
 

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA - SC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 10 – Páginas 1 e 2 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS: Questões de 11 a 15 – Página 2 

3  - CONHECIMENTOS GERAIS DE MATEMÁTICA: Questões de 16 a 20 – Páginas 2 e 3 

4  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 21 a 30 

• AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Páginas 3 e 4 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2018 

CADERNO DE AVALIAÇÕES      
(AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS) 



 

 PS Concursos | www.psconcursos.com.br                                                                                      PROCESSO SELETIVO 001/2018 – FORQUILHINHA/SC. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – No verso abaixo, ao trocar a palavra “Ismália” 
pela expressão “Ismália e sua amiga”, quantas 
alterações seriam necessárias para o restante da 
estrofe? 

Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

Alternativas: 

A) 5   B) 4   C) 6 

D) 3   E) 2 
 

02 – Assinale a alternativa onde todas as palavras 
devem ser escritas com H inicial: 

A) Érnia / exágono / emisfério 

B) Órbita / arpa / aborígene 

C) Alarme / ambúrguer / orifício 

D) Erpes / umilde / umedecer 

E) Esitação / erbívoro / êxito  
 

03 – Marque a alternativa em que a concordância 
verbal ou nominal esteja INCORRETA: 

A) Para este tipo de conserto bastam R$ 150,00. 

B) O valor dos imóveis subiu 10% este ano. 

C) Aconteceu vários acidentes de trânsito aqui. 

D) Na reunião tratou-se de assuntos referentes à baixa 
nas notas dos alunos em geral. 

E) A manada avançou sobre o acampamento. 
 

04 – Analise as frases abaixo e classifique as 
palavras destacadas de acordo com suas classes 
gramaticais: 

I. Minha avó pediu para que eu fosse à padaria. 

II. Amanhã haverá uma carreata em favor da paz em 
nosso bairro. 

III. Eu gosto de jogar futebol aos sábados. 

IV. A festa ontem foi estonteante! 

Alternativas: 

A) Adjetivo / pronome / verbo / substantivo 

B) Substantivo / pronome / verbo / adjetivo 

C) Substantivo / pronome / verbo / substantivo 

D) Artigo / substantivo / advérbio / pronome 

E) Substantivo / advérbio / verbo / adjetivo. 
 

05 – A pontuação foi INCORRETAMENTE aplicada na 
alternativa: 

A) Aquele papel, isto é, aquele documento, ficou em 
cima da mesa 

B) Maria me pediu para ir ao mercado comprar pão, 
presunto e queijo. 

C) Aquela loja vende livros revistas jornais e discos. 

D) E agora, minha mãe, aceitou ou não o presente? 

E) João era assim mesmo: não tolerava insultos! 
 

06 - Assinale a alternativa INCORRETA com relação a 
separação silábica: 

A) Bi – sa – vô 

B) cons – tru – ção 

C) Ca – rre – gar 

D) E – gip – ci– o 

E) Ques – ti – o – ná – ri – o  
 

07 – Das alternativas abaixo, assinale aquela em que 
mostra linguagem FORMAL: 

A) Ontem fiz a injeção para a gripe H1N1 e doeu pra 
caramba. 

B) Lá na casa da Maria vai rolar uma festa maneira hoje 
à noite. 

C) Aquele guri é muito sem noção. 

D) Caramba! Tô perdido e não sei chegar no hotel! 

E) Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar 
o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua 
esposa, preparava o almoço.  

 

08 – Quanto a concordância nominal, preencha 
CORRETAMENTE as lacunas abaixo: 

I. Hamilton chegou da escola meio dia e ______. 

II. Ela _______ disse que não iria a igreja. 

III. Joaquina estava ______ triste. 

Alternativas: 

A) Meio / mesmo / meio 

B) Meia / mesma / meio 

C) Meia / mesma / meia 

D) Meio / mesma / meia 

E) Meia / mesmo / meio 
 

09 - Complete as lacunas abaixo CORRETAMENTE 
com as palavras MAS, MAIS ou MÁS: 

I. Sua amiga é bem tímida, ______ simpática. 

II. Quero ______ bolo de chocolate! 

III. Aquelas pessoas são ______ e covardes! 

IV. Comprei o vestido ______ bonito da festa! 

Alternativas: 

A) Mas / mais / más / mais 

B) Mais / mais / mas / mais 

C) Mas / mas / mas / mas 

D) Mais / mais / mais / mais  

E) Mais / mais / más / más 
 

10 – Qual das frases abaixo NÃO apresenta um 
adjetivo? 

