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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020 
para  

AGENTE DE SANEAMENTO 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.6. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 

 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por 
parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 

 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas.  

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 

 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.8. do Edital do presente Processo Seletivo. 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 

 

 Preencha a Folha de Respostas com atenção, em caso de erros ou rasuras a mesma NÃO será 
substituída. 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 

 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 

 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

 

 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
 
1 – Marque a alternativa em que a crase, ou a falta dela, está sendo aplicada incorretamente: 
  
a) Eles ficaram à ver navios. 
b) Aquele casal queria uma cerimônia à moda antiga. 
c) Não estava me referindo a senhora naquele momento. 
d) Todas as frases estão corretas. 
 
 
2 - Assinale dentre as alternativas aquela que apresenta o correto emprego do hífen em todas as palavras: 
 
a) Arquinimigo / neo-liberalismo / contrarregra / subreino 
b) Arqui-inimigo / neoliberalismo / contrarregra / sub-reino 
c) Arqui-inimigo / neo-liberalismo / contra-regra / sub-reino 
d) Arquinimigo / neoliberalismo / contra-regra / sub-reino 
 
 
3 – Observe o texto: 
 
Cabeludinho 
 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. 
Como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de 
regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia 
fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras e uma 
solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: 
Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de 
poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. 
Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais 
das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar 
com saudade: Ai morena, não me escreve/ que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu 
ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 

 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

 
No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 
sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de ateu”, “disilimina esse” e 
“eu não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca: 
 
a) Os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. 
b) A importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. 
c) A distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. 
d) A valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. 
 
 
4 - Antes do desenvolvimento do Linux, todo o mundo acreditava que um software tão complexo como um 
sistema operacional deveria ser desenvolvido para um grupo de pessoas relativamente pequeno, sob 
controle e coordenado. Esse modelo era e é o mais comum no desenvolvimento do software comercial. O 
Linux evoluiu de um modo totalmente diferente. Quase desde o princípio participaram de seu 
desenvolvimento numerosos voluntários coordenados somente pela internet. A qualidade se mantinha não 
pela autocracia ou por uma série de normas rígidas, mas pela simples estratégia de publicar partes do 
programa a cada semana e receber comentários de centenas de usuários em poucos dias, criando assim 
um tipo de rápida seleção darwiniana nas mutações introduzidas pelos programadores. 
 

RAYMOND, Eric. A catedral e o bazar. Disponível em biblioweb.sindominio.net/telemática/catedral.html.  
 



 

 
Quanto à tipologia discursiva, o texto classifica-se, fundamentalmente, como: 
 
a) Narrativo 
b) Descritivo 
c) Expositivo 
d) Argumentativo 
 
 
5 - A alternativa que apresenta equívoco de acentuação: 
 
a) ônibus, saída, Ilhéus. 
b) óculos, vírus, vídeo. 
c) íntimo, sílaba, fácil. 
d) Júri, amônia, rúbrica. 
 
 
6 - Joana se dirigiu ___ secretaria da empresa e perguntou ___ secretária do diretor se já tinha sido dada 
___ ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários. 
 
a) à - à - a 
b) à - a - à 
c) a - a - a 
d) à - à – à 
 
 
7 - Indique a alternativa abaixo em que a palavra está incorretamente grafada, de acordo como Novo 
Acordo Ortográfico: 
 
a) ultrassom  
b) coautor  
c) panamericano 
d) geopolítica 
 
 
8 - Indique em qual alternativa o uso de “porque” está correto. 
 
a) Porque você está brigando comigo? 
b) Vou embora porque já é tarde. 
c) Alguém que me diga o porque de tanta gritaria! 
d) A Helena sabe porque foi chamada à direção. 
 
 
9 - Observe o texto: 
 
“VÍCIOS EM JOGOS ELETRÔNICOS SERÁ CONSIDERADO DOENÇA EM 2022, DIZ OMS 
  A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que incluirá, após votação unânime em favor da 
medida, o chamado “vício em games” na lista de doenças reconhecidas pela entidade a partir de janeiro de 
2022. 
  Em outras palavras, segundo a OMS, pessoas que sofrem do vício correm o risco de prejudicar suas vidas 
em todos os âmbitos: pessoal, familiar, ocupacional, trabalhista e social. A entidade ainda diz que esse 
transtorno pode ser uma aflição contínua ou episódica na vítima e que, para sugerir que alguém sofra do 
mal, esses padrões de comportamento devem ser apresentados por cerca de um ano ou mais.” 

