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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
CADERNO DE PROVAS 

PROCESSO SELETIVO 001/2018 – BOM RETIRO/SC 

 

CADERNO DE PROVA 

SERVENTE 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. Caso 

necessário solicite um novo caderno.  

• Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, 
notifique imediatamente o fiscal.  

• O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas.  

• Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.  

• Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair 
juntos.  

• Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, 
em comunicação com outros candidatos, fazendo qualquer espécie de consulta em livros, códigos, 

manuais, impressos ou quaisquer anotações, ou utilizando máquina calculadora, estiver fazendo uso ou 

for encontrado de posse de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, pager, telefone 

celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 

calculadora, controle remoto, alarme de carro) ou quaisquer outros componentes ou equipamentos 

eletrônicos em funcionamento ou não, bem como protetores auriculares; estiver portando armas, mesmo 

que possua o respectivo porte. Portanto, deixe todo material guardado conforme orientação do fiscal.  

• Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 

• Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE 
RESPOSTAS. 

• 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 – Língua Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a 15 – Conhecimentos 

Gerais/Atualidades. 16 a 25 – Conhecimentos Específicos. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

 

• Assine o cartão resposta e preencha somente uma alternativa por questão, utilizando exclusivamente 
caneta esferográfica com tinta azul ou preta.  

• Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou 

não houver marcação. 

• Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas.  

• O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.  

• Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal.  

• Leia atentamente as orientações no CARTÃO RESPOSTA. 

 

 

 

 

 

 

Boa prova! 
 

 

PROVA 

01 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

(Questões de 1 a 5) 

 

01) Assinale, a   seguir, a   única   palavra   que   

se apresenta no aumentativo. 

A) População 

B) mulherzinha 

C) Prevenção 

D) Canzarrão 

 

 

 
02) São    palavras apresentadas    no    masculino, 

EXCETO: 

A) Cidade 

B) Cachorro 

C) Sapo 

D) Carro 

 

 

 

 

03) Assinale a única palavra que se encontra no 

feminino. 

A) Chinelo 

B) Dono 

C) Caneco 

D) Brincadeira 

 

 

 
04) Assinale   a   alternativa   que   apresenta   

uma dúvida / pergunta: 

A) Que dia lindo! 

B) Será que vai chover? 

C) Lúcia! Venha para a festa. 

D) Não faça isso! 

 

 

5) Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão separadas CORRETAMENTE: 

A) fo – lha; ter-ra; nas-cer; ca-de-ado. 

B) ab-dô-men; cír-cu-lo; pneu-má-ti-co. 

C) psi-có-lo-go; ap-to; ca-i-xa. 

D) flau-ta; sa-ú-de; ma-gia. 

 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

(Questões de 6 a 10) 

 

06) Mariana resolveu fazer um bolo para sua mãe, 

e precisou abrir um pacote que continha 1 kg de 

açúcar, para fazer o tal bolo, sendo que gastou 

apenas 250 g de açúcar. A quantidade de açúcar, 

em gramas, que ficou no pacote foi exatamente: 

A)   100. 

B)   750. 

C)   500. 

D)   250. 

 

 

 

 
07) Em uma papelaria, as folhas de papel cartão 

são embaladas em pacotes de 25 unidades. Carla 

precisa de 250 folhas de papel cartão para fazer 

lembrança de natal para seus alunos. O número de 

pacotes que ela deverá comprar é: 

A)   4,5. 

B)   5. 

C)   6. 

D)   10. 

 

 

 

08) Faltam 12 minutos para as 5 horas da tarde. 

Assim, um relógio digital mostrará: 

A)  04:48 

B)  16:48 

C)  17:12 

D)  17:48 

 

 

 
09) Joana saiu de casa com R$ 100,00. Gastou R$ 

20,45 na feira, R$ 34,88 na farmácia e R$ 3,50 no 

jornaleiro. Mariana ficou então com a seguinte 

quantia: 

A)  R$ 41,17. 

B)  R$ 58,83. 

C)  R$ 44,67. 

D)  R$ 55,33. 
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10) Paulo saiu de casa às 6h30min e chegou no 

trabalho às 7h16min. O tempo que Paulo gastou 

para ir de casa até o trabalho foi de: 

A)  54 minutos. 

B)  46 minutos. 

C)  60 minutos. 

D)  66 minutos. 

 

 

ATUALIDADES 

(Questões de 11 a 15) 

 

11) Qual é o principal evento turístico do 

Município de Bom Retiro? 

A) Festa Nacional do Churrasco 

B) Festa Estadual do Churrasco 

C) Festival Gastronômico do Churrasco 

D) Festa Nacional da Maçã. 

 

 

12) O município de Bom Retiro foi criado em: 
A) 1918. 

B) 1924. 

C) 1922. 

D) 1925. 

