
 

 

 

MUNICÍPIO DE SERRA ALTA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017 

05 DE AGOSTO DE 2017 

CARGO: SERVENTE DE ESCOLA  

 

INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, 

D), e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no 

Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.  

 

Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Gabarito, o qual conterá o 

Cartão de Identificação e o Cartão Resposta. O Cartão de Identificação deverá ser 

preenchido atentamente com Nome, Nº de Inscrição e Assinatura.  

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na 

ordem de 01 a 20, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O Cartão Resposta é o 

único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica 

a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta 

por erro de preenchimento por parte do candidato.  

 

O Gabarito é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve 

ser amassado, dobrado, rasgado ou rasurado. Durante a realização das provas, não será 

permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O candidato que 

for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do processo 

seletivo. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido 

aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.  

 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Gabarito, somente será 

permitida após transcorrido 45 minutos do início da mesma. Ao concluir a prova e o 

preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Gabarito ao fiscal 

da sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na 

eliminação do candidato do processo seletivo. O tempo de duração total da prova é de 3 

horas, incluído o tempo para preenchimento do Gabarito.  

 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da 

prova escrita objetiva para conferir com o gabarito oficial. Os 3 últimos candidatos, ao 

terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais 

da sala, conferirem os Gabaritos, assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que 

guardarão os Cartões de Identificação, os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.  

 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital do Processo 

Seletivo, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Gabarito, implicará na 

eliminação do candidato.  



 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

01- O sinônimo da palavra LENTO é: 

A)  (    ) Bonito    

B)  (    ) Vagaroso 

C)  (   ) Rápido 

D)  (   ) Manso   

 

02- Nas alternativas abaixo, as palavras estão ordenadas em substantivo, adjetivo e verbo, 

exceto a questão: 

A) (   ) Livro, maravilhoso, buscar 

B) (   ) Banda, ruidoso, anoitecer 

C) (    ) Fábula, encantar, insistir 

D) (   ) Brasil, novo, averiguar 

 

03-  A palavra que completa a frase abaixo é: 

“Eu não comi o lanche........................... estava sem fome.” 

A) ( ) Por que 

B) ( ) Porque 

C) ( ) Por quê 

D) ( ) Porquê 

 

04- A frase abaixo se classifica como: 

“Olha pai! Salvei-a!” 

A) ( ) Afirmativa 

B) ( ) Exclamativa 

C) ( ) Negativa 

D) ( ) Interrogativa 

 

05- Quanto a separação silábica, é correto afirmar que todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

A) ( ) he-li-cóp-te-ro 

B) ( ) subs-tan-ci-al 

C) ( ) pneu 

D) ( ) Pi-auí 

 

MATEMÁTICA 

 

06- Um consumidor, ao comprar um eletrodoméstico no valor R$ 930,00, fez o 

pagamento à vista, tendo um desconto de 20%. Quanto o consumidor pagará por este 

eletrodoméstico? 

A) R$ 744,00 

B) R$ 697,50 

C) R$ 756,00 

D) R$ 698,00 



 

 

 

07- Para assistir a um jogo de futebol, uma bilheteria iniciou os trabalhos com R$ 150,00 

em caixa. Para este jogo vendeu-se 100 ingressos infantis a R$ 30,00 cada e 250 ingressos 

a R$ 60,00 cada. Ao final do expediente, qual foi o valor total do caixa da bilheteria? 

A) R$ 18.000,00 

B) R$ 17.150,00 

C) R$ 16.000,00 

D) R$ 18.150,00 

 

08- Considerando uma caixa, com dimensões de 80cm de altura, 90cm de comprimento 

e 60cm de largura, qual a capacidade em litros dessa caixa? 

A) 432L 

B) 230L 

C) 460L 

D) 370L 

 

09- Para o preparo de uma solução utilizou-se 80g de soluto para 1L de solvente. Se for 

utilizado 200g de soluto, qual a quantidade de solvente necessária? 

A) 1,5L 

B) 2,0L 

C) 2,5L 

D) 3,0L 

 

10- Uma formiguinha andou sobre a borda de uma régua, de marca de 6cm até a marca 

de 20cm. Ela parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? 

