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CÓD 101  -  ENCARREGADO DE ZELADORIA DE COPA 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
  
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua 
Portuguesa (15 questões), Matemática (10 questões), Conhecimentos Específicos 
(10 questões) e Atualidades (5 questões),  
Verifique se o Caderno tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA. 
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de 
inscrição e o cargo de opção. 
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES.. 
5. A duração total da prova é de 2 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 a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

 
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS: 

 
1 -  Use apenas caneta  esferográfica   (tinta azul ou preta) 
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente    resposta  
solicitada em cada questão; 
3 -  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. 
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 
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, onde também será disponibilizado um  
exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES. 
 

 
CONSEL CONCURSOS 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01. Assinale a frase cujas palavras 
sublinhadas sejam substantivo e pronome, 
respectivamente: 
 
(A) Comente sobre tudo o que lhe perguntar. 
(B) A Itália é um país muito bonito. 
(C) A sacola de tricô é dela. 
(D) As servidoras estão revoltadas. 
_______________________________________ 
 
02. Oxítonas são chamadas as palavras cujo 
acento tônico cai na última sílaba. Assinale a 
alternativa em que todos os vocábulos são 
acentuados por serem oxítonos: 
 
(A) paletó, avô, pajé, café, jiló 
(B) reféns, vêm, hífen, saí, oásis 
(C) você, sofá, Paraná, lápis, régua 
(D) amém, amável, içá, porém, além 
_______________________________________ 
 
03. A separação de sílabas está INCORRETA 
na alternativa: 
 
(A) mis – té - rio 
(B) ab – so – lu - to 
(C) ne – nhu - ma 
(D) té – cni – ca 
_______________________________________ 
 
04. A frase cujo uso da vírgula está 
INCORRETO se encontra na alternativa: 
 
(A) José Marques, o prefeito mais exigente da 
cidade, foi homenageado pela população. 
(B) Cansado do trabalho que tinha, Medeiros 
decidiu que estava na hora de pedir demissão. 
(C) Dona Maria e Senhor Feijó, são os melhores 
Servidores da Câmara Municipal. 
(D) Amanhã aposentarão meus funcionários 
preferidos, meus companheiros de trabalho, 
meus melhores amigos. 
_______________________________________ 
 
05. A alternativa em contém um artigo 
definido e um artigo indefinido, 
respectivamente é a opção: 
 
(A) Dinorah é a melhor funcionária dessa casa. 
(B) Gostaria de comprar um automóvel novo e a 
moto daquela loja. 
(C) Uma boa noite de descanso é a melhor 
maneira de evitar o estresse. 
(D) A mobília que comprei é um pouco rústica. 
_______________________________________ 
 

06. O verbo "Querer" conjugado na primeira 
pessoal do singular do futuro do presente 
(indicativo) está presente na alternativa: 
 
 
(A) Semana que vem eu queria ver os relatórios. 
(B) Semana que vem eu quero ver os relatórios. 
(C) Semana que vem eu queira ver os relatórios. 
(D) Semana que vem eu quererei ver os 
relatórios. 
_______________________________________ 
 
07. Na oração “O faro dos cachorros guiava 
os policiais”, obtém-se a forma verbal na 
transposição para a voz passiva: 
 
(A) guiava-se 
(B) ia guiando 
(C) guiavam 
(D) eram guiados 
_______________________________________ 
 
08. A alternativa que contém apenas 
encontros vocálicos formados por hiato está 
em: 
 
(A) pouco, Uruguai, depois; 
(B) ajudou, iguais, saíram; 
(C) oceano, raiz, coar; 
(D) trouxeram, alguém, caíram. 
 
_______________________________________ 
 
09. Das alternativas a seguir somente 
apresentam encontro vocálico em todas as 
palavras em: 
 
(A) Advogado, fundo, coração, foi, prazo. 
(B) Beijar, compra, tempero, campeão, saguão. 
(C) Céu, tranquilo, boi, pátria, herói. 
(D) Flor, pouco, psicologia, lei, ponte. 
_______________________________________ 
 
10. Na frase “O valor do dólar atingiu seu 
ápice com a enxurrada de denúncias e 
vazamento de delações premiadas em maio 
de 2017”, a expressão sublinhada pode ser 
substituída, sem causar alteração de sentido, 
por: 
 
(A) Fim 
(B) Feitio 
(C) Apogeu 
(D) Intuito 
_______________________________________ 
 
 
11. A classificação do sujeito e do predicado 
na oração "Monique encontrou seu celular 
danificado" é respectivamente: 



 
(A) Sujeito simples e predicado verbo-nominal 
(B) Sujeito simples e predicado verbal 
(C) Sujeito composto e predicado verbo-nominal 
(D) Sujeito composto e predicado verbo-nominal 
_______________________________________ 
 
12. “‘Amo! disse quando alguém lhe 
perguntou se gostara de certo prato.” 
 
