ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
CADERNO DE PROVAS
PROCESSO SELETIVO 001/2019 – BOM RETIRO/SC
CADERNO DE PROVA
SERVENTE
INSTRUÇÕES GERAIS

PROVA
02

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de
iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular
desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados em saco plástico
fornecido na entrada. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE
IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A Folha de Respostas Gabarito será entregue antes do início da Prova e deverá ser
assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou
utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos
com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha
de Rascunho e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre com à caneta azul ou preta;
11. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO
haverá 2ª via;
12. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;
13. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta
assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de
Respostas;
14. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este
Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.
15. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
16. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
17. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
18. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de
prova;
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
20. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da
Prefeitura a partir das 15 horas do dia 08/12/2019;
21. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.
22. Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro
alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da
seguinte forma: 01 a 05 – Matemática/Raciocínio Lógico. 06 a 10 – Língua Portuguesa. 11 a
15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – Conhecimentos Específicos.
A Prefeitura Municipal de Bom Retiro deseja a você uma BOA PROVA!
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
(Questões de 01 a 05)
01) Maria colocou 1 bolo para assar às 15 horas e
15 minutos, e ele deve permanecer no forno por
50 minutos. Sendo assim, o bolo deve ser retirado
do forno às 16 horas e:
A) 10 minutos.
B) 05 minutos.
C) 35 minutos.
D) 45 minutos.
_______________________________________
02) Maria é ciclista. Ela gasta 3 minutos para dar
uma volta completa na pista da praça que fica em
frente à sua casa. Hoje, ela deu 15 voltas na pista.
Assinale a alternativa que indica o tempo total
gasto por ela nas 15 voltas?
A) 15
B) 30
C) 35
D) 45
________________________________________
03) Em 10 minutos, João corre 500 metros. Em 30
minutos, mantendo o mesmo ritmo, ele correrá
exatamente:
A) 1 quilômetro
B) 1 quilômetro e 500 metros
C) 2 quilômetros
D) 2 quilômetros e 500 metros
________________________________________
04) Um copo tem 250 ml. Se João beber 8 desses
copos de água em um dia, terá bebido quantos
litros depois de cinco dias.
A) 10 litros.
B) 8 litros.
C) 4 litros.
D) 16 litros.
________________________________________

250 mililitros. A quantidade de copos de suco
servida por dia, nesse restaurante, é equivalente a:
A) 500 copos.
B) 208 copos.
C) 318 copos.
D) 120 copos.
LÍNGUA PORTUGUESA
(Questões de 6 a 10)

06) As palavras estéril, português e míope, de
acordo com a acentuação gráfica são
respectivamente:
A) oxítona, oxítona e paroxítona.
B) oxítona, proparoxítona e proparoxítona.
C) paroxítona, oxítona e proparoxítona.
D) oxítona, paroxítona e proparoxítona.
_______________________________________
07) Assinale a alternativa quem contém
um
grupo
de
palavras
que
estão
escritas ortograficamente CORRETAS:
A) sustentável – aquífero – orgânico – freático
B) coperativa – reciclagem – núcleo – ássido
C) irrigação – paralizado – agrícula – erosão
D) nacente – assoreamento – excessão – sólido
______________________________________
08) As palavras brasileiro, janeiro e flor
classificam-se, respectivamente, quanto ao
número de sílabas, em:
A) Polissílaba–trissílaba–dissílaba.
B) Trissílaba–trissílaba–dissílaba.
C) Polissílaba–polissílaba–dissílaba.
D) Polissílaba–trissílaba–monossílaba.
________________________________________
09) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estão no grau aumentativo:
A) Cabeção, chapelão, amigão, dentão;
B) Avião, trovão, gatão, avião;
C) Facão, lampião, balão, televisão;
D) Mão, peixão, narigão, tubarão.

05) Em uma escola, são servidos, diariamente,
52 litros de suco natural de frutas, em copos de
_______________________________________
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10) Assinalar a alternativa que apresenta a palavra
escrita CORRETAMENTE:
A) Adevogado.
B) Gases.
C) Dibre.
D) Rezistro.

14) São dizeres da bandeira nacional:
A) Liberdade, Igualdade e Humanidade.
B) Ordem e Progresso.
C) Unidos Venceremos.
D) Por um Brasil Melhor.

