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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SAMAE – Edital nº 001/2017 

CADERNO DE PROVA – AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

 

Nome do candidato:  

Assinatura:  

Número da inscrição:  

 

ATENÇÃO! 

 
Você está recebendo um caderno de prova para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS 

ESPECIAIS. 

 

Informações gerais: 

• Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 

a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova de 

AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS; 

b) este caderno de prova para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS, com o 

enunciado das 20 (vinte) questões objetivas, sem repetição ou falha. 

• Ao receber a folha de respostas você deve: 

a) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 

b) assinar o caderno de prova e a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta 

esferográfica transparente de cor azul ou preta. 

• As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

• Para cada questão são apresentadas 4 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, 

d).  APENAS UMA delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) qualquer tipo de consulta; 

c) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 

d) portar qualquer tipo de aparelhos eletrônicos, bem como relógio de qualquer espécie, 

óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou 

corretivo de qualquer espécie. 

• Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

• O tempo disponível para esta prova será de 2 (duas) horas, já incluído o tempo para 

marcação da folha de respostas. 

• Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

• Use somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta ao assinalar sua RESPOSTA na 

folha de respostas. Não serão consideradas marcações feitas a lápis. 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na 

folha de respostas.  

• Questões rasuradas ou com dupla marcação serão consideradas incorretas. 

• Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o caderno 

de prova e a folha de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que 

descumprir esta regra será ELIMINADO. 

• A prova e o gabarito estarão disponibilizados para consulta no site do SAMAE dia 

22/05/2017. 

 

BOA SORTE!  
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1) O animal representado na nota de 10 reais é: 

a) Arara 

b) Garoupa 

c) Mico-Leão-Dourado 

d) Beija-flor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) É um bairro de Brusque: 

a) Nova Teresinha 

b) Barracão 

c) 7 de setembro 

d) Santa Rita 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) A data de 04 de agosto é muito representativa no município de Brusque, pois 

nela é comemorada(o): 

a) Independência do Brasil 

b) Proclamação da República 

c) Aniversário de Brusque 

d) Festa Nacional do Marreco (FENARRECO) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) O Município de Brusque situa-se na região do: 

a) Litoral Catarinense 

b) Alto Vale do Itajaí 

c) Médio Vale do Itajaí 

d) Grande Florianópolis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Não é considerada uma rede social: 

a) Facebook 

b) Smartphone  

c) WhatsApp 

d) Twitter 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
RUA DOUTOR PENIDO, 297 – CENTRO. 

CEP: 88.350-460 BRUSQUE / SC 
FONE: (47) 3255 0500 

                        www.samaebru.com.br 
 

Página 3 de 6 

 

6) Qual o significado da sigla EPI. 

a) Equipamentos de proteção individual. 

b) Equipamentos para implementos agrícolas. 

c) Estudo de prevenção de incidentes 

d) Entidades de proteção individual. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7) Em relação aos cuidados na manutenção elétrica, é correto afirmar: 

 

a) Pode-se desligar um aparelho (aspirador, rádio, liquidificador, etc.) puxando pelo fio, 

pois não há perigo de romper-se e causar curto-circuito. 

b) Se for fazer qualquer conserto elétrico, desligue o disjuntor ou a chave geral. 

c) Não é necessário se preocupar, no conserto de aparelhos elétricos, com as mãos 

molhadas somente se tiver com o corpo molhado. 

d) Quando da manutenção da eletricidade, o servidor não precisa se preocupar com o piso 

úmido. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) A tinta acrílica é feita a base de: 

a) Óleo 

b) Solvente 

c) Água 

d) Latéx 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) É uma atitude que ajuda a prevenir acidentes de trabalho: 

a) Longa jornada de trabalho 

b) Deixar de utilizar equipamentos de proteção 

c) Uso de ferramentas sem manutenção 

d) Treinamentos constantes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10)  No período entre 5 a 21 de agosto de 2016, atletas de 206 países participarão 

dos Jogos Olímpicos que acontecerão na cidade:  

a) De Niterói.  



 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
RUA DOUTOR PENIDO, 297 – CENTRO. 

CEP: 88.350-460 BRUSQUE / SC 
FONE: (47) 3255 0500 

                        www.samaebru.com.br 
 

Página 4 de 6 

 

b) De Brasília.  

c) De São Paulo.  

d) De Rio de Janeiro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11) Uma rocha possui a área de 5m². Sendo assim, quantas rochas serão 

necessárias para preencher uma área de 150m²? 

a) 10 

b) 30 

c) 50 

d) 100 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente 

acentuadas.  

a) Voce quer ser contratádo?  

b) O açúcar do estoque acabou.  

c) Comprarei uma duzia de parafúsos para o serviço.  

d) Falta um mes para eu ser chamado para o novo emprêgo.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13) O resultado da expressão (10 x 3) -15 é igual a: 

a) 5 

b) 10 

c) 15 

d) 20 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) A Quando se trata de segurança no trabalho, qual é o significado da sigla 

EPC? 

a) Equipamento de proteção coletiva.  

b) Equipamento de proteção corretiva.  

c) Equipamento de proteção cooperativa.  

d) Equipamento de proteção casual. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15) Nos trabalhos onde haverá geração de pó, deve-se usar: 

a) Bota 

b) Luva 

c) Capa 

d) Máscara 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16) Em uma vala aberta, é necessário que alguns cuidados sejam tomados. Para 

evitar o deslizamento, é necessário que o___________________ esteja bem 

executado. A palavra correta que completa a frase acima é: 

a) Cano 

b) Válvula 

c) Escoramento 

d) Asfalto 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Para facilitar o encaixe de uma tubulação de água, através da ponta e da 

bolsa, é utilizado(a): 

a) Cola 

b) Areia 

c) Brita 

d) Vaselina 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18) O resultado da equação (5 x 5) - 2 é: 

a) 22 

b) 23 

c) 24 

d) 25 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) A boa limpeza de um ambiente torna-o um ambiente: 

a) Salubre 

b) Ineficiente 

c) Insalubre 
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d) Esterilizado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20) Por que é importante que cada cidadão se mantenha em dia com as 

vacinações oferecidas pelo Ministério da Saúde?  

a) A vacina ajuda no crescimento das crianças. 

b) A vacina previne doenças e mantém a saúde pública do país. 

c) A vacina forma novos grupos de risco na sociedade.  

d) A vacina dá nutrientes para que os indivíduos cresçam saudáveis. 
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GABARITO - AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS 
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