A) Maria foi, naquele dia frio, à escola, mesmo estando 
doente. 

B) Naquele campo perto de casa havia flores cheirosas. 
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C) Aquela loja tinha vestidos magníficos em promoção! 

D) Havia um velho sentado no banco da praça. 

E) Camila era uma menina linda! 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

11 – Os eleitores catarinenses elegeram no domingo 
do dia 7 de outubro de 2018, os 40 deputados 
estaduais para compor novo mandato na Assembleia 
Legislativa. O partido MDB foi o que teve mais 
parlamentares eleitos.  

Foram deputados estaduais reeleitos em Santa 
Catarina na eleição do dia 07 de outubro de 2018, 
EXCETO: 

A) Alba (PSL) 

B) Milton Hobus (PSD) 

C) Vampiro - Luiz Fernando (MDB) 

D) Marcos Vieira (PSDB) 

E) Ada Faraco de Luca (MDB) 
 

12 – O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) 
recebeu alta no dia 29 de setembro de 2018. Ele foi 
internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na 
Zona Sul de São Paulo, um dia após sofrer uma 
facada no abdômen durante ato de campanha e 
passar por cirurgia em Juiz de Fora (MG). Ele 
precisou passar por duas cirurgias desde então. 

De acordo com notícia publicada no site g1 em 
29/09/2018, qual foi o dia em que Jair Bolsonaro foi 
internado no Hospital Albert Einstein em SP? 

A) 05/09/2018 

B) 06/09/2018 

C) 07/09/2018 

D) 08/09/2018 

E) 09/09/2018 
 

13 – Um dos últimos ministros anunciados para o 
governo de Jair Bolsonaro foi o General Fernando 
Azevedo e Silva. Com relação a ele, analise os itens 
abaixo: 

I. O general da reserva de 64 anos foi chefe do Estado-
Maior do Exército e chefe de Operações na Missão de 
Paz da ONU, no Haiti.  

II. Atualmente assessora o presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias Toffoli.  

III. Azevedo e Silva foi contemporâneo de Bolsonaro na 
Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) 

IV. Será responsável pela área de inteligência do governo, 
pela segurança pessoal do presidente da República e 
pela prevenção de crises. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

14 – De acordo com o site oficial do município de 
Forquilhinha, as cores do brasão municipal são, 
EXCETO: 

A) Cinza claro   B) Verde folha 

C) Azul Cian   D) Amarelo Limão 

E) Marrom 

 

15 – O município de Forquilhinha é conhecido por 
ser a terra natal de Zilda Arns, médica pediatra e 
sanitarista, mundialmente respeitada pelo trabalho 
realizado à frente da Pastoral da Criança que lhe 
rendeu três indicações ao Prêmio Nobel da Paz. 
Assinale a alternativa CORRETA que mostra qual foi 
o ano e o local de seu falecimento: 

A) 2012 na Indonésia  B) 2010 no Taiti 

C) 2010 no Haiti  D) 2014 no Haiti 

E) 2012 em Porto Rico 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                     
MATEMÁTICA  

16 - A região Sul do Brasil, que é composta pelos 
estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, tem cerca de 1.191 municípios, 
aproximadamente. Sendo assim, assinale a opção 
CORRETA que indique quantas ordens e classes 
existe no número 1.191, respectivamente: 

A) Ordens = 4, Classes = 2 

B) Ordens = 2, Classes = 4 

C) Ordens = 3, Classes = 2 

D) Ordens = 2, Classes = 2 

E) Ordens = 4, Classes = 1 
 

17 - Três amigas, Cristina, Carol e Marta possuem 
juntas R$ 1280,00. Se Cristina possui R$ 500,00 e 
Marta possui R$ 320,00, quanto possui Carol? 