________________________________________

ATUALIDADES
(Questões de 11 a 15)
11) O artigo 84, que regulamenta a licença-prêmio
no referido regime, estabelece que “Por
quinquênio de interrupto serviço prestado
ao
Município, conceder-se-á
ao servidor
municipal, licença de ______meses.
“Marque a alternativa que completa corretamente
lacuna do trecho acima” e responda a seguir:
A) cinco meses.
B) 45 dias.
C) três meses.
D) seis meses.

_______________________________________
12) A quem corresponde o Poder Executivo de
uma cidade?
A) Vereadores.
B) Prefeito.
C) Secretários.
D) Juízes.

_______________________________________
13) Ao tomar posse do cargo no primeiro dia do
ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro em seu
discurso, anunciou o lema de seu mandato, qual
seja:
A) Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
B) Brasil acima de todos, Deus acima de tudo.
C) Brasil cuidando de todos.
D) Brasil, união de todos.

15) A Venezuela, país que atravessa uma
complexa crise política e econômica, está
classificada entre os dez maiores produtores
mundiais de:
A) Petróleo
B) Açúcar
C) veículo
D) Vestuário

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(Questões de 16 a 25)

16) Em caso de socorro a acidentado com
queimadura identificada como de primeiro grau, o
atendimento preliminar deve limitar-se a:
A) aplicar pomada para aliviar a dor.
B) lavar com água morna.
C) aplicar creme dental.
D) lavar o ferimento com água corrente na
temperatura normal.
______________________________________
17) Para evitar contaminação dos alimentos o
armazenamento deve ser no local certo, em
temperatura e tempos adequados. A respeito deste
assunto assinale a alternativa CORRETA:
A) Alimentos como farinha, açúcar, leite em pó
após abertura devem permanecer na sua própria
embalagem.
B) Embalagens amassadas ou enferrujadas não
apresentam risco de contaminação.
C) Não armazenar produtos de limpeza e
pesticidas com os alimentos.
D) Cereais secos como arroz, feijão, lentilha entre
outros devem ser estocados na geladeira.

________________________________________
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18) Assinale a alternativa que indica fontes de
contaminação dos alimentos na escola.
A) Equipamentos e utensílios bem lavados,
higienizados e guardados adequadamente.
B) Lixo armazenado adequadamente e em local
apropriado.
C) Chão, teto e paredes limpos e higienizados.
D) Ratos, gatos e insetos na cozinha.

_______________________________________
19) Com relação à segurança no ambiente de
trabalho assinale a recomendação INCORRETA:
A) É desnecessária a utilização de equipamentos
de proteção individual como: sapatos fechado,
luvas e avental resistente a fogo.
B) Ao sentir cheiro de gás, não acenda a luz, nem
fósforos. Abra todas as portas e janelas e remova
o botijão para um local ventilado.
C) Não guardar produtos como soda cáustica,
querosene, detergentes, álcool, água sanitária e
desinfetantes em geral embaixo da pia ou na parte
baixa de armários.
D) Os cabos das panelas devem estar posicionados
para a parte de dentro do fogão, evitando que elas
caiam sobre seu corpo.
______________________________________
20) Assinale a alternativa que corresponde a um
alimento que deve diariamente fazer parte da
merenda do estudante para que o mesmo tenha
uma alimentação balanceada e saudável.
A) Balas e chocolates
B) Refrigerantes
C) Frutas
D) Bolacha recheada

______________________________________
21) São equipamentos de proteção coletiva,
EXCETO:
A) Extintores de incêndio.
B) Corrimão.
C) Piso antiderrapante.
D) Botas.

________________________________________
22) Coleta seletiva é o termo utilizado para o
recolhimento dos materiais que podem ser
reciclados, sendo que os mesmos devem ser
previamente separados na fonte geradora. Dentre
os materiais recicláveis podemos citar os diversos
tipos, quais sejam, papéis, plásticos, metais e
vidros. Qual a cor da lixeira em que devem
jogados os materiais para reciclagem (papel)?
A) vermelha
B) azul
C) verde
D) amarela
______________________________________
23) Assinale a alternativa que corresponde a um
exemplo de um material reciclável.
A) Clips
B) Espelho
C) Papelão
D) Lâmpada
________________________________________
24) Visando uma alimentação saudável e
balanceada na hora da merenda, as crianças e os
adolescentes devem evitar o consumo de:
A) Leite
B Legumes
C) Frituras
D) Verduras

________________________________________
25) O termo utilizado para o recolhimento dos
materiais que são passíveis de serem reciclados,
previamente separados na fonte geradora, é:
A) Incineração.
B) Aterro sanitário.
C) Reciclagem.
D) Compostagem.
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