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Português
Leia com atenção o texto abaixo:
NO HOSPITAL...
– Bom dia, é da recepção? Eu gostaria de
falar com alguém que me desse informações
sobre os pacientes. Queria saber se certa pessoa
está melhor ou piorou...

01 – Segundo as informações do plantonista,
qual alternativa abaixo está INCORRETA?
A) A medicação prescrita ao paciente está
respondendo bem.
B) A pressão arterial e pulso do paciente
estão estáveis.
C) Ele próprio assinará alta do paciente em
três dias.
D) O paciente vai ser retirado do monitor
cardíaco até amanhã.

– Qual é o nome do paciente?
– Chama-se Celso e está no quarto 302.
– Um momentinho, vou transferir a
ligação para o setor de enfermagem...
– Bom dia, sou a enfermeira Lourdes. O
que senhor deseja?
– Gostaria de saber as condições clínicas
do paciente Celso do quarto 302, por favor!
– Um minuto, vou localizar o médico de
plantão.
– Aqui é o Dr. Carlos, plantonista em que
posso lhe ajudar?
– Olá, doutor. Precisaria que alguém me
informasse sobre a saúde do Celso que está
internado há três semanas no quarto 302.
– Ok, meu senhor, vou consultar o
prontuário da paciente... Um instante só!
– Hum, aqui está... ele se alimentou bem
hoje, a pressão arterial e pulso estão estáveis,
responde bem à medicação prescrita e vai ser
retirado do monitor cardíaco até amanhã.
Continuando bem, o médico responsável assinará
alta em três ou quatro dias.
– Ah, Graças a Deus! São notícias
maravilhosas! Que alegria!
– Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém
muito próximo, certamente da família!
– Não, sou o próprio Celso, telefonando
aqui do 302. É que todo mundo entra e sai do
quarto e ninguém me diz droga nenhuma... só
queria saber sobre o meu real estado de saúde!!!

02 – De acordo com sua interpretação do
texto, qual foi a primeira pessoa a atender o
telefone no hospital?
A)
B)
C)
D)

A enfermeira Lourdes.
A recepcionista.
O Doutor Carlos.
O médico responsável.

03 – Existem várias maneiras de se escrever
textos, este que você acabou de ler foi escrito
em forma de:
A)
B)
C)
D)

Diálogo.
Poesia.
Prosa.
Trova.

04 – Em qual das palavras abaixo, a divisão
silábica foi feita de maneira ERRADA?
A)
B)
C)
D)

Condições – con-di-ções.
Entusiasmo – en-tu-si-as-mo.
Informasse – in-for-mas-se.
Momentinho – mo-men-tin-ho.

05 – O texto de trabalho trata-se de uma:
A)
B)
C)
D)

Anedota.
Crônica.
Narrativa.
Tragédia.
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06 – Leia com atenção o trecho abaixo:
É que todo mundo entra e sai do quarto e
ninguém me diz droga nenhuma...
De acordo com sua utilização no texto, a
palavra “droga” significa;
A) Coisa ruim, imprestável.
B) Designação comum a todas as substâncias
utilizadas em farmácia.
C) Exclamação que exprime frustração pelo
que se está acontecendo.
D) Princípio ativo pelo qual é conhecido um
medicamento.

08 – Um ônibus saiu da rodoviária às 7 e meia
da manhã. Segundo informações da empresa,
a viagem leva em média 4 horas e 40 minutos.
Que horas este ônibus deverá chegar ao seu
destino final?
A)
B)
C)
D)

12 horas.
12 horas e 10 minutos.
12 horas e 20 minutos.
12 horas e 30 minutos.
Espaço para rascunho 

Matemática
07 – Foi prescrito a um determinado paciente
que tomasse um comprimido de 4 em 4 horas.
Ele começará a tomar sua medicação ao meiodia de segunda-feira. Quantos comprimidos
ele tomará até o meio-dia de terça-feira?
A)
B)
C)
D)

09 – Um motorista rodou por 1.800 metros ao
redor de um quarteirão em forma de
quadrado. Quantos metros mede cada lado do
quarteirão?

