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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Pela nova ortografia indique a palavra que NÃO se acentua: 
 
a) Carreteis. 
b) Heroi. 
c) Enjoo. 
d) Juri. 
 
2 - Indique a palavra que está escrita INCORRETAMENTE: 
 
a) Faxada. 
b) Bexiga. 
c) Desprezo. 
d) Alisar. 
 
3 - Na frase: “Zika é uma doença causada pelo mosquito da dengue”. Indique o substantivo 
abstrato: 
 
a) Zika. 
b) Doença. 
c) Dengue. 
d) Mosquito. 
 
4 - Indique a palavra que não é substantivo composto. 
 
a) Girassol. 
b) Rouxinol. 
c) Passatempo. 
d) Mandachuva. 
 
5 - Indique o substantivo composto escrito CORRETAMENTE. 
 
a) Auto-retrato. 
b) Microondas. 
c) Infra-estrutura. 
d) Anti-inflamatório. 
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Matemática: 
 
6 - Alexandre foi à feira e comprou 02 dúzias de tangerina, 1 dúzia de maçãs e 5 bananas. 
Somando todas as frutas quantas ao todo Alexandre comprou? 
 
a) 33 frutas. 
b) 41 frutas. 
c) 40 frutas. 
d) 60 frutas. 
 
7 - Márcio foi à papelaria e comprou os seguintes materiais escolares: Uma régua R$ 1,50; um 
caderno R$12,35; um apontador R$ 2,20; uma tesoura R$ 3,10. Ao todo quanto Renato gastou? 
 
a) R$ 15,20. 
b) R$ 18,25. 
c) R$ 19,15. 
d) R$ 15,50. 
 
8 - Mariana vai receber os amiguinhos da escola para uma festa, convidou 35 amigos e comprou 
245 pirulitos para distribuir em quantidades iguais. Quantos pirulitos cada coleguinha de 
Mariana vai ganhar? 
 
a) 10 pirulitos. 
b) 5 pirulitos. 
c) 7 pirulitos. 
d) 8 pirulitos. 
 
9 - Uma cabelereira fez 60 cortes de cabelo em 15 dias. Quantos cortes de cabelo ela fez por 
dia? 
 
a) 04 cortes de cabelo. 
b) 10 cortes de cabelo. 
c) 12 cortes de cabelo. 
d) 07 cortes de cabelo. 
 
10 - Em uma escola a professora do primário quer fazer uma visita ao zoológico com as crianças, 
o valor da entrada é de R$ 18,00 cada ingresso, ela vai levar 30 alunos. Quantos reais ela vai 
precisar para comprar todas as entradas? 
 
a) R$ 1.200,00. 
b) R$ 540,00. 
c) R$ 450,00. 
d) R$ 500,00. 
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Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
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Conhecimentos Específicos: 
 
16 - Complete a sentença: "A ............................ ainda é a melhor maneira de higienizar os 
alimentos". 
 
a) Vacina. 
b) Luva. 
c) Bactéria. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17 - É considerado bom relacionamento entre colegas de trabalho, quando durante uma 
conversa: 
 
a) É simpático. 
b) O trata com desprezo. 
c) É descortês. 
d) O interrompe. 
 
18 - Saber como cozinhar um alimento corretamente não só deixa a comida mais gostosa como 
também a deixa mais segura e livre de bactérias, pois o calor acima de ______ elimina qualquer 
tipo de bactéria que possa trazer doenças: 
 
a) 10º C. 
b) 36º C. 
c) 75 º C. 
d) 18º C. 
 
19 - Assinale a alternativa INCORRETA em relação a sobra de alimentos: 
 
a) Chamamos de sobra, aqueles alimentos prontos que não foram utilizados. 
b) É permitido reaproveitar sobras de alimentos. 
c) As sobras de alimentos devem ser descartadas. 
d) Cada merendeira deve preparar as refeições no seu próprio turno, não podendo reaproveitar 
as sobras dos alimentos de outro turno. 
 
20 - Em caso de acidente, o que NÃO devemos fazer? 
 
a) Colocar a vítima num carro e levá-la ao hospital. 
b) Manter a calma. 
c) Chamar os bombeiros. 
d) Afastar os curiosos da vítima. 
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21 - Sobre a hierarquia no serviço público, a opção CORRETA é:  
 
a) O servidor público pode optar livremente por se faz ou não seu trabalho. 
b) Não há hierarquia no serviço público. 
c) O servidor dever seguir os pedidos de seu superior hierárquico. 
d) Deve-se obedecer somente aos pedidos do prefeito. 
 
22 - Sobre o processo de limpeza e higienização do ambiente escolar, assinale V para alternativa 
verdadeira e F para falso: 
 
(    ) para limpeza de bancos e mesas da cozinha limpar com  esponja e detergente ou sabão 
neutro, enxaguar ou utilizar pano limpo e úmido, passar álcool 70% ao final. 
(      ) Borrifar álcool apenas em todos os ambientes. 
(      ) abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os banheiros  quando 
necessário. 
(      ) Somente passar um pano de louça seco para tirar as migalhas de alimentos. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) F, V, V, V. 
b) F, F, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) V, F, V, F. 
 
23 - Qual dos objetos listados abaixo, nós podemos reciclar? 
 
a) Restos de comida, cascas de frutas. 
b) Latas, papelão e plástico. 
c) Agulha e gaze. 
d) Materiais contaminados. 
 
24 - Em relação aos equipamentos de proteção individual, assinale a alternativa que mostra um 
produto que deverá ser usado na cozinha:  
 
a) Protetores auriculares. 
b) Óculos solar e touca. 
c) Sapato de segurança. 
d) Vassoura proporcional à altura da pessoa. 
 
25 - A pessoa que prepara os alimentos deve tomar cuidados básicos. Assinale a alternativa que 
NÃO pertence aos cuidados básicos que um(a) manipulador(a) de alimentos deve ter. 
 
a) Usar cabelos presos e cobertos com redes ou toucas. 
b) O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos. 
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c) Retirar brincos, pulseiras, anéis, aliança, colares, relógio e maquiagem. 
d) Trocar o uniforme a cada dois dias, pois ele leva tempo para sujar. 
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