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Município de Palma Sola 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Recepcionista 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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

01. (1) A comunicação verbal serve para transmitir informações entre indivíduos, tendo estas informações um 

caráter informativo. (2) Já a comunicação não-verbal é caracterizada pelo uso de gestos, da mímica, do olhar, 

da voz e dos sinais paralingüísticos, da organização espacial e da localização. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas o primeiro trecho está correto. 

B) Apenas o segundo trecho está correto. 

C) Ambos os trechos estão corretos. 

D) Ambos os trechos estão incorretos.  

 

02. Em relação ao atendimento ao cliente, analise: 

I - Coloque-se no lugar das pessoas e procure atender às expectativas; 

II - Seja gentil, atencioso e disposto;  

III - Repreenda o cliente em público.   

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

03. São deveres fundamentais do servidor público, exceto: 

A) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 

prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de 

qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas 

atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário.  

B) Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações 

imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las.  

C) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na 

adequada prestação dos serviços públicos. 

D) Ser impontual ao serviço, na certeza de que sua ausência não provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo positivamente em todo o sistema. 
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04. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. Em relação a ética profissional, é vedado ao servidor público: 

(__) - Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança 

coletiva; 

(__) - Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam; 

(__) - Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. 

A) V-F-F. 

B) F-V-F. 

C) V-V-F. 

D) F-V-V. 

 

05. São fatores positivos no ambiente de trabalho, exceto: 

A) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 

público, exigindo as providências cabíveis.  

B) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício 

próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. 

C) Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à 

sua organização e distribuição.  

D) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.  

 

06. O conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco frequente, que 

aguardam, em depósito de armazenamento temporário, sua destinação final é denominado: 

A) Arquivo Terminal.  

B) Arquivo Intermediário.  

C) Arquivo Complementar.  

D) Arquivo Irregular.  

 

07. Assinale a alternativa que melhor descreve o Comportamento Receptivo: 

A) Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria 

ou agiria nas mesmas circunstâncias. 

B) Cria obstáculos e dificuldades para livrar-se do encargo, dificultando a qualidade. 

C) Comportamento naturalmente aberto, solícito, prestativo, objetivo, claro, sem rodeios, indo 

direto ao ponto da necessidade do atendido. 

D) É o hábito de passar a maior parte do tempo recluso em algum tipo de abrigo.  
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08. Segundo o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 

A) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos 

públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação. 

B) Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 

destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores. 

C) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

D) Todos são desiguais perante a lei, com distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

estrangeiros residentes no País a violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.  

 

09. De acordo com a Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, exceto: 

A) Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 

qualquer uma dessas medidas.  

B) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites de delegação legislativa. 

C) Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta.  

D) Aprovar iniciativas internacionais do Poder Executivo referentes a tomada de contas do 

Presidente da República. 

 

10. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com Constituição Federal, o processo legislativo 

compreende a elaboração de: 

(__) - Leis Complementares; 

(__) - Medidas definitivas; 

(__) - Leis Orgânicas.  

A) V-V-F. 

B) V-F-V. 

C) V-F-F. 

D) F-F-V.  
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11. Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. 

São exemplos de meios de comunicação: 

I - Carta;  

II - Telefone móvel;  

III - Televisão. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

12. De acordo com Manual de Redação da Presidência da República, há três tipos de expedientes que se 

diferenciam antes pela finalidade do que pela forma, não é um deles: 

A) Memorando 

B) Pregão.  

C) Ofício.  

D) Aviso. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 

 



6 
 

 

13. “Pesquisadores chegaram a esse dado a partir de projeções que tiveram por base cálculos realizados 

em 2012.” (linhas 7 a 9). É correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função 

morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Sujeito. 

 

14. “Pesquisadores chegaram a esse dado a partir de projeções que tiveram por base cálculos realizados 

em 2012.” (linhas 7 a 9). Assinale a alternativa correta com base na regra de acentuação da palavra em 

destaque. 

A) Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente.  

B) Acentuam-se as vogais “i” e “a” das palavras paroxítonas quando antecedidas de consoante com 

a qual não formam ditongo.  

C) O correto é “calculos” (sem acento), assim como ocorre com o verbo “calculo”. 

D) A palavra “cálculos” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do texto que, devido à sua regência, é 

responsável por exigir a preposição sublinhada no trecho abaixo: 

“O Brasil terá 29.490 casos de câncer associados a um elevado IMC (Índice de Massa Corporal) em 2025...” 

(linhas 1 a 3). 

A) “terá”.  

B) “casos”. 

C) “câncer”.  

D) “associados”. 

 

16. A vírgula presente no trecho do Texto “Naquele ano, o peso elevado respondeu a 15.465 casos de 

câncer (3,8% do total).” (linhas 9 e 10) são utilizadas pelo autor com o objetivo de: 

A) Isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 

B) Isolar o vocativo. 

C) Representar na escrita hesitações comuns da língua falada. 

D) Isolar o adjunto adverbial antecipado. 
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17. No trecho do texto “O Brasil terá 29.490 casos de câncer...” (linha 1) podemos afirmar que nele não 

há termo algum classificado gramaticalmente como: 

A) Substantivo. 

B) Verbo. 

C) Artigo. 

D) Conjunção. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O governo de Santa Catarina tenta um financiamento de R$ 723 milhões no BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) para obras de infraestrutura e ações na área de segurança pública no estado 

de Santa Catarina. Esse foi um dos assuntos tratados por Eduardo Pinho Moreira (MDB) em audiência nesta quarta-

feira (25) com Michel Temer (MDB), no Palácio do Planalto.” 

(Adaptado de G1, 26/04/2018) 

Atualmente, o cargo exercido por Eduardo Pinho Moreira é o de: 

A) Senador. 

B) Ministro do Desenvolvimento. 

C) Governador. 

D) Secretário de Segurança Pública. 

 

19. O modernismo brasileiro foi um movimento cultural que repercutiu sobre a cena artística e a 

sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes 

plásticas. O quadro “Abaporu”, de Tarsila do Amaral, por exemplo, é uma das principais obras do 

movimento modernista no Brasil. Sobre este período é incorreto afirmar que: 

A) O Rio de Janeiro se caracterizou como o centro das ideias modernistas, onde se encontrava o 

“fermento” do novo. 

B) O Modernismo Brasileiro foi um movimento de amplo espectro cultural que convergiu 

elementos das Vanguardas Europeias antes da Primeira Guerra Mundial. 

C) A Semana de Arte Moderna de 22 foi o ápice do projeto modernista, que visava atualização das 

artes, e a sua identidade nacional. 

D) Lasar Segall, Anita Malfatti e Victor Brecheret foram artistas importantes para o Modernismo 

Brasileiro. 

 

20. “O mercado de moedas virtuais vive um momento de ascensão. Há mais pessoas interessadas em 

comprar criptomoedas do que investir na bolsa de valores. Um levantamento feito pelas três maiores 
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exchanges do país – nome dado às casas de câmbio de criptomoedas – somou 1,4 milhão de usuários 

cadastrados em dezembro de 2017.” 

(Adaptado Superinteressante, 11/04/2018) 

Em 2017 criou-se uma criptomoeda genuinamente brasileira, a qual se deu o nome de: 

A) Bitcoin. 

B) Dash. 

C) Auroracoin. 

D) Niobio Cash. 

 