A) 11cm 

B) 12cm 

C) 13cm 

D) 14cm 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS   

 

11 – O Poder Legislativo Municipal desempenha papel de fiscalizador frente ao poder 

Executivo de nosso Município. Os seus membros são eleitos através de voto popular. 

Quantos membros efetivos representam este poder em nosso Município? 

A) 7 

B) 9 

C) 11 

D) 1 

 

12 - Serra Alta possui forte potencial econômico em vários setores, fazendo assim com 

que nosso Município se destaque entre os outros pequenos da nossa Região. Assinale a 

alternativa que condiz com as três principais atividades econômicas de Serra Alta. 

 

 



 

 

 

A) Agricultura, indústria e comércio 

B) Comércio, mineração e indústria 

C) Pecuária, agricultura e comércio 

D)  Agricultura, pesca e turismo 

 

13 – Serra Alta, Município jovem com poucos anos de emancipação político 

administrativa, mas com grande potencial de crescimento econômico. Sendo assim, 

assinale a alternativa que expressa o tempo de emancipação político administrativa de 

Serra Alta: 

A) 32 anos  

B) 19 anos  

C) 28 anos 

D) 27 anos 

 

14 – Segundo o censo do IBGE realizado no ano de 2010 no Município de Serra Alta, 

qual a população estimada? 

A) 3.280 

B) 3.285 

C) 3.209 

D) 2.997 

 

15- Segundo informações do sítio da Prefeitura Municipal de Serra Alta, a colonização 

de Vista Longa, hoje Serra Alta, teve início em que ano? 

A) 1945 

B) 1950 

C) 1970 

D) 1983 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – SERVENTE DE ESCOLA  

 

16- O manipulador que trabalha na cozinha deve apresentar alguns cuidados básicos sobre 

higiene e apresentação pessoal. Assinale a alternativa que NÃO pertence a esses cuidados 

que o manipulador deve ter: 

A) Uniforme em bom estado e limpo 

B) Cabelos presos, limpos e protegidos com touca descartável 

C) Unhas limpas, longas e pintadas 

D) Anéis, relógios, brincos e bijuterias não podem ser usados em serviço, porque 

acumulam resíduos, dificultam movimentos e podem causar acidentes 

 

17- O profissionalismo e ética num ambiente de trabalho são peças chaves para que haja 

um bom relacionamento com os demais profissionais e o público atendido. Quais são, na 

prática, as alternativas que correspondem à afirmação acima: 

 

 



 

 

 

I)  Separar os problemas particulares do ambiente de trabalho 

II)  Oferecer ajuda aos demais sempre que necessário 

III)  Ser educado e cordial com colegas de trabalho e demais pessoas 

IV) Falar o que acontece dentro do ambiente de trabalho para as pessoas de fora 

V) Não acatar as normas exigidas no ambiente de trabalho 

 

A) I e II estão corretas 

B) I, II e III estão corretas 

C) I e IV estão corretas 

D) I, II e V estão corretas 

 

18- O lixo exposto atrai roedores, insetos e outros animais. De acordo com essa afirmação, 

assinale a alternativa correta. 

A) É importante remover o lixo diariamente, ou tantas vezes quanto for necessário 

durante o dia 

B) Lixeiras com tampa e pedal e remover quando estiver cheio 

C) Manter o lixo fora do ambiente da cozinha e descartar uma vez por semana 

D) Retirar da área de preparo semanalmente, em sacos bem fechados 

 

19- Quanto a limpeza do ambiente, após a utilização do material, deve-se: 

A) Guardá-lo no lugar apropriado para manter a organização do mesmo 

B) Deixar no mesmo lugar para a próxima limpeza 

C) Colocar em um ponto para que outra pessoa guarde 

D) Levar sempre consigo nos lugares aonde for 

 

20- Existem alguns cuidados que devem ser prioritários ao patrimônio público, todo 

servidor deve zelar pelo mesmo. Qual a alternativa que corresponde a afirmação acima. 

A) Ser assíduo e pontual ao serviço 

B) Tratar as pessoas de forma educada, mantendo sempre a cordialidade 

C) Zelar pela conservação do patrimônio público 

D) Todas as afirmações acima estão corretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


