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PROVA TEÓRICA PROCESSO SELETIVO Nº.004/2020 

VIGILANTE 
NOME CANDIDATO:_____________________________________________ 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia e responda as questões de 1 a 3.  

O melhor amigo 
 A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, 
arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se 
voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. 
 – Meu filho? – Gritou ela. – O que é – respondeu, com o ar mais natural que lhe foi possível.  
– Que é que você está carregando aí? Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantara a 
cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo.  
– Eu? Nada...  
– Está sim. Você entrou carregando uma coisa. Pronto: estava descoberto. Não adiantava negar 
– o jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando desconsolado até a sala, mostrou à mãe o 
que estava carregando:  
– Olha aí, mamãe: é um filhote... Seus olhos súplices aguardavam a decisão.  
– Um filhote? Onde é que você arranjou isso?  
– Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava: ela já chamava o filhote 
de isso. Insistiu ainda:  
– Deve estar com fome, olha só a carinha que ele faz.  
– Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo!  
– Ah, mamãe... – já compondo uma cara de choro.  
– Tem dez minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. 
Tanta coisa para cuidar, Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessas.  
 O menino tentou enxugar uma lágrima, não havia lágrima. Voltou para o quarto, 
emburrado:  
 A gente também não tem nenhum direito nesta casa – pensava. Um dia ainda faço um 
estrago louco. Meu único amigo, enxotado desta maneira!  
(Fernando Sabino). 
 
1) Assinale a alternativa CORRETA referente a crônica: “ O melhor amigo ”, de Fernando 
Sabino.  
a) A crônica acima demonstra a amizade entre o menino e o cãozinho encontrado na rua.  
b) A crônica acima demonstra o carinho do menino e o seu animal de estimação. 
c)A crônica acima demonstra a amizade do menino e seu amigo de classe.  
d) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
2) Assinale a alternativa CORRETA referente a separação de sílaba. 
a) em-bur-ra-do, en-xo-ta-do.  
b) a-mi-za-de, es-ti-mação.  
c) fi-lh-o-te, es-tra-go.  
d) nenhuma das alternativas acima está correta.  
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3) Assinale a alternativa CORRETA, para o antônimo de “melhor ” e o sinônimo de “amigo ”.  
a) Pior, inimigo.  
b) Pior, companheiro.  
c) Melhor, adversário.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Assinale a alternativa INCORRETA para o diminutivo e aumentativo das palavras abaixo.  
a) Sala, salão. 
b) Portinha, portão. 
c) Amiguinho, amigão.  
d) Filhinho, filhão. 
 
5) Assinale a alternativa INCORRETA, referente a ortografia das palavras abaixo. 
 a) Acetinado, açafrão. 
 b) Acesso, cresço.  
 c) Nessecidade, seisentos.  
 d) Estagio, despejar 
 
6) Indique a alternativa que contém apenas palavras paroxítonas.  
a) Guardião/pedestre/tatuagem/sabiá.  
b) Xícara/tonelada/formação/espinho. 
c) Mesa/rapidamente/pezinho/ideia. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
7) Assinalar a alternativa em que a palavra está escrita CORRETAMENTE: 
a) Ferrujem.  
b) Massagista.  
c) Mangericão.  
d) Rabujento. 
 
8)Quanto ao número de sílabas das palavras abaixo, assinalar a alternativa que apresenta um 
dissílabo:  
a) Açúcar.  
b) Obesidade.  
c) Suco.  
d) Restaurante. 
 
9) Assinalar a alternativa em que a lacuna da palavra deve ser preenchida com “x”:  
a) en__aqueca  
b) desfe___o. 
c) gua___e.  
d) em___er 
 
10) Em relação às expressões idiomáticas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
(1) Botar a boca no trombone.       (  2 ) Galanteador, que tenta convencer os outros na conversa. 
(2) Bom de bico.                           (   1  ) Revelar um segredo, tornar algo público. 
(3) Dormir de toca.                        (   3  ) Bobear. 
 a) 1 - 2 - 3.             b) 3 - 2 - 1.                c) 2 - 1 - 3.                  d) 1 - 3 - 2. 
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LEGISLAÇÃO   
11) De acordo com a Lei Municipal nº 115/02, que trata do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos, a vacância do cargo decorrerá de, EXCETO: 
a) Exoneração.  
b) Demissão.  
c) Readaptação.  
d) Promoção. 
 