(https://exame.abril.com.br/) 
 
 
 
 
 

https://exame.abril.com.br/


 

De acordo com o texto, o vício em jogos eletrônicos NÃO é considerado doentio quando afeta: 
 
a) A vida pessoal do jogador. 
b) A pontuação do jogador no game. 
c) O trabalho do jogador. 
d) A vida social do jogador. 
 
 
10 - A palavra "máquina" apresenta: 
 
a) um dígrafo e seis fonemas. 
b) um dígrafo e sete fonemas. 
c) sete letras e sete fonemas. 
d) sete letras e dois dígrafos. 
 

 

MATEMÁTICA - (10 QUESTÕES) 
 
11 - As igrejas de uma cidade do interior de São Paulo receberam comunicado da Secretaria de Saúde do 
município dizendo que elas poderiam reabrir durante a pandemia, porém, deveriam seguir um conjunto de 
regras, dentre elas, abrir apenas com 20% da quantidade total de bancos e também restringir o número 
de pessoas por banco, em no máximo duas. Sabe-se que a capacidade total da igreja matriz é de 220 
bancos, sendo assim, quantas pessoas poderão entrar na igreja para assistir as missas após a adequação 
às novas regras? 
 
a) 88 
b) 44 
c) 68 
d) 104 
 
 
 
 
 
12 - Uma ONG elaborou uma rifa com o intuito de arrecadar dinheiro para comprar alimentos e repassar 
para famílias que tiveram seus vencimentos afetados por conta da pandemia. Colocaram um prêmio que 
conseguiram de doação, uma tv de 60 polegadas, com seu valor de mercado estipulado em R$ 3.500,00. 
Foi decidido que o dinheiro arrecadado da rifa teria que dar 130% do valor de mercado da tv. Para atingir 
este montante, quanto deveria custar cada nome da rifa, sendo que no total a rifa tinha 100 nomes? 
 
a) R$ 35,00 

b) R$ 45,00 

c) R$ 35,50 

d) R$ 45,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 - João comprou determinado produto e pagou em três parcelas: 30% do valor do produto na primeira 

parcela, 1/4 do valor do produto na segunda parcela e R$ 900,00 na terceira parcela. Se o produto foi 

pago totalmente nas três parcelas, então o valor total do produto, em reais, é: 

a) R$ 1.800,00 

b) R$ 1.100,00 

c) R$ 2.370,00 

d) R$ 2.000,00 

 

 

 

 

 

14 - Sobre o preço inicial de um determinado produto foi acrescentado 20% e logo em seguida sobre o 

novo valor foi dado um desconto de 10%. Nessas condições, sobre o valor inicial do produto houve: 

a) acréscimo de 10% 

b) acréscimo de 12% 

c) acréscimo de 8% 

d) desconto de 12% 

 

 

 

 

 

15 - Aline planeja fazer uma viagem em 3 dias. No 2º dia, ela planeja percorrer a metade da distância 

percorrida no 1º dia. No 3º dia, ela planeja percorrer a metade da distância percorrida no 2º dia. Sabendo 

que a distância total a ser percorrida é de 1029 km, conclui-se que Aline planeja viajar no 2º dia à 

distância, em quilômetros, igual a: 

a) 588. 

b) 576. 

c) 294. 

d) 288. 

 

 

 

 

 

16 - Para ir de casa ao trabalho, de porta a porta, Elis percorre de bicicleta 3600 metros a uma velocidade 

média de 300 metros por minuto. Se esse mesmo percurso fosse efetuado utilizando-se uma moto a uma 

velocidade média de 30 quilômetros por hora, levaria quanto tempo a menos que de bicicleta? 

a) 4 min 48 s. 

b) 4 min 8 s. 

c) 5 min 18 s. 

d) 6 min 8 s. 

 

 

 



 

17 - Se uma solução contém 2 mg/ml de uma substância dissolvida, quanto da substância existe em um 

litro da solução? 

a) 200 mg 

b) 2 g 

c) 20 g 

d) 200 g 

 

 

 

18 - Cristiano recentemente observou seus gastos mensais e descobriu que gasta 20% de sua renda no 

aluguel e 15% no transporte. Se os R$ 3.250,00 que sobraram não são gastos nem no aluguel e nem em 

transporte, qual é o valor do aluguel de cada mês? 

a) R$ 1.000,00  

b) R$ 790,00 

c) R$ 950,00 

d) R$ 1200,00 

 

 

 

 