6 comprimidos.
7 comprimidos.
8 comprimidos.
9 comprimidos.
Espaço para rascunho 

A)
B)
C)
D)

450 metros.
500 metros.
650 metros.
700 metros.
Espaço para rascunho 
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10 – Uma garrafa de refrigerante consegue
encher 9 copos descartáveis. Quantas garrafas
de refrigerante serão necessárias para se
encher 279 copos?
A)
B)
C)
D)

12 – Um terreno retangular com 200 metros
de largura e 350 metros de comprimento
possui uma área de:
A)
B)
C)
D)

28 garrafas.
29 garrafas.
30 garrafas.
31 garrafas.

700 metros quadrados.
7.000 metros quadrados.
70.000 metros quadrados.
700.000 metros quadrados.
Espaço para rascunho 

Espaço para rascunho 

Conhecimentos Gerais
11 – Em uma família, o neto tem 1/3 da idade
do seu avô que tem 60 anos. Qual a idade do
neto?
A)
B)
C)
D)

10 anos.
12 anos.
15 anos.
20 anos.
Espaço para rascunho 

13 – O esporte sempre esteve presente na
história de José Boiteux desde a sua fundação.
Sobre o último Campeonato de Aspirantes é
INCORRETO afirmar:
A) A equipe campeã foi a Bonetti.
B) Attíla Ndilli Patté, da equipe Amigos da
Onça, foi o Artilheiro com 10 gols
marcados.
C) Fernando Sarmento, da equipe Bonetti, foi
o Goleiro menos vazado com apenas 9
gols sofridos.
D) Neste ano foi permitido à inscrição de 05
atletas com idade superior a 19 anos,
desde
que
os
mesmos
também
participassem do campeonato adulto.
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14 – O Município de José Boiteux completou
20 anos de emancipação política em 26 de
Abril deste ano. Criado em 1989, até então era
um distrito do Município de Ibirama, porém
no início de sua colonização nos primeiros
anos do Século XX pertencia ao Município de
Blumenau. Em que ano, José Boiteux deixou
de pertencer a Blumenau e se tornou distrito
de Ibirama?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Agricultura Familiar.
Agronegócio.
Cultivo Mecanizado.
Manejo Integrado.

16 – Inicialmente as terras onde hoje se
localiza José Boiteux, foram ocupadas por
índios. Qual dos grupos indígenas abaixo
NÃO habitava as terras onde hoje se localiza
o município?
A)
B)
C)
D)

Guarani.
Kaingang.
Tupi.
Xokleng.

17 – Qual dos estados abaixo NÃO faz parte
da Região Centro-Oeste?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Fernando Collor de Melo.
Itamar Franco.
José Sarney.
Tancredo Neves.

19 – Quem foi o “Mártir da Independência do
Brasil”:

1933.
1934.
1935.
1936.

15 – José Boiteux é um município
predominantemente rural, sua economia é
baseada
na
agricultura,
pecuária,
suinocultura e piscicultura dentre outras
atividades. A exploração das propriedades
rurais em José Boiteux é feita em regime de:
A)
B)
C)
D)

18 – Quem foi o primeiro Presidente da
República eleito através do Voto Direto,
depois do fim do Regime Militar em 1984?

Goiás.
Mato Grosso.
Mato Grosso do Sul.
Tocantins.

Dom Pedro I.
Marechal Deodoro da Fonseca.
Tiradentes.
Todas as alternativas acima estão corretas.