 

 

 
13) A bandeira do município de Bom Retiro é 

composta por algumas cores e ao centro da mesma 

está o brasão do município. Sobre as cores da 

bandeira, é correto afirmar que as cores 

predominantes na bandeira do município são: 

A) Vermelha, branca e verde. 

B) Verde, branca e amarela. 

C) Azul, branca e vermelha. 

D) Verde, vermelha e amarela. 

 

 

 

14) O atual governador do Estado de Santa 

Catarina é: 

A) João Raimundo Colombo. 

B) Luiz Henrique da Silveira. 

C) Eduardo Pinho Moreira. 

D) Leonel Arcângelo Pavan. 

 

 

 

15) Em janeiro de 2018 o Município de Bom 

Retiro completou:  

A) 95 anos 

B) 94 anos 

C) 96 anos 

D) 93 anos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 (Questões de 16 a 25) 

 

16) Para deixar os móveis de madeira limpos e 

brilhantes deve-se usar ____________. 

A) Desinfetante. 

B) Limpa vidros. 

C) Removedor 

D) Lustra móveis 

 

 

 

 
17) Uma merendeira comprou 26 caixas de leite 

para ser consumida durante o mês em determinada 

escola. Sabendo que cada caixa contém 12 litros 

de leite, quantos litros de leite foram compradas 

pela merendeira? 

A) 390 

B) 312 

C) 212 

D) 348 

 

 

 

18) São atitudes éticas no trabalho, EXCETO: 

A) Educação e respeito entre os funcionários. 

B) Respeito à hierarquia dentro do local de 

trabalho. 

C) Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos 

colegas de trabalho. 

D) Busca de crescimento profissional sem levar 

em conta que algumas atitudes podem prejudicar 

outros colegas de trabalho. 

 

 

 
19) A coleta seletiva consiste em separar o lixo 

orgânico dos materiais recicláveis. Dessa forma, 

tais materiais podem voltar à cadeia produtiva. 

São considerados resíduos recicláveis: 
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A) Restos de frutas e legumes. 

B) Lixo hospitalar sem secreção. 

C) Sobras de papel, papelão, garrafas e potes de 

vidro. 

D) Restos de alimentos limpos. 

 

 

 

 

20) O servente ao entrar no trabalho em uma 

escola é orientado a realizar suas tarefas de modo 

que não atrapalhe o trabalho dos demais colegas 

de trabalho, professores e alunos, sendo orientado 

a limpar o pátio da escola. O melhor horário para 

fazer tal limpeza e evitar acidentes é: 

A) Durante o horário de aula minimizando a 

possibilidade de acidentes com os alunos. 

B) No horário da entrada, minimizando a 

possibilidade de acidentes com os alunos. 

C) Apenas após a última aula, minimizando a 

possibilidade de acidentes com os alunos. 

D) Durante o recreio minimizando a possibilidade 

de acidentes com os alunos. 

 

 

 

 

21) Para o auxiliar de limpeza, os seguintes EPIs 

são de uso obrigatório ou eventual, exceto: 

A) luva de vaqueta.  

B) colete refletivo. 

C) respirador descartável. 

D) nenhuma alternativa. 

 

 

 
22) Os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) indispensáveis para a higienização de 

utensílios, como louças e panelas, são: 

A) avental plástico, botas de borracha, luvas de 

látex e rede para cabelos. 

B) avental, sapato antiderrapante, luvas de 

borracha, óculos de segurança e protetor auricular. 

C) avental plástico, protetor auricular, botas e 

luvas de borracha. 

D) avental plástico, óculos de segurança, botas de 

borracha e luvas de látex. 

 

 

 
23) Para manusear alimentos deve-se manter: 

A) Cabelos cortados e unhas curtas ou pintadas. 

B) Cabelos soltos, unhas pintadas e mãos limpas. 

C) Cabelos soltos e limpos, unhas pintadas e mãos 

limpas. 

D) Cabelos presos, unhas cortadas e mãos limpas. 

 

 

 

24) Sobre cuidados e limpeza de livros e estantes 

com livros não é correto afirmar: 

A) Deixe sempre um espaço entre estantes e 

parede. Isto ajuda a prevenir a umidade que pode 

passar das paredes para os livros. 

B) A limpeza dos livros e estantes deve ser feita 

uma vez por ano, para evitar o desgaste dos livros. 

C) O ambiente deve ser aspirado frequentemente e 

não varrido.  

D) As estantes devem ser limpas com um pano de 

algodão seco ou aspirador. 

 

 

 
25) Você vai lavar o refeitório da escola, nesse 

caso você deve usar _____________ para prevenir 

acidentes de trabalho. 

A) Óculos protetor e botas 

B) Botas e luvas. 

C) Botas e protetor auricular. 

D) Luvas e avental. 

 
 