A) 460   B) 160   C) 360 

D) 260   E) 560 
 

18 – Em uma rua há 5 sítios. Em cada sítio há 5 
chiqueiros e em cada chiqueiro há 3 porcas e 2 
porcos. Cada porco e porca come 5 kg de ração por 
semana. Qual é o total de ração consumida pelos 
porcos e porcas da rua? 

A) 620   B) 625   C) 375 

D) 250   E) 650 
 

19 – Expressões numéricas são sequências de duas 
ou mais operações que devem ser realizadas 
respeitando determinada ordem. Para encontrar 
sempre um mesmo valor quando calculamos uma 
expressão numérica, usamos regras que definem a 
ordem que as operações serão feitas. De acordo com 
esse assunto, leia os itens abaixo: 

I. Em uma expressão numérica sempre se resolve primeiro 
as potências e raízes.  

II. Em segundo lugar, devem ser feitas as multiplicações e 
divisões. 
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III. Por último, devem ser feitas as adições e subtrações. 

IV. Se a expressão apresentar mais de uma operação com a 
mesma prioridade, deve-se começar da direita para a 
esquerda. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os item II e III estão corretos.  

B) Apenas o item I está incorreto.  

C) Apenas o item II está incorreto. 

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

20 – O maior número, menor que 600 e com todos os 
algarismos diferentes é o da alternativa: 

A) 555   B) 597   C) 595 

D) 599   E) 598 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                      
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

21 – Com relação as atribuições do cargo de Agente 
de Serviços Gerais do município de Forquilhinha, 
analise os itens abaixo: 

I. Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e 
Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Projeto político Pedagógico 
da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais 
legislações em vigor 

II. Abrir e fechar o prédio escolar no horário regulamentar, 
fixado pela equipe diretora   

III. Zelar pela conservação e limpeza do prédio público, 
instalações, móveis, utensílios e áreas externas  

IV. Colaborar no atendimento e contribuir na formação da 
criança  

V. Fazer uso obrigatório do EPI (Equipamento de Proteção 
Individual) 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas os itens I e IV estão incorretos.  

C) Apenas os itens I, IV e V estão incorretos.  

D) Apenas o item V está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 

   

22 – Para ter uma alimentação saudável, não basta 
conhecer os nutrientes e o valor nutritivo dos 
alimentos. É necessário saber a melhor maneira de 
escolher, preparar, conservar e rotular todos os 
alimentos que vão ser consumidos. As hortaliças e 
frutas próprias para consumo não devem apresentar: 

I. Partes ou casca amolecidas, manchadas, mofadas ou de 
cor alterada. 

II. Polpa amolecida com mofo. 

III. Folhas, raízes e talos murchos, mofados ou estragados. 

IV. Consistência alterada, esponjosa. 

V. Perfurações, enrugamento. 

VI. Umidade e cores características. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto.  

B) Apenas os itens IV e VI estão incorretos.  

C) Apenas o item VI está incorreto.  

D) Todos os itens estão corretos.  

E) Nenhum item está correto. 
 

23 – Com relação a conservação de alimentos na 
geladeira, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os produtos que precisam de refrigeração são 
aqueles que estragam mais facilmente e não podem 
ficar armazenados por muito tempo.  

B) Nas temperaturas de refrigeração também pode 
haver crescimento de microorganismos.   

C) As carnes só devem ser conservadas na geladeira se 
forem ser usadas no mesmo dia. Caso contrário, 
devem ser congeladas.  

D) É importante que a geladeira não esteja com excesso 
de produtos, pois isso pode afetar sua capacidade de 
resfriamento, prejudicando a conservação dos 
alimentos e causando perdas. 

E) Forre as prateleiras da geladeira com plásticos ou 
toalhas, pois isso facilita a circulação do ar frio, além 
de auxiliar na higiene. 

 

24 – Com relação a contaminação dos alimentos, 
este tipo de contaminação acontece devido a 
existência de corpos incomuns nos alimentos. São 
conceituados como corpos incomuns: madeira, 
pedras, cabelo, giletes, pregos, pedaços de insetos, 
entre outros. 