20 – Qual é o tema da Campanha da
Fraternidade 2009 da CNBB?
A)
B)
C)
D)

Fraternidade e Pessoas com Deficiência.
Fraternidade e Segurança Pública.
Novo Milênio sem Exclusões.
Vida Sim, Drogas Não.
Conhecimentos Específicos

21 – Caso o vigia sinta no ar um cheiro
estranho e descubra que se trata de um
vazamento de gás na copa da repartição onde
trabalha, ele deverá:
A) Acender a lâmpada da copa e procurar o
telefone do Prefeito na agenda.
B) Abrir as janelas e portas do local, pois a
ventilação diminui os riscos de um
incêndio, em seguida levar o botijão para
um local aberto.
C) Colocar o botijão no meio do pátio e
acender o fogo, pois dessa forma o gás
contido no mesmo se queimará totalmente.
D) Riscar um palito de fósforo para que o gás
seja queimado, evitando um acidente
maior.
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22 – As definições sobre “ética” abaixo foram
retiradas do Dicionário Michaelis, qual delas
NÃO se aplica a idoneidade e ao serviço
público?
A) Conjunto de princípios morais que se
devem observar no exercício de uma
profissão.
B) É a parte prática da filosofia social, que
indica as normas a que devem ajustar-se
as relações entre os diversos membros da
sociedade.
C) Febre lenta e contínua que acompanha
doenças crônicas.
D) Parte da Filosofia que estuda os valores
morais e os princípios ideais da conduta
humana.
23 – Caso o vigia esteja escalado para auxiliar
na segurança durante o dia e algum visitante
insistir em adentrar a Prefeitura sem se
identificar e informar o departamento ou
funcionário que está procurando, o vigia
deverá:

25 – Depois de sair das dependências do seu
local de trabalho, o vigia deverá:

A) Entrar com a o visitante nas dependências
da Prefeitura até localizar a pessoa que o
mesmo está procurando.
B) Expulsar o visitante do local e trancar a
porta.
C) Impedir bruscamente a entrada do invasor.
D) Manter-se firme e informar que as normas
da Prefeitura exigem a identificação dos
visitantes.

A) Bater seu cartão de ponto e passar o
serviço para quem está entrando de
plantão.
B) Comentar com terceiros sobre os assuntos
relacionados ao trabalho.
C) Disparar o alarme e telefonar para seu
superior informando que está indo
embora.
D) Levar para casa seus instrumentos de
trabalho e o livro de ocorrências.

24 – Caso algum alarme eletrônico dispare
nas vizinhanças do seu setor de trabalho
durante a madrugada, qual deve ser a atitude
do vigia?

26 – Quando algum veículo particular
necessitar entrar no pátio da prefeitura, o
vigia NÃO deverá:

A) Ausentar-se do seu posto e verificar o
ocorrido.
B) Continuar dormindo, pois o problema não
lhe diz respeito.
C) Pegar sua arma e disparar alguns tiros de
advertência.
D) Verificar se ocorreu alguma tentativa de
invasão também no setor sob sua
responsabilidade.

A) Anotar a placa do veículo e o setor ou
funcionário que o condutor está
procurando.
B) Anotar os horários de entrada e saída do
veículo no pátio.
C) Informar ao visitante o local onde deverá
estacionar.
D) Manobrar o veículo dentro do pátio da
Prefeitura.
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27 – Durante a madrugada, você está sozinho
no pátio de abastecimento de combustíveis da
prefeitura e de repente a bomba de gasolina
começa a pegar fogo. Qual deve ser sua
primeira atitude nesta situação?
A) Acionar os bombeiros.
B) Convocar todos os funcionários para
debelar o incêndio.
C) Retirar todos os funcionários do local.
D) Todas as alternativas estão corretas.

28 – As lâmpadas da repartição pública
devem ser apagadas pelos funcionários de
cada setor ao final do expediente, porém a
competência de verificar durante a noite se
todas realmente se encontram desligadas é do:
A)
B)
C)
D)

Encarregado do setor.
Prefeito.
Vigia.
Todas as alternativas estão corretas.

29 – São chaves que podem ficar aos cuidados
do vigia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Banheiros do pátio.
Cofre da prefeitura
Portão da garagem.
Portaria principal.

