
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2020  

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado pelo candidato, em local próprio (parte inferior do cartão); 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 01. De acordo com a poesia, abaixo: 

 

 
 

Assinale a alternativa correta: O poeta, Manoel de Barros, remete-nos o sentimento de: 
 

(A) imponência sobre as coisas do mundo 
(B) desprezo diante das coisas banais 
(C) simplicidade em relação a tudo que o rodeia. 
(D) respeito às tecnologias dos dias de hoje. 
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa em que todas as palavras formam seu plural, da mesma forma da 

destacada na frase: “Prezo insetos mais que aviões”. 
 
(A) cristão – solução - brasão 
(B) cordão – estação - visão 
(C) bastão – cidadão - órfão 
(D) bênção – órgão -sótão 
 
QUESTÃO 03. De acordo com a poesia, a palavra aparelhado tem sentido de : 
 
(A) provido 
(B) pronto 
(C) feito 
(D) próprio 
 
QUESTÃO 04. As palavras “mísseis e abundância” são classificadas, quanto à acentuação gráfica como: 

 
(A) proparoxítonas 
(B) paroxítonas terminada em ditongo 
(C) ambas, paroxítonas terminadas em ditongo crescente 
(D) ambas, paroxítonas terminadas em ditongo decrescente 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa em que há erro quanto ao significado das palavras grifadas: 
 
(A) Prezo mais insetos do que aviões. (estimo) 
(B) Tenho em mim esse atraso de nascença. (domínio) 
(C) Tenho em mim esse atraso de nascença. (princípio) 
(D) Tenho abundância de ser feliz por isso. (desprovimento) 
 
 

 
 
  
 
 
  



II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 06. Quando os números 281 e 857, respectivamente, são divididos por um certo divisor, os restos das 

divisões são 8 e 17, nessa ordem. Quando a adição entre os números 289 e 853 é dividida pelo mesmo 
divisor, o resto é 4. Determine o valor desse divisor. 

 
(A) 29 
(B) 27 
(C) 25 
(D) 21 
 
QUESTÃO 07. 𝛼𝛽𝛾 é um número inteiro e positivo, em que 𝛼, 𝛽 e 𝛾 estão representando os algarismos das 

centenas, dezenas e unidades, nessa ordem. Sabe-se que 32.571 ÷ (𝛼𝛽𝛾) = 33, logo, é correto afirmar 
que: 

 
(A) 𝛾 = 𝛼 − 2 
(B) 𝛼 × 𝛽 = 64 
(C) 𝛾 − 𝛽 = 2𝛼 
(D) 𝛼 = 2𝛽 
 
QUESTÃO 08. A motocicleta de Tiago gasta R$0,75 em gasolina a cada 2 minutos. Para ir para o trabalho, Tiago 

sai de casa às 7h50min e chega lá às 8h04min. Sabendo que Tiago só tem moedas de R$0,25 no bolso, 
determine quantas moedas ele gastará com gasolina para realizar esse percurso. 

 
(A) 21 moedas 
(B) 17 moedas 
(C) 27 moedas 
(D) 13 moedas 
 

QUESTÃO 09. Certo dia, Amadeu trabalhou o equivalente a 4 9⁄  do dia, enquanto Silas trabalhou apenas o 

equivalente a 7 20⁄  do dia. Baseando-se nessas informações, determine quanto tempo Amadeu trabalhou a 

mais que Silas. 
 
(A) 3h43min 
(B) 45minutos 
(C) 1h27min 
(D) 2h16min 
 
QUESTÃO 10. Aroldo perpassa, por uma estrada vicinal, uma distância de 117,25 km, de sua casa até o hospital, 

no centro da cidade. Essa distância, em metros, é de: 
 
(A) 1172,00 m 
(B) 11725,00 m 
(C) 117250,00 m 
(D) 1172500,00 m 
 

  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. De acordo com a coleta seletiva, a lixeira de cor laranja é destinada a que tipo de resíduos? 
 
(A) Papel. 
(B) Vidro. 
(C) Resíduos perigosos. 
(D) Plástico. 
 