19 - Qual o comprimento da hipotenusa do triângulo abaixo? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
a) 173 
b) √173 
c) 37 
d) √37 
 
 
 
 
 
20 - Um empresário possui um espaço retangular de 110 m por 90 m para eventos. Considerando que 
cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas, a capacidade máxima de pessoas que esse espaço pode 
ter é: 
 
a) 32.400 
b) 34.500 
c) 39.600 
d) 42.500 
 
 
 
 
 
 



 

CONHECIMENTOS GERAIS - (10 QUESTÕES) 

 
21 - A pandemia do covid-19, gerou uma série de mudanças em todos os calendários do ano de 2020 e 
isso impactou também nas eleições municipais que aconteceriam em outubro desse ano. Para qual data foi 
transferido o primeiro e segundo turno das eleições municipais, respectivamente? 
 
a) primeiro turno em 15 de novembro, e o segundo, em 29 de novembro. 
b) primeiro turno em 25 de outubro, e o segundo, em 15 de novembro. 
c) primeiro turno em 20 de novembro, e o segundo, em 06 de dezembro. 
d) primeiro turno em 08 de novembro, e o segundo, em 30 de novembro. 
 
 
22 - O ano de 2020 iniciou-se batendo recordes no que tange a impactos ambientais. Em janeiro desse ano 
ocorreu um incêndio de proporções catastróficas, em qual país ocorreu essa tragédia ambiental? 
 
a) Nova Zelândia. 
b) Estados Unidos. 
c) Espanha. 
d) Austrália. 
 
 
23 – No ano de 2020 um ciclone extratropical atingiu a região sul do Brasil. O fenômeno totalizou dez 
mortes e deixou partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná sem energia elétrica. 
Considerando a afirmação, qual alternativa abaixo descreve o fenômeno “ciclone bomba”? 
 
a) São estruturas geológicas através das quais substâncias do interior da terra são expelidas por meio de 

uma abertura 
b) Ele acontece quando uma conjunção de fatores naturais possibilita uma queda abrupta da pressão, 

gerando um intenso deslocamento do ar em poucos minutos. 
c) É uma descarga de energia, que chega a atingir 125 milhões de volts, lançada na terra. 
d) São gerados por uma falha geológica, decorrente da movimentação das placas tectônicas e da 

deformação das rochas. 
 
 
24 - Que acontecimento importante para a história da humanidade teve lugar em 20 de julho de 1969? 
 
a) Chegada do homem à Lua 
b) Fim do Apartheid 
c) Lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki 
d) Lançamento do álbum dos Beatles Abbey Road 
 
 
25 - Em qual governo brasileiro foi sancionada a lei de cotas para o ensino superior? 
 
a) Governo de Dilma Rousseff 
b) Governo de Michel Temer 
c) Governo de Jair Bolsonaro  
d) Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 
 
 
26 - “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam parte de um programa que 
tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País” Essa descrição corresponde a uma 
operação criminosa no Brasil. Trata-se da: 
 
a) Operação Lava Jato 
b) Operação Greenfield 
c) Operação Navalha 
d) Operação Panatenaico 
 



 

27 - Neste ano tivemos uma dança de cadeiras no governo, onde tiveram os comandos alterados o 
Ministério da Cidadania, a Casa Civil e o Ministério da Saúde. Sobre o Ministério da Saúde, hoje Eduardo 
Pazuello é ministro interino. Qual dos nomes abaixo não foi ministro da Saúde?  
 
a) Nelson Teich 
b) Ricardo Salles 
c) Gilberto Occhi 
d) Luiz Henrique Mandetta 
 
 
28 - No dia 30 de maio, a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, se tornou a primeira empresa privada 
da história a lançar um foguete tripulado ao espaço. A operação foi realizada em parceria com a NASA e o 
destino foi a Estação  Espacial Internacional. Qual o nome do Foguete lançado? 
 
a) Falcon 9 
b) Safir 
c) Delta II 
d) Rokot 
 
 
29 - O que é Brexit? 
 
a) Mudança do sistema de governo no Reino Unido 
b) Saída do Reino Unido da União Européia 
c) Saída da Inglaterra do Reino Unido 
d) Fim da monarquia no Reino Unido 
 
 
30 - A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 
oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento 
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de 
suporte ventilatório. Em relação à COVID-19, segundo o site do Ministério da Saúde do Brasil, em qual país 
foi registrado o primeiro caso humano da doença? 
 
a) Japão 
b) China 
c) Estados Unidos da América 
d) Tailândia  
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