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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de SERVENTE 

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 - Para ser feita a limpeza de tetos devemos ter alguns cuidados. Observe os itens abaixo e 
aponte a forma INCORRETA de limpeza de teto: 
 
a) A limpeza de teto deve ser realizada antes de qualquer outra, respeitando sempre a ordem 
de cima para baixo e do fundo para a porta. 
b) Limpe os cantos removendo as teias de aranha ou outras sujeiras visíveis.  
c) A limpeza de teto deve ser realizada depois da limpeza do chão, respeitando sempre a ordem 
de baixo para cima e da porta até o fundo.  
d) Para realizar a limpeza do teto, utilize óculos de proteção ou máscara de proteção facial. 
 
17 - Qual a maneira CORRETA de atender a uma pessoa que recorre a você necessitando dos 
seus serviços:  
 
a) Agir com profissionalismo, isto é, ser atencioso, educado e atender pronta e eficientemente 
a pessoa.  
b) Agir com profissionalismo, atender a pessoa e aproveitar para falar sobre suas dificuldades 
e conflitos no trabalho. 
c) Operar com simpatia, desviar a atenção da pessoa e encaminhá-la à recepção.  
d) Pedir desculpas e justificar que você tem muitas atividades. 
 
18 - Todo servidor tem a obrigação de zelar pelo Patrimônio Público. São cuidados incipientes 
em relação ao Patrimônio Público:  
 
a) Ser assíduo e pontual ao serviço. 
b) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição.  
c) Tratar com urbanidade as pessoas.  
d) Zelar pela economia do material, conservar o Patrimônio Público e não o utilizar em benefício 
próprio.  
 
19 - Os colaboradores do serviço de limpeza devem utilizar Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) uma vez que suas tarefas exigem cuidados especiais. Distinga o item que indica 
o equipamento usado pelo trabalhador para realizar procedimentos de limpeza e manipulação 
de soluções, que NÃO devem ser usadas indevidamente, como para pegar em maçanetas, 
telefones, mobiliários, etc. 
 
a) Óculos. 
b) Avental. 
c) Botas.  
d) Luvas.  
 
20 - As mãos devem ser sempre higienizadas. Sobre a higienização das mãos, aponte a opção 
INCORRETA:  
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a) As mãos devem ser lavadas após mexer no cabelo, nariz, ouvidos, boca, etc. 
b) As mãos devem ser lavadas antes de se começar a trabalhar e de tocar em qualquer alimento.  
c) As mãos não devem ser lavadas depois de usar produtos de limpeza.  
d) As mãos devem ser lavadas após a utilização de sanitários. 
 
21 - Distinga o nome do tratamento químico e processo de limpeza para eliminar sujidade 
orgânica e inorgânica.  
 
a) Desintoxicação. 
b) Manutenção.  
c) Higienização.  
d) Corrosão. 
 
22 - Com relação à estocagem de mercadorias, observe os itens abaixo e aponte o 
procedimento INCORRETO:  
 
a) Os alimentos devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos ou de higiene. 
b) Toda mercadoria deve ser retirada da embalagem secundária, como caixas de papelão ou 
sacos de papel.  
c) As embalagens de todos os produtos devem ter identificação. Caso contrário deverão ser 
colocadas etiquetas com as seguintes informações: nome, data de fabricação, prazo de 
validade.  
d) As embalagens que tiverem suas embalagens abertas ou danificadas devem ser transferidas 
para recipientes adequados (quando necessário). A validade sempre deverá ser respeitada.  
 
23 - A escolha do EPI dependerá do procedimento a ser realizado pelo profissional. Os EPIs NÃO 
descartáveis são de uso: 
 
a) Coletivo. 
b) Individual.    
c) Esporádico. 
d) Excepcional. 
 
24 - Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) é o equipamento de proteção que é utilizado de 
forma coletiva, destinado a proteger a saúde e a integridade física dos profissionais que 
trabalham em ambientes que apresentam riscos. Assinale a alternativa que NÃO corresponde 
a um Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). 
 
a) Sistemas de ventilação e exaustão e proteção contra ruídos (isolantes acústicos) e vibrações. 
b) Sensores de presença. 
c) Barreiras contra luminosidade intensa e descargas atmosféricas. 
d) Botas. 
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25 - Analise o texto abaixo:  
A higienização é a operação que engloba a limpeza e a ........................... É muito importante 
realizar a higienização, porque os micro-organismos se multiplicam em resíduos ou sujidades 
que permanecem nesses locais, contaminando-os e disseminando doenças. Assinale a 
alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna do texto.  
 
a) Desinfecção. 
b) Iluminação.  
c) Proteção. 
d) Capinação. 
 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/