QUESTÃO 12. A lixeira de cor marrom é destinada a que tipo de resíduo? 
 
(A) Orgânicos. 
(B) Plásticos. 
(C) Resíduos perigosos. 
(D) Vidros. 
 
QUESTÃO 13. A lixeira que é destinada para metais é aquela que possui a cor: 
 
(A) Roxa. 
(B) Amarela. 
(C) Azul. 
(D) Vermelha. 
 
QUESTÃO 14. A Lixeira que é destinada a madeira é a que possui a coloração: 
 
(A) Azul. 
(B) Amarela. 
(C) Marrom. 
(D) Preta. 
 
QUESTÃO 15. No início do século passado, o lixo urbano era rico em restos de alimentos, poda de jardins, 

produtos domésticos, têxteis e entulho. Ainda hoje o lixo é composto em sua maior parte por materiais 
orgânicos. Porém, cresceu muito a quantidade de papel e material de embalagem. A partir da década de 
1980, um novo tipo de componente, quando descartado inadequadamente, tornou-se prejudicial ao meio 
ambiente, este componente é o lixo: 

 
(A) Industrial. 
(B) Eletrônico. 
(C) Elétrico. 
(D) Comercial. 
  
QUESTÃO 16. Os pneus usados são classificados como inertes, sendo considerados, do ponto de vista ambiental 

como resíduos:  
 
(A) Industriais. 
(B) Comerciais. 
(C) Indesejados. 
(D) Naturais. 
 
QUESTÃO 17. O alimento, livre de perigos biológicos, químicos e/ou físicos que representem riscos à saúde do 

consumidor é denominado de alimento: 
 
(A) Seguro. 
(B) Inerte. 
(C) Anticontaminação. 
(D) Inócuo.  
  



QUESTÃO 18. Para a reprodução e sobrevivência, os micróbios necessitam quatro condições fundamentais. 
Assinale a alternativa que não representa uma destas condições. 

 
(A) Frio. 
(B) Umidade. 
(C) Alimento. 
(D) Ar.  

 
QUESTÃO 19. Os vegetais folhosos, devem ser colocados de molho, em água clorada, utilizando produto 

adequado para esse fim por: 
 
(A) 5 minutos. 
(B) 10 minutos. 
(C) 20 minutos, 
(D) 30 minutos. 

  
QUESTÃO 20. Caso a solução de desinfecção seja feita com água sanitária, a diluição indicada é de 200ppm que 

equivale a uma colher de sopa para cada: 
 
(A) 0,5 litros. 
(B) 1 litro. 
(C) 1,5 litros. 
(D) 2 litros.  
 
QUESTÃO 21. A correta cocção mata quase todos os microrganismos perigosos. Estudos mostram que cozinhar 

os alimentos de forma que todas as partes alcancem certa temperatura garante a segurança destes 
alimentos para o consumo. Esta temperatura é de: 

 
(A) 60ºC. 
(B) 65ºC. 
(C) 70ºC. 
(D) 80ºC. 

 
QUESTÃO 22. No ambiente de trabalho, Pisos, rodapés, ralos e paredes devem ser limpos com que frequência?  
 
(A) A cada 2 dias. 
(B) Diariamente. 
(C) A cada três dias. 
(D) A cada 2 a 3 dias. 
 
QUESTÃO 23. A limpeza e desinfecção da caixa d’água deve ser realizada: 
 
(A) Semestralmente. 
(B) Bimestralmente. 
(C) Trimestralmente. 
(D) Quadrimestralmente.  
 
QUESTÃO 24. O descongelamento do freezer deve ocorrer sempre que a camada de gelo alcançar de 1 a 1,5mm, 

e a geladeira ou freezer devem ser limpos com que frequência?  
 
(A) Semanalmente. 
(B) Quinzenalmente. 
(C) Mensalmente. 
(D) Bimestralmente. 
 
  



QUESTÃO 25. A temperatura de armazenagem de carnes resfriadas, não deve ultrapassar a: 
 

(A) 5ºC. 
(B) 0ºC. 
(C) 2ºC. 
(D) 6ºC. 
 
 


