serão 
necessários para obter os dois litros 
recomendados beber a quantia de: 
 
(A) 4 copos  
(B) 6 copos  
(C) 8 copos 
(D) 10 copos 
 

15. O Salão Nobre de uma Câmara de Vereadores 
possui dimensões de 110 m de comprimento por 
90 m de largura. Considerando que cada metro 
quadrado é recomendado o limite máximo de 
4 pessoas, a capacidade máxima (lotação) para um 
evento neste espaço é de: 
 
(A) 32.400 pessoas; 
(B) 34.500 pessoas; 
(C) 39.600 pessoas; 
(D) 42.500 pessoas. 
 

ATUALIDADES 
 
16. Desde o final de 2015 e meados de 2016 o 
Brasil vem lutado contra o mosquito Aedes 
Aegypti, que tem proliferado uma série de doenças 
de norte a sul do país, levando em alguns casos 
até a morte. Das doenças citadas a seguir, a única 
que NÃO é transmitida por este inseto é: 
 
(A) O vírus ZIKA. 
(B) A dengue. 
(C) Febre Chikungunya 
(D) O vírus H1N1. 
 
17. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos 
Deputados votaram a favor do impeachment da 
Presidente Dilma Rousseff. O motivo alegado na 
queixa crime apontado pelos autores da ação 
Miguel Reale Junior, Hélio Bicudo e Janaina 
Paschoal, é de que a Presidente: 
 
(A) Recebeu propina da Petrobrás para a sua 
reeleição em 2014. 
(B) Efetuou empréstimos em bancos públicos e editou 
decretos de aumento de despesas sem autorização do 
Congresso Nacional. 
(C) Mentiu ao dizer a verdadeira situação econômica 
do país. 
(D) É corrupta e que a situação enfrentada pelo país é 
de sua inteira responsabilidade. 
 
18. A crise política e econômica no Brasil tem 
gerado uma série de conflitos e desavenças entre 
os mais diversos grupos e segmentos de nossa 
Sociedade e a judicialização de processos tem 
gerado a necessidade de questionamentos e 
intervenções do Supremo Tribunal Federal, que é a 
Corte Máxima no Poder Judiciário em nosso país. 
Atualmente a Corte do Supremo Tribunal Federal é 
presidida pelo: 
 
(A) Ministro Ricardo Lewandowski; 
(B) Juiz Sérgio Moro; 
(C) Ministro Joaquim Barbosa; 
(D) Presidente Eduardo Cunha. 
 
19. Em 07 de Novembro de 2015 foi registrada a 
maior tragédia ambiental da história do país: o 
desabamento de uma barragem da Mineradora 
Samarco em Minas Gerais. Das alternativas a 
seguir, a única que NÃO é verdadeira quanto a 
esta tragédia é que: 
 



(A) Apesar dos danos ambientais e dos inúmeros 
desabrigados, não houve mortes de moradores e 
funcionários da mineradora. 
(B) A sócia proprietária da Mineradora Samarco é a 
Vale, antiga Companhia Vale do Rio Doce, que já foi 
uma empresa estatal brasileira. 
(C) O Rio Doce foi contaminado por milhões de metros 
cúbicos de dejetos de mineração, causando a morte 
de peixes e animais. 
(D) Além de Minas Gerais a tragédia se estendeu ao 
estado do Espírito Santo, pois os dejetos das 
barragens foram se alastrando por todo o curso do Rio 
Doce até o desemboque do mar capixaba.  
 
20. No ano de 2015 ataques terroristas ocorreram 
em um país da Europa causando 128 mortes. 
Membros do Estado Islâmico no dia 13 de 
novembro de 2015 promoveram uma série de 
atentados em diversos pontos desta cidade, um 
desses a Casa de Espetáculos Bataclan, onde 
foram feitas 80 vítimas fatais. Sobre esta Casa de 
Espetáculos denominada Bataclan, é CORRETO 
afirmar que fica em: 
 
(A) Salvador, Bahia. 
(B) Bruxelas, Bélgica 
(C) Paris, França. 
(D) Jerusalém, Israel. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 

 
21. Em um local de trabalho, para analisar as 
condições de segurança é importante identificar 
as fontes de riscos no ambiente, avaliando seu 
potencial de causar acidentes ou doenças, em 
seguida deve-se propor medidas para controlar 
os riscos e planejar ações para tornar o 
ambiente de trabalho mais seguro. 
 
Sobre acidentes de trabalho,  NÃO podemos 
afirmar que: 
 
(A) Acidente não é fruto da fatalidade. 
(B) Os acidentes são perfeitamente evitáveis. 
(C) O trabalhador não é infalível ao erro. 
(D) Os acidentes são imprevisíveis. 
 
22. Uma das formas de prevenção de acidentes é o 
uso de extintores de incêndio. O extintor de 
incêndio é um equipamento utilizado para: 
 
(A) incêndio de grandes proporções 
(B) princípios de incêndios 
(C) incêndio de médio porte. 
(D) todo tipo de incêndio. 
 