12) De acordo com a Lei Municipal nº 115/02, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos, em relação à possibilidade de remoção, analisar os itens abaixo:  
I - Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição.  
II - A remoção poderá ocorrer somente de ofício, e nunca a pedido do servidor, atendendo o 
interesse da Administração. 
 III - A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados.  
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a. Somente os itens I e II.  
b. Somente os itens I e III.  
c. Nenhum dos itens. 
d. Todos os itens. 
 

13) Assinale a alternativa CORRETA que indica a data de comemoração da emancipação do 
Município de Boa Vista do Cadeado conforme Lei Orgânica: 
a.  16 de Abril. 
b.  15 de Março. 
c.  21 de Novembro 
d. 21 de Abril 
 
 14)Conforme a Lei Municipal nº.052/2001, são distritos de Boa Vista do Cadeado: 
 
a)Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, Ponte Queimada, Capela, Esquina Bronzato, 

Formigueiro e Rincão do Tigre. 

b) Boa Vista ( Sede), Cadeado, Faxinal, Ponte Queimada, Capela, Rincão Santa Catarina, 

Formigueiro e Rincão do Tigre e Esquina Bronzato. 

c) Cadeado, Capela, Formigueiro, Faxinal e Rincão do Tigre, 

d) Boa Vista (Sede), Cadeado, Faxinal, Ponte Queimada, Capela, Formigueiro e Rincão do 

Tigre. 

 
15) Na Lei Orgânica Municipal o cidadão de Boa Vista do Cadeado é chamado: 

a. Boavistense 
b. Cadeadense 
c. Boavistense do Cadeado 
d. Nenhuma das opções  

 
 
 
 



                                         

Prefeitura Municipal de 

Boa Vista do Cadeado 

 

Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 

Av. Cinco Irmãos 1130 – CEP: 98118-000 

Fone (Fax): 0xx55 643 1077 R.21 e 23  

CNPJ: 04.216.132/0001-06 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  
16) Em relação ao número 3.749, é CORRETO afirmar que corresponde a: 
 
 a) Três unidades, sete dezenas, quatro centenas e nove unidades de milhar.  
 b) Sete unidades, nove dezenas, três centenas e quatro unidades de milhar. 
 c) Nove unidades, quatro dezenas, sete centenas e três unidades de milhar. 
 d) Quatro unidades, três centenas, nove centenas e sete unidades de milhar. 
 
17) No canil A tem 21 cachorros e no canil B tem 15 cachorros. O canil A tem quantos cachorros 
a mais que o canil B?  
a) 9  
b) 8  
c) 7  
d) 6 
 
18) Dizer que uma garrafa de refrigerante tem capacidade máxima de 2 litros é o mesmo que 
dizer que ela tem capacidade máxima de:  
a) 20mL  
b) 200mL  
c) 2.000mL  
d) 20.000mL  
 
19) Um automóvel percorreu 54,6 km em uma hora. Quantos metros percorreu em 15 minutos? 
a) 13.650 metros  
b) 14.650 metros  
c) 15.650 metros  
d) 12.650 metros 
 
20) Paula realizou 235 ligações telefônicas no período de 5 dias, distribuídas igualmente em 
cada dia, para oferecer desconto em um determinado produto vendido em sua loja. Nessa 
situação, a quantidade de ligações que Paula realizou por dia foi igual a: 
a) 28.  
b) 35.  
c) 47.  
d) 54.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A  X X  X     X    X   X   X  

B       X    X    X      

C   X  X   X  X        X  X 

D      X      X  X   X    

 