Se fosse apresentada em discurso direto na 
pergunta a que se refere o trecho, a forma 
verbal correspondente a “gostara” seria: 
 
(A) gostasse. 
(B) gostava. 
(C) gostou. 
(D) gostará. 
_______________________________________ 
 
13. Assinale a alternativa correta quanto à 
colocação do pronome: 
 
(A) Preciso vê-la, me disse o chefe. 
(B) Este é um serviço que absorve-me em 
demasia. 
(C) Em tratando-se frutas, prefiro as secas. 
(D) Tudo se resolve com a idade. 
_______________________________________ 
 
14. A alternativa que apresenta um par de 
termos antônimos é a apresentada em: 
 
(A) Unção e benção 
(B) Pontual e assertivo 
(C) Cautela e precipitação 
(D) Progresso e desenvolvimento 
_______________________________________ 
 
15.  Na frase: “Filomena comprava muitos 
doces quando seus filhos eram crianças". A 
palavra “comprava": 
 
(A) Apresenta encontro consonantal 
(B) Apresenta dois dígrafos 
(C) Tem o mesmo número de letras e fonemas 
(D) Está conjugada no presente do indicativo 
_______________________________________ 
 
 

MATEMÁTICA 
 
16. A Prefeitura encaminhou a Câmara de 
Vereadores um projeto de Lei desapropriando 
um terreno para a construção de um posto de 
saúde. O terreno tem formato retangular com 
35 metros de comprimento e 10 metros de 
largura. Baseado nessas informações é 
correto afirmar que a área desse terreno 
mede: 

 
(A) 350 m2 
(B) 300 m2 
(C) 90 m2 

(D) 175 m2 
_______________________________________ 
 
17. A Prefeitura, através da Companhia de 
Abastecimento de Água e Esgoto, implantará 
em uma Escola da zona rural da cidade um 
novo reservatório para armazenamento de 
água potável. Este reservatório tem o formato 
cúbico cuja aresta mede 5 metros, conforme a 
imagem a seguir: 
 

 
 
A capacidade máxima desse novo 
reservatório será de: 
 
(A) 25 m3 

(B) 125 m3 
(C) 150 m3 
(D) 250 m3 
_______________________________________ 
 
18. Uma cidade do interior paulista tem uma 
população recenseada de 95.704 habitantes. 
O número de pessoas que moram nesta 
cidade, escrito por extenso, é: 
 
(A) Noventa e cinco mil e setecentos e quatro 
habitantes 
(B) Noventa e cinco mil e setenta e quatro 
habitantes  
(C) Noventa e cinco mil, setecentos e quarenta 
habitantes 
(D) Noventa e cinco mil e setenta e quarenta 
habitantes 
_______________________________________ 
 
19. No último ano, nas estáticas da Copa da 
Câmara Municipal foram servidos a seguinte 
quantidade de bebidas: Café - 2.760; Chá - 
2.587; Suco - 2.699; Água - 2.801. A bebida 
mais servida foi: 
 
(A) Café 
(B) Chá 
(C) Suco 
(D) Água 
_______________________________________ 



20. O valor da soma de uma adição cujas 
parcelas são 45.099; 742; 6.918 e 88 é: 
 
(A) 44.357  
(B) 47.439    
(C) 52.847   
(D) 114.279 
_______________________________________ 
 
21. No Plenário da Câmara Municipal de uma 
cidade do interior paulista havia 285 cadeiras. 
Em 2019 foram comprados mais 176 e foram 
devolvidas 85 delas que era de propriedade 
da Prefeitura. Para um evento que será 
realizado na Câmara a quantidade de cadeiras 
disponíveis será de: 
 
(A) 266     
(B) 376    
(C) 476     
(D) 486  
_______________________________________ 
 
22. Em um pacote de biscoitos contendo 10 
unidades, o peso líquido é de 49 gramas. A 
quantidade em gramas encontrada em 5 
pacotes será de: 
 
(A) 59    
(B) 64 
(C) 245 
(D) 295  
_______________________________________ 
 
23. Para um evento na Câmara foram 
preparados 558 mini sanduiches que foram 
distribuídos igualmente em 18 bandejas. Em 
cada bandeja teremos uma quantidade de 
sanduiches de: 
 
(A) 31      
(B) 310 
(C) 554    
(D) 783 
_______________________________________ 
 
24. Uma sessão da Câmara teve início às 
20h15min28seg e terminou às 
22h10min18seg. O tempo total da sessão teve 
a duração de: 
 