23. Apesar da era digital, o consumo de papel tem 
batidos seguidos recordes no Brasil. A partir de 
material vegetal são produzidas toneladas de 
papel que por sua vez já causaram a extinção de 
enormes extensões de florestas. 
Para evitar que novas áreas de florestas nativas, 
principalmente as tropicais, sejam destruídas para 
suprir a produção crescente de papel, foram 
propostas as seguintes ações: 
 

I. Aumentar a reciclagem de papel por meio da 
coleta seletiva e processamento em usinas. 
II. Reduzir as tarifas de importação de papel. 
III. Diminuir os impostos para produtos que usem 
papel reciclado. 
 
Para um ambiente global mais saudável, apenas é 
(são) adequada(s) a(s) proposta(s):  
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III 
(D) I e III. 
___________________________________________ 

24. Segundo a Organização da Nações Unidas, até 
2025, duas a cada três pessoas sofrerão com a 
falta d’água caso não haja mudanças no atual 
modelo de consumo do produto. Uma alternativa 
viável e adequada para prevenir a escassez, 
considerando a disponibilidade global, seria: 
 
(A) Desenvolver processos de reutilização da água. 
(B) Explorar leitos de água subterrânea. 
(C) Ampliar a oferta de água captando-a em outros 
rios. 
(D) Captar águas pluviais. 
___________________________________________ 

25. A Sociedade moderna não vive sem o plástico: 
embalagens, acessórios, peças de automóveis, 
adornos, brinquedos, etc. A produção do plástico 
e seu descarte faz com que este tipo de material 
seja um dos maiores poluentes do ambiente e 
medidas urgentes devem ser tomadas para o seu 
uso e controle. 
 
São medidas que auxiliam a diminuir a poluição 
ambiental provocada pelo uso de plásticos: 
 
I.         Aumentar a queima do lixo plástico. 
II.       Reduzir o consumo de embalagens plásticas. 
III. Desenvolver tecnologias de plásticos 
biodegradáveis. 
 
Estão corretas as iniciativas: 
 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I, II e III. 
___________________________________________ 

26. Para reduzir o acúmulo de lixo e o desperdício 
de materiais de valor financeiro e, assim, reduzir a 
exploração de recursos naturais, adotou-se, em 
escala internacional, a política dos três erres: 
Redução, Reutilização e Reciclagem. Um exemplo 
de reciclagem é a utilização de: 
 
(A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou 
refrigerante. 
 (B) latas de alumínio como material para fabricação 
de lingotes.  
(C) sacos plásticos de supermercado como 
condicionantes de lixo caseiro.  
(D) embalagens plásticas vazias e limpas para 
acondicionar outros alimentos.  



27. Um ambiente de trabalho requer um bom 
relacionamento de trabalhos entre seus 
funcionários. Para que o relacionamento entre as 
pessoas tenham um bom relacionamento em seu 
local de trabalho, algumas ações devem ser 
evitadas. Das alternativas a seguir, a ÚNICA que 
NÃO contribui para um ambiente cortês no 
trabalho é: 
 
(A) Fazer comentários inconvenientes e 
constrangedores visando garantir um clima 
descontraído. 
(B) Utilizar palavras como “obrigado”, “por favor” e 
“com licença”. 
(C) Respeitar a diversidade. 
(D) Não interromper as pessoas quando estiverem 
falando. 
___________________________________________ 
 
28. Todo mundo gosta de ser respeitado e bem 
tratado, principalmente no serviço público. Os 
princípios básicos para o bom atendimento ao 
público incluem: cortesia, atendimento de 
imediato, mostrar boa vontade, agir com rapidez, 
falar a verdade e evitar atitudes negativas, entre 
outros. Deve-se, portanto evitar: 
 
 I. Apatia. 
II. Frieza. 
III. Robotismo.  
IV. Desdém.  
V. Jogo de responsabilidades. 
 
Verifica-se que estão corretos os itens: 
 
(A) II, III e IV apenas. 
(B) I, II, III, IV e V. 
(C) I, II, IV e V apenas. 
(D) II e III apenas. 

 
29. Há algum tempo os plugues de tomadas dos 
novos equipamentos, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e eletroportáteis tem vindo com 
plugue de três pinos. Em relação ao uso do plugue 
de três pinos, é correto afirmar que:  
 
(A) O terceiro pino deve ser ligado no circuito de 
proteção (terra) quando utilizado na tensão de 220 V, 
segundo a norma de instalações elétricas residenciais. 
(B) Em uma máquina de lavar roupas, o terceiro pino 
não tem nenhuma funcionalidade elétrica. 
 (C) Não há regra normativa de ligação dos pinos de 
fase, neutro e proteção entre o plugue de três pinos e 
uma tomada na tensão de 127 V. 
 (D) O circuito do terceiro pino deve estar ligado 
obrigatoriamente no quadro geral a um disjuntor 
termomagnético monopolar.  
 
