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Prefeitura Municipal de Saudades 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: SERVIÇOS GERAIS 
 

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) Não é um Equipamento de Proteção Individual (EPI): 

 

a) Capacete. 

b) Máscara filtradora. 

c) Abafador de ruídos. 

d) Chinelo de borracha. 

e) Luvas de raspa. 

 

12) Para a limpeza de motores elétricos não devemos utilizar: 

 

a) Escovas. 

b) Esponja, água e detergente. 

c) Panos limpos de algodão. 

d) Estopa. 

e) Jato de ar comprimido. 

 

13) Para um bom atendimento ao usuário dos serviços públicos um funcionário deve: 

 

a) Ser cortês. 

b) Estar bem preparado. 

c) Detectar as necessidades. 

d) Admitir quando errar. 

e) Todas alternativas estão corretas. 
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14) Quando atender um pedido de um munícipe, um bom funcionário público não deve: 

 

a) Mostrar boa vontade. 

b) Prometer o que não pode cumprir. 

c) Atender de imediato. 

d) Falar a verdade. 

e) Dar atenção às reclamações. 

 

15) Quando armazenamos cimento são necessários alguns cuidados. Entre os citados 

abaixo, indique a alternativa incorreta: 

 

a) Misturar cimentos de épocas e marcas diferentes. 

b) Guardar em local seco. 

c) Não aceitar sacos rasgados ou abertos. 

d) Armazenar sobre estrados de madeira. 

e) Empilhar no máximo 10 sacos. 

 

16) Não é uma vantagem da coleta seletiva do lixo: 

 

a) Diminui a poluição do solo, da água e do ar. 

b) Prolonga a vida útil dos aterros sanitários. 

c) Aumenta os gastos com a limpeza urbana. 

d) Gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis. 

e) Possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo. 

 

17) Para a limpeza de azulejos não devemos utilizar: 

 

a) Esponja. 

b) Água. 

c) Soluções Ácidas. 

d) Pano limpo. 

e) Detergente. 

 

18) Para chamar o Corpo de Bombeiros devemos ligar para o telefone número: 

 

a) 190. 

b) 180. 

c) 181. 

d) 193. 

e) 191. 

 

19) Os pneus velhos inservíveis devem ser destinados a: 

 

a) Reciclagem. 

b) Margens de rios. 

c) Terrenos baldios. 

d) Beira de estradas. 

e) Queima a céu aberto. 
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20) A higiene pessoal é importante tanto para o ambiente de trabalho como para a vida 

pessoal do funcionário. Qual das seguintes recomendações é necessária? 

 

a) Tomar banho diariamente. 

b) Manter botas e sapatos limpos. 

c) Escovar os dentes para evitar cáries e perda dos mesmos. 

d) Trocar o uniforme pelo menos uma vez ao dia. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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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. 

 

 