(A) 1h 55min 50seg 
(B) 1h 54min 50seg 
(C) 2h 50min 50seg 
(D) 3h 54min 50seg 
_______________________________________ 
 
25. Quando um número inteiro fatorado é 
quadrado perfeito, ou seja, resulta num outro 
número inteiro dizemos que trata-se de uma 

Raiz Quadrada Exata. Entre os números 1 e 20 
podemos afirmar que tem Raiz Quadrada 
exata: 
 
(A) 1, 5, 9 e 16 
(B) 1, 4 e 9 
(C) 1, 4, 9 e 16 
(D) 4, 9 e 16 
_______________________________________ 
 

 
ATUALIDADES 

 
26. No dia 25 de janeiro de 2019 o rompimento 
de uma barragem de rejeitos de mineração 
(que estava inativa) vitimou mais de 200 
pessoas além de causar impactos ambientais 
imensuráveis em Minas Gerais. A empresa 
responsável pela tragédia e a cidade afetada 
são respectivamente: 
 
(A) Samarco – Mariana. 
(B) Vale do Rio Doce – Mariana. 
(C) Samarco – Brumadinho. 
(D) Vale – Brumadinho. 
_______________________________________ 
 
27. Na madrugada do dia 15 de fevereiro de 
2019 uma tragédia vitimou fatalmente 10 
jovens entre 14 e 16 anos de idade após um 
princípio de incêndio no sistema de ar 
condicionado. O acontecimento chocou o país 
tendo em vista a idade das vítimas, que eram 
de cinco estados brasileiros, e a forma trágica 
do acontecimento. Esse episódio condiz com: 
 
(A) A invasão de dois jovens na Escola Estadual 
Raul Brasil em Suzano – SP. 
(B) O curto circuito em um dos alojamentos do 
Centro de Treinamento “Ninho do Urubu” do 
Flamengo no Rio de Janeiro – RJ. 
(C) O ataque terrorista a duas mesquitas 
islâmicas na Nova Zelândia. 
(D) O segurança que colocou fogo em crianças e 
funcionários da creche em Janaúba – MG. 
_______________________________________ 
 
28. O início de 2019 tem sido marcado por 
tragédias e mortes. Leia o nome das 
personalidades a seguir: 
 
I. Padre Quevedo 
II. Jornalista Ricardo Boechat 
III. Ator Caio Junqueira 
IV. Apresentador Wagner Montes 
V. O ativista Cesare Battisti 
 
Foi noticiado em 2019 o falecimento dos 
personagens citados em: 
 



(A) I, II, III, IV e V. 
(B) Somente em II, III, IV e V. 
(C) Somente em , II, III e IV somente. 
(D) Somente em I, II, III e IV. 
_______________________________________ 
 
 
29. No Dia 18 de fevereiro de 2019, após 
várias polêmicas e a suspeita de patrocínio de 
“candidaturas laranja” em seu partido, o 
Presidente Jair Bolsonaro exonerou um de 
seus Ministros do seu governo. O nome do 
Ministro que foi exonerado do cargo por conta 
dessa situação é: 
 
(A) Damares Alves 
(B) Marcelo Alvares 
(C) Gustavo Bebiano 
(D) Ricardo Vélez Rodrigues 
_______________________________________ 
 
30. No início de 2019 a crise da Venezuela se 
acentuou ainda mais provocando cada vez 
problemas econômicos e sociais além dos 
políticos já existentes. De modo a tentar 
estancar a crise, o Presidente da Assembleia 
Nacional da Venezuela se proclamou 
Presidente Interino do país, exigindo entre 
outras coisas, a renúncia do atual Presidente 
Nicolás Maduro e a convocação de novas 
eleições. Para fortalecer sua posição, o 
Presidente Interino tem feito inúmeros 
protestos que culminaram no reconhecimento 
de seu nome como legitimo Presidente 
daquele país por várias nações pelo Mundo, 
incluindo o Brasil na qual visitou em fevereiro 
de 2019. O nome dessa personalidade é: 
 
(A) Juan Guaidó. 
(B) Cesare Battisti. 
(C) Evo Morales. 
(D) Hugo Chaves. 
_______________________________________ 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31. A Câmara Municipal de Cássia dos 
Coqueiros utiliza do Plenário e/ou outros 
ambientes para os diversos eventos, entre 
eles: 
 
I. Sessões ordinárias 
II. Sessões extraordinárias 
III. Sessões solenes 
IV. Reuniões 
V. Audiências 
 
A preparação do Plenário e de outros 
ambientes é de responsabilidade do 

Encarregado de Zeladoria de Copa que atuará 
nos eventos listados em: 
 
