
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 001/2017  

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 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática (Raciocínio Lógico) e 10 (dez) 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 na parte de baixo pelo candidato; 
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 – (10 questões) 
 

 
(Texto) 
 

 
 
QUESTÃO 01. Analise o trecho abaixo: 
 
“Dizem que a invenção do ar-condicionado foi o maior triunfo do homem sobre a natureza. Mas esse conceito 

acaba de ser atualizado: uma película tecnológica e sustentável que substitui o ar-condicionado é o triunfo 
final da nossa espécie.”. (linhas 1 a 5) 

 
De acordo com as ideias apresentadas no trecho, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Uma película tecnológica e sustentável passa a ser o novo triunfo da espécie humana, substituindo o ar-

condicionado. 
(B) O ar-condicionado sempre foi muito importante para a espécie humana, dessa forma, jamais será 

substituído. 
(C) O novo conceito em refrigeração (película) envolve mais tecnologia e sustentabilidade, no entanto, seu valor 

é muito superior ao do ar-condicionado, inviabilizando, assim, sua aquisição. 
(D) Todas as pessoas deveriam ter no mínimo um ar-condicionado em casa ou no trabalho para passarem a 

maior parte do tempo em um ambiente agradável. 
 
QUESTÃO 02. Considere a seguinte regra gramatical: Assinalam-se com acento agudo as palavras paroxítonas 

terminadas em ditongos, seguidos, ou não, de “s”.  
 
Analise as palavras abaixo retiradas do texto e assinale a alternativa que se encontra acentuada de acordo com 

a regra gramatical acima:  
 
(A) “Elétrica” (linha 10). 
(B) “Película” (linha 19). 
(C) “Eficiência” (linha 11). 
(D) “Plástico” (linha 17). 
 
  



QUESTÃO 03. Analise trecho abaixo. 
 
“Dizem que a invenção do ar-condicionado foi o maior triunfo do homem sobre a natureza. (...)”. (linhas 1 a 2) 
 
Assinale a alternativa que apresenta o melhor sinônimo para substituição da palavra destacada: 
 
(A) Desastre. 
(B) Fracasso. 
(C) Derrota. 
(D) Sucesso. 
 
QUESTÃO 04. Há várias maneiras de formar o plural das palavras seguindo corretamente as regras gramaticais. 

Assinale a alternativa onde o termo no singular retirado do Texto está incorretamente empregado no plural: 
 
(A) “Invenção” (linha 1) – invenções. 
(B) “Triunfo” (linha 2) – triunfos. 
(C) “Telhado” (linha 14) – telhados. 
(D) “Composição” (linha 18) – composiçãos. 
 
QUESTÃO 05. Analise a frase abaixo. 
 
“Quando a película é colocada sobre o telhado de uma casa, a luz solar é refletida por ela, impedindo que a casa 

seja aquecida e fazendo com que o calor seja liberado.”. (linhas 14 a 17) 
 
Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo destacado no trecho. Não poderia, contudo, 

substituí-lo devido a erro ortográfico: 
 
(A) Posta. 
(B) Incerida. 
(C) Introduzida. 
(D) Inserta. 
 
QUESTÃO 06. Levando-se em consideração as classificações em singular, plural, feminino e masculino, a palavra 

“revestimento” (linha 20) retirada do Texto está na forma: 
 
(A) Singular e feminina 
(B) Masculina e plural 
(C) Plural e feminina 
(D) Masculina e singular 
 
QUESTÃO 07. Analise a frase abaixo. 
 
“Na casa da minha avó percebi que a panela grande estava em cima do fogão”. 
 
A expressão “panela grande” apresenta, na ordem em que os termos aparecem, respectivamente: 
 
(A) Um pronome e um adjetivo. 
(B) Um adjetivo e um adjetivo. 
(C) Um advérbio e um substantivo. 
(D) Um substantivo e um adjetivo. 
 
QUESTÃO 08. Assinale a alternativa cujo diminutivo da palavra foi efetuado incorretamente: 
 
(A) Abelha – abelhinha. 
(B) Boné – bonezinho. 
(C) Lápis– lapizinho. 
(D) Coqueiro – coqueirinho. 
 



QUESTÃO 09. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta: 
 
“Eu não quis ir ao cinema _______ estava com dor de cabeça.”. 
 
(A) Porque. 
(B) Por que. 
(C) Por quê. 
(D) Porquê. 
 
QUESTÃO 10. Analise o diálogo abaixo. 

 
De acordo com a ideia apresentada no diálogo, é correto concluir que: 
 
(A) O maior problema dos personagens é a falta de moradia própria. 
(B) O maior problema dos personagens tem nome e se chama: empreendedorismo. 
(C) Pode-se concluir que os personagens são muito agitados na maior parte do tempo. 
(D) Os personagens estão muