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Prefeitura Municipal de Saudades 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: SERVENTE 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 20 (vinte) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Água, um tesouro para a humanidade 

 

Água é fonte de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos. 

Nós dependemos dela! Mas as pessoas continuam a poluir os rios e suas nascentes, 

esquecendo-se do quanto a água é essencial para as nossas vidas. 

O Brasil tem a maior reserva de água doce da terra. Porém, a distribuição de água 

no país não é uniforme: 40 milhões de brasileiros não dispõem desse recurso. A 

Amazônia, detentora do maior volume de água do país, é uma das regiões menos 

habitadas. Nas capitais, onde se encontram as maiores concentrações populacionais, o 

abastecimento de água muitas vezes é precário. Isso acontece porque geralmente 

essas cidades estão distantes dos grandes rios brasileiros, como o Amazonas, o São 

Francisco e o Paraná. A escassez é mais grave na região Nordeste. Ali, a falta de água é 

a causa da migração para os centros urbanos. Além disso, os rios e lagos brasileiros são 

diariamente prejudicados pela ação humana. Na região Amazônica e no Pantanal, por 

exemplo, os rios Madeira, Cuiabá, e Paraguai estão contaminados por mercúrio, uma 

substância usada no garimpo clandestino, e também por agrotóxicos utilizados nos 

campos de lavoura. Nas grandes cidades, os maiores poluentes dos rios são os despejos 

de esgotos domésticos e industriais. 

 

1) A expressão “a distribuição de água no país não é uniforme”, linhas 4 - 5, significa:  

 

a) Que segue sempre um padrão. 

b) Igual. 

c) Desigual. 

d) Invariável. 

e) Que tem uma só forma. 

 

2) Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto: 

 

a) A água é um tesouro para a humanidade, fonte de vida. 

b) As pessoas não poluem os rios e suas nascentes porque dependem de suas águas. 

c) Mesmo sabendo que a água é essencial para a vida, as pessoas poluem rios e 

nascentes. 

d) O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. 

e) A distribuição de água no Brasil não é uniforme. 

 

3) Assinale a alternativa correta: 

As palavras do texto: Amazonas, São Francisco, Paraná, Madeira, Cuiabá, Paraguai 

estão escritas com inicial maiúscula porque são: 

 

a) Substantivos comuns. 

b) Substantivos próprios. 

c) Adjetivos pátrios. 

d) Pronome pessoal. 

e) Artigo definido. 
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4) Assinale a alternativa correta de acordo com o texto: 

As fontes de contaminação e poluição dos rios brasileiros são, exceto: 

 

a) Esgotos domésticos. 

b) Esgotos industriais. 

c) Agrotóxicos. 

d) Mercúrio. 

e) Consumo. 

 

5) Segundo o texto, o maior volume e o menor de água, no Brasil, encontram- se 

respectivamente: 

 

a) Capitais – Pantanal. 

b) Amazônia – Pantanal. 

c) Amazônia – Capitais. 

d) Amazônia – região Nordeste. 

e) Região nordeste – Amazônia. 

 

6) De acordo com o texto, o abastecimento de água onde se encontram as maiores 

concentrações populacionais muitas vezes é: 

 

a) Precário. 

b) Abundante.  

c) Desigual. 

d) Uniforme. 

e) Poluído. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Um grande pecuarista vende bois com média de  280 kg. Se ele precisasse de 180 

arrobas de boi, quantos desses bois ele deveria vender para alcançar essa quantia? 

 

a) 8. 

b) 10. 

c) 12. 

d) 14. 

e) 11. 

 

8) Em uma escola do ensino fundamental dos anos iniciais há 4 classes de quarto ano e 4 

classes de  quinto ano. Em cada quarto ano há 26 alunos e em cada quinto anos 28 

alunos. Quantos alunos há no total nos quartos e quintos anos? 

 

a) 196. 

b) 206. 

c) 210. 

d) 216. 

e) 231. 
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ESTUDOS SOCIAIS  

 

9)  O município de Saudades foi emancipado em 30 de dezembro de 1961, sendo 

desmembrado de qual município? 

 

a) Chapecó. 

b) Pinhalzinho. 

c) São Carlos. 

d) Maravilha. 

e) Nova Erechim. 