Estamos nos referindo à: 

A) Contaminação Cruzada 

B) Contaminação física 

C) Contaminação química 

D) Contaminação biológica 

E) Contaminação externa 
 

25 – Você já deve ter observado que a embalagem de 
muitos alimentos apresenta várias informações 
sobre o produto. Tais informações estão presentes 
no rótulo, sendo este uma forma de comunicação 
entre os produtos e os consumidores. O rótulo dos 
alimentos pode ser usado de várias formas, com o 
objetivo de contribuir para a promoção da 
alimentação saudável na escola. Mas, para que isso 
ocorra, é preciso compreender adequadamente as 
informações que ele apresenta. A Anvisa, órgão 
responsável pelas leis sobre rotulagem de alimentos, 
determinou que a presença de alguns itens ou 
informações nos rótulos deva ser obrigatória. Esses 
dados têm como objetivo ajudar as pessoas a 
fazerem a escolha dos alimentos de forma correta e 
consciente.  

São componentes obrigatórios dos rótulos, EXCETO: 

A) Lista de ingredientes  B) Preço 

C) Origem   D) Conteúdo Líquido 

E) Lote 
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26 – A coleta seletiva do lixo constitui em separar o 
lixo em grupos distintos, cada um com tipos de lixo 
correspondente com sua classificação. Sem o 
processo da separação do lixo não é possível fazer 
reciclagem, pois nas usinas de tratamento e 
reciclagem idealmente o lixo já deve chegar o mais 
separado possível. São cores utilizadas na coleta 
seletiva do lixo, EXCETO: 

A) Preto 

B) Verde 

C) Branco 

D) Roxo 

E) Rosa 

 

27 – Cada material tem seu tempo de decomposição 
na natureza. Alguns materiais levam apenas alguns 
meses, enquanto outros podem levar milhares de 
anos para se decompor. Por esta razão é tão 
importante fazer o descarte correto do lixo.  

De acordo com o “Manual de Educação – Consumo 
Sustentável”   do Ministério da Educação e do 
Ministério do Meio Ambiente, qual é o tempo em 
média da decomposição da borracha? 

A) De 6 meses a 1 ano 

B) De 1 a 2 anos 

C) De 10 a 50 anos 

D) De 100 a 500 anos 

E) Indeterminado 

 

28 – De acordo com a Norma Regulamentadora, NR 
06, são Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
para proteção dos membros superiores, EXCETO: 

A) Luvas 

B) Creme Protetor 

C) Braçadeira 

D) Dedeira 

E) Balaclava 
 

29 – A higiene alimentar protege os alimentos contra 
contaminações que podem ser ocasionadas por 
organismos minúsculos, como as bactérias e as 
substâncias químicas tóxicas ou venenosas. Por 
isso mesmo, quem manipula alimentos deve se 
preocupar muito com a higiene. E estamos falando, 
também, da higiene pessoal. Essas pessoas devem 
conhecer muito bem os procedimentos de higiene 
alimentar e de higiene pessoal, além das causas e 
das conseqüências de uma intoxicação alimentar.  

Sendo assim, são bons hábitos de higiene, que 
devem ser seguidos pelos manipuladores de 
alimento, EXCETO: 

A) Usar sempre roupas limpas 

B) Estar sempre com as unhas aparadas e sem esmalte 

C) Usar pulseiras ou relógios. 

D) Manter as mãos sempre limpas 

E) Tomar banho diariamente 

30 – Os produtos de limpeza são excelentes aliados 
na hora de arrumar a casa. Para lavar as roupas, 
talvez sejam até mais importantes. Mas não basta 
comprar qualquer produto, aplicar e pensar que ele 
vai resolver os problemas sozinho. Cada um tem 
uma função específica, e é preciso ficar atento na 
hora de usar. 

Com relação ao uso da água sanitária, leia os itens 
abaixo: 

I. Para desinfetar, aplique o produto puro e deixe-o agir por 
pelo menos 10 minutos antes de enxaguar 

II. Para limpar, dilua 20ml em 1 litro de água 

III. Misturar com produtos à base de amônia aumenta sua 
eficácia 

IV. Por lei, o conteúdo pode ter perfume 

V. Não limpe banheiro com ela 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 