30. Conhecer algumas regras de Primeiros 
Socorros podem salvar vidas e no ambiente de 
trabalho podemos nos deparar com várias 
situações que podem necessitar de nosso auxílio. 
Por exemplo, ao observar uma pessoa tendo 
convulsões, deve-se:  
 
 
 

(A) Não interferir porque isto passa espontaneamente.  
(B) Abrir a boca da vítima e colocar um pano entre os 
dentes para evitar que ela morda a língua.  
(C) Pedir ajuda de outras pessoas e tentar imobilizá-la 
segurando-a firmemente.  
(D) Proteger a cabeça da pessoa contra traumas e 
virá-la de lado em caso de vômitos.  
 
31. De acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica do 
Município de Cabreúva, a partir da 16ª legislatura 
terá o número de Vereadores fixado em: 
 
(A) 11 
(B) 12 
(C) 13 
(D) 09 
 
32. A partir da diplomação, o Vereador, conforme a 
Lei Orgânica do Município de Cabreúva está 
proibido: 
 
(A) De firmar ou manter contrato com pessoa jurídica 
de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público, salvo quando o 
contrato obedecer a cláusula uniforme. 
(B) Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego não 
remunerado, inclusive os de que seja demissível “ad 
nutum”, nas entidades de direito público. 
(C) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa 
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
física de direito público, ou nela exerce r função 
remunerada. 
(D) Ser titular de mais um cargo ou mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal. 
 
33. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Cabreúva, das situações a seguir, o Vereador NÃO 
perderá o seu mandato quando: 
 
(A) Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
(B) Sofrer condenação criminal em sentença 
transitória em julgado. 
(C) Deixar de residir no Município, exceto quando 
residir em distrito que for elevado a Munícipio. 
(D) For investido na função de Diretor Municipal ou 
ocupante de cargo de mesma natureza, que será 
considerado automaticamente licenciado, podendo 
optar pela remuneração da vereança. 
 
34. No caso de vacância, licença ou investidura em 
cargo de Diretor Municipal ou equivalente, o 
Presidente da Câmara, de acordo a Lei Orgânica 
do Município de Cabreúva deverá: 
 
(A) Convocar novas eleições para compor o número 
de Vereadores. 
(B) Comunicar de imediato o Tribunal Regional 
Eleitoral para que se convoquem novas eleições. 
(C) Convocar imediatamente o suplente. 
(D) Propor em sessão a cassação do mandato do 
Vereador. 
 
 
 
 
 



35. A mesa Diretora da Câmara de Vereadores de 
Cabreúva deverá ser: 
 
I. Eleita pelos pares em sessão especial para o 
primeiro biênio de legislatura; 
II. Terão mandatos de dois anos, proibida a 
reeleição, para o mandato seguinte, de qualquer de 
seus membros para o mesmo cargo; 
III. A eleição para a renovação da Mesa, dentro da 
mesma Legislatura, realizar-se-á na última Sessão 
Ordinária da Sessão Legislativa, considerando os 
eleitos empossados em 1º de janeiro do ano 
subsequente, cumprindo-se apenas os atos 
administrativos de transmissão de cargos. 
 
É (são) CORRETA(s) as afirmações em: 
 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I, II e III. 
 
36. Segundo o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Cabreúva, a pauta do Dia deve 
obedecer a disposição na ordem: 
 
I. Matérias em regime de urgência. 
II. Matérias cuja aprovação dependa de votação em 
dois turnos. 
III. Matérias em discussão e votação únicas. 
IV. Vetos.  
 
(A) I, II, III e IV 
(B) I, IV, II e III. 
(C) I, III, IV e II. 
(D) II, III, IV e I. 
 
37. O Regimento Interno da Câmara de Vereadores 
de Cabreúva prevê que após terminada a fase de 
discussão e votação das proposituras, o 
Presidente destinará o tempo restante da Ordem 
do Dia para uso da palavra pelos Vereadores, 
segundo a ordem de inscrição em livro, versando 
sobre tema livre. O prazo para o Vereador usar da 
tribuna abordando tema livre será 
improrrogavelmente de: 
 
(A) 15 minutos. 
(B) 10 minutos. 
(C) 20 minutos. 
(D) 5 minutos. 
 
 38. Nas sessões solenes da Câmara Municipal de 
Cabreúva são regidas as seguintes normas, 
EXCETO: 
 
(A) A abertura se fará com qualquer número.  
(B) A duração é de uma hora. 
(C) A ordem dos trabalhos é estabelecida pelo 
Presidente. 
(D) Falam somente o Presidente e os oradores por ele 
designados ou convidados. 
 
 
 

39. Os recursos contra atos do Presidente da Mesa 
ou Presidente de qualquer comissão poderão ser 
interpostos no prazo de: 
 
(A) 48 horas contados da data da ocorrência. 
(B) 2 dias contados da data da ocorrência. 
(C) 10 dias contados da data da ocorrência. 
(D) 5 dias úteis contados da data da ocorrência. 
 
40. As Moções são proposições da Câmara a favor 
ou contra determinado assunto. As Moções podem 
ser de: 
 
(A) Protesto, repúdio, apoio e apelo. 
(B) Protesto, repúdio e apoio. 
(C) Protesto, repúdio, e apelo. 
(D) Repúdio, apoio e apelo. 
 
 
 

BOA SORTE! 
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