 

10) Os plásticos são materiais que apresentam a propriedade de adaptar-se em distintas 

formas e servem de matéria prima para diversos objetos, como vasos, sacolas, toalhas, 

embalagens, cortinas. Sobre os plásticos é correto afirmar: 

 

a) Os plásticos se decompõem rapidamente na natureza.  

b) A argila é uma das principais matérias primas utilizadas para a fabricação dos 

plásticos, devido a sua alta plasticidade.  

c) A principal matéria prima utilizada para a fabricação de plásticos é o petróleo. 

d) A maior parte dos plásticos é fabricada a partir de matérias primas renováveis. 

e) A maior parte dos plásticos é fabricada a partir de carvão mineral.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) Existem diversos tipos de Equipamentos de Proteção Individual que são utilizados 

dependendo do tipo de atividade ou dos riscos que poderão ameaçar a segurança e a 

saúde do trabalhador.  Sendo assim, assinale a relação correta: 

 

a) Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores auriculares. 

b) Proteção visual e facial: mangotes e máscaras. 

c) Proteção da cabeça: óculos e viseiras. 

d) Todas as alternativas anteriores. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

12) O tipo de risco ocasionado por micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, 

capazes de desencadear doenças por contaminação ou pela própria natureza do 

trabalho é: 

 

a) Risco químico. 

b) Risco ergonômico. 

c) Risco biológico. 

d) Risco bacteriano. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

13) Para produzir alimentos seguros, o manipulador deve adotar 

comportamentos adequados recomendados pelas Boas Práticas, como por 

exemplo: 

 

a) Deixar produtos e materiais de limpeza dentro da área de processamento.  

b) Deixar pertences pessoais e remédios na área de trabalho. 
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c) Não tocar nos alimentos ou utensílios depois de ter posto as mãos no nariz, boca, 

orelha, cabelos, roupas, aventais e panos.  

d) Manipular alimentos após ter tocado o chão ou lidado com produtos de limpeza. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

14) Os materiais e utensílios de cozinha devem ser usados, higienizados e armazenados 

corretamente. Para isso, algumas recomendações devem ser seguidas.  

 

Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. 

 

( ) Evitar manter as portas dos refrigeradores abertas sem necessidade para não 

comprometer a refrigeração. 

(   ) Dar preferência aos utensílios de madeira para preparar alimentos. 

(   ) Lavar imediatamente os utensílios que caírem no chão. 

(  ) Não utilizar os utensílios que estão sendo usados para preparar os alimentos para fazer 

prova (experimentar). 

(   )  Limpar as panelas de alumínio com esfregão de aço e bastante força, para retirar 

bem os restos de alimentos. 

 

A sequencia correta, de cima para baixo, é:  

 

a) F, V, F, V, F. 

b) V, V, V, F, F. 

c) F, F, V, V, F. 

d) V, F, V, V, F. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

15) No ambiente de trabalho é extremamente importante que você: 

 

a) Falte ao trabalho sempre que necessário. 

b) Respeite os horários de trabalho e de intervalos. 

c) Masque chiclete e fale ao celular. 

d) Não atenda telefonemas porque não é sua função. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

16) A figura abaixo é um equipamento de proteção individual.  Para uma boa 

conservação desse equipamento, não é recomendado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Armazenar em local protegido da umidade e do contato direto de raios solares.  

b) Armazenar longe de produtos químicos, solventes, vapores e fumos. 

c) Dobrar para guardar.  

d) Lavar com água e sabão neutro. 

e) Nenhuma das alternativas.  
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17) Quais são as prováveis consequências geradas pela exposição frequente ao frio no 

ambiente de trabalho? 

 

a) Doenças do aparelho respiratório, doenças vasculares, queimaduras. 

b) Cansaço, irritação e artrite. 

c) Dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão arterial.  

d) Quedas, doenças de pele, doenças circulatórias. 

e) Nenhuma das alternativas.  
 

18) Quais das alternativas abaixo corresponde a uma tarefa de servente? 

 

a) Fazer controle do caixa. 

b) Fazer trabalhos de digitação. 

c) Limpar as maçanetas das portas e luminárias por dentro e por fora. 

d) Lavar os uniformes dos funcionários. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

19)  O lixo acumulado é potencialmente um transmissor de doenças por vias indiretas.   O 

Servente, em relação ao lixo, deve:  

 

a) Jogar todo o tipo de lixo diretamente na lixeira. 

b) Separar os produtos não recicláveis dos recicláveis de acordo com o tipo de material. 

c) Depositar as pilhas na lixeira de metais. 

d) Manter sempre a porta do depósito de lixo aberta para facilitar o acesso ao 

recolhimento. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

20) Sobre a Higiene da cozinha, considere (V) para afirmativa verdadeira e (F) para falsa.   

 

(  ) O descuido com a cozinha pode estimular a proliferação de germes e bactérias, que 

podem causar doenças. 

(  ) Os germes e bactérias prejudiciais à saúde também podem se acumular em ranhuras 

de panelas, tábua de cortar, na esponja de louça e nos azulejos da cozinha. 

(  ) Não há necessidade de higienizar a esponja utilizada para lavar louças. 

(  ) Borrifar as bancadas de trabalho com álcool 70% garante a desinfecção da 

superfície.  

(    ) O rodinho de plástico não é adequado para remover o excesso de água da pia. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

a) F, F, V, V, F. 

b) V, V, F, V, F. 

c) V, V, V, F, F.   

d) F, V, F, V, V. 

e) V, F, V, V, V. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