(A) Somente em I, III, IV e V. 
(B) Somente em III, IV e V. 
(C) Somente em I, II, III e V. 
(D) I, II, III, IV e V. 
_______________________________________ 
 
 
32. Quanto a limpeza do prédio e das 
dependências da Câmara Municipal de Cássia 
dos Coqueiros, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) O Encarregado de Zeladoria da Copa deverá 
manter a limpeza do prédio interno da Câmara. 
(B) O Encarregado de Zeladoria da Copa deverá 
manter a limpeza do prédio externo da Câmara. 
(C) O Encarregado de Zeladoria da Copa deverá 
providenciar a limpeza dos equipamentos, 
móveis e todos os ambientes da Câmara. 
(D) O Encarregado de Zeladoria da Copa deverá 
limpar todas as salas da Câmara, com exceção 
dos Gabinetes, cuja responsabilidade é da 
Assessoria de cada Vereador. 
_______________________________________ 
 
33. O Encarregado de Zeladoria da Copa é um 
cargo que demanda várias tarefas, dentre elas 
a de: 
 
(A) Cuidar do arquivamento e da manutenção 
dos arquivos e documentos. 
(B) Proceder ao cultivo de plantas existentes em 
jardineiras, vasos e que se encontram nas 
dependências do Poder Legislativo. 
(C) Realizar atendimento telefônico e o público 
em geral. 
(D) Redigir correspondência interna e externa. 
_______________________________________ 
 
34. Quanto ao Estoque é dever do 
Encarregado de Zeladoria de Copa: 
 
(A) Auxiliar nos serviços de controle de estoque, 
providenciando reposições. 
(B) Controlar o estoque de material de limpeza, 
bem como os gêneros alimentícios. 
(C) Informar a necessidade de arquivos 
necessários ao bom funcionamento da Unidade. 
(D) Providenciar reposições do estoque, quando 
solicitado. 
_______________________________________ 
 
35. O Encarregado de Zeladoria de Copa deve 
responsabilizar-se providenciando a 
execução e o andamento de TODAS as tarefas 
relacionadas: 
 



(A) A zeladoria somente. 
(B) Exclusivamente as da copa. 
(C) A zeladoria, copa e cozinha. 
(D) Ao Plenário da Casa. 
_______________________________________ 
 
36. De acordo com o Edital, uma das funções 
do Encarregado de Zeladoria e Copa é de 
zelar e preservar os bens móveis da Câmara, 
inclusive: 
 
(A) Cortinas, tapetes, carpetes, vidros, janelas, 
vitral, revestimento metálico e instalações 
sanitárias em geral. 
(B) Cafeteiras, frigobar, veículos e jardins. 
(C) Persianas, porcelanatos, abajur, balaústres e 
sacadas. 
(D) Cortinas, tapetes, carpetes, vidros, janelas, 
vitral, revestimentos em cerâmica e instalações 
sanitárias em geral. 
_______________________________________ 
 
37. Quanto ao lixo é dever do Encarregado de 
Zeladoria da Copa, segundo o Edital do 
Concurso: 
 
(A) Realizar a coleta seletiva do lixo dos 
ambientes da zeladoria, copa e cozinha. 
(B) Fazer a coleta do lixo de todas as 
dependências e providenciar o recolhimento. 
(C) Fazer a coleta do lixo da zeladoria, copa e 
cozinha e providenciar o recolhimento. 
(D) Delegar ao Ajudante de Limpeza a coleta do 
lixo e o seu devido recolhimento. 
_______________________________________ 
 
38. Em caso de algum dano em materiais, 
bens móveis ou dependências do Poder 
Legislativo, o Encarregado de Zeladoria de 
Copa deve informar o ocorrido ao: 
 
(A) Presidente da Câmara 
(B) Agente de Apoio Administrativo 
(C) Diretor 
(D) Prefeito 
_______________________________________ 
 
39. Fazer café, chá, sucos e outros são uma 
das funções do Encarregado de Zeladoria de 
Copa. Essas bebidas devem ser servidas: 
 
(A) Exclusivamente a Presidência da Câmara. 
(B) Somente aos Vereadores e seus assessores. 
(C) Para os Vereadores, seus assessores e seus 
convidados. 
(D) Aos visitantes, autoridades e membros da 
Casa. 
_______________________________________ 
 

40. O Encarregado de Zeladoria de Copa deve 
prestar atendimento: 
 
(A) A Mesa, a Presidência, aos Vereadores e a 
Diretoria. 
(B) Exclusivamente aos Vereadores. 
(C) A Mesa, a Presidência, aos Vereadores, a 
Diretoria e ao Público em geral. 
(D) A Presidência, aos Vereadores e ao Público 
em geral. 
 
 
 
 
                           BOA SORTE! 