30 – O posto de trabalho de um vigia deve
estar sempre organizado e lá dentro devem
ser mantidos apenas equipamentos e
materiais de uso contínuo do funcionário. São
itens que devem estar presentes no local de
trabalho do vigia, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Lanterna e pilhas.
Livro de registro de ocorrências.
Quadro de chaves de portas.
Televisão com antena parabólica.

31 – Quanto a utilização do telefone, o vigia
deverá:
A) Identificar-se ao atender alguma ligação e
falar apenas o necessário.
B) Manter o telefone fora do gancho durante
todo o seu horário de trabalho.
C) Não atender as ligações em seu setor
durante seu turno de trabalho.
D) Utilizar o telefone para solucionar
problemas pessoais.
32 – São funções do vigia nos finais de
semana, EXCETO:
A) Conferir se as fechaduras de todas as
portas estão em perfeito estado.
B) Consertar instalações, máquinas e veículos
sob sua responsabilidade.
C) Fazer relatórios de ocorrência em livros de
anotações próprios.
D) Verificar a presença de pessoas ou
veículos estranhos no setor de trabalho.

33 – Caso alguém bata no portão da
Prefeitura durante a madrugada, o vigia
deverá:
A) Abrir o portão e verificar quem está
chamando.
B) Chamar a polícia imediatamente.
C) Solicitar a pessoa que identifique sem
abrir o portão.
D) Telefonar para o Prefeito.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Execução – Acompanhamento – Treinamentos – Auditorias – Concursos
Rua dos Pioneiros, 240 – 1º Andar – Sala 105 – Bairro: Centro – Agrolândia (SC)

EXATA.GG – GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA.
CNPJ – 08.646.165/0001-47
exata.gg@brturbo.com.br
exatagg@exatagg.com.br

34 – Com a finalidade de agilizar os trabalhos
em seu horário de trabalho e facilitar a
comunicação, o vigia deverá ter livre acesso e
autorização de uso:
A) Das armas de fogo da Prefeitura.
B) Das senhas de e-mails de todos os
servidores da Prefeitura.
C) Dos telefones da Prefeitura.
D) Dos veículos oficiais.

35 – Por lei, qual desses grupos de pessoas
deve ter um atendimento prioritário nas
repartições públicas?
A) Autoridades locais.
B) Deficientes físicos, gestantes e idosos.
C) Estudantes
primários
de
escolas
municipais.
D) Funcionários públicos de outros setores.

37 – São comportamentos que devem fazer
parte do perfil profissional do vigia,
EXCETO:
A) Demonstrar idoneidade e ética.
B) Manter-se indiferente na guarda dos bens
públicos.
C) Ser assíduo e pontual no trabalho.
D) Ter capacidade de trabalhar em equipe.

38 – Toda e qualquer anormalidade
acontecida durante o horário de trabalho do
vigia deverá ser comunicada:
A) Ao superior imediato ou responsável pelo
setor.
B) Imediatamente e pessoalmente ao Prefeito.
C) Para todos os funcionários da repartição.
D) Todas as alternativas estão corretas.

39 – Quanto aos veículos oficiais estacionados
dentro do pátio da Prefeitura durante a noite,
o vigia deverá:
A)
B)
C)
D)

Calibrar os pneus dos mesmos.
Encher os tanques dos mesmos.
Lavar e polir os mesmos.
Zelar pela segurança dos mesmos.

40 – É uma postura esperada de um vigia
durante sua rotina de trabalho no serviço
público:

36 – Qual documento emitido pela Prefeitura
Municipal,
o
vigia
deverá
portar
obrigatoriamente durante sua jornada de
trabalho?
A)
B)
C)
D)

Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Carteira Profissional.
Crachá funcional.
Porte de Arma.

A)
B)
C)
D)

Cortesia.
Desatenção.
Indisciplina.
Intolerância.

TRANSFIRA AGORA SUAS RESPOSTAS
PARA A GRADE DE RESPOSTAS.
A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE
BOA SORTE..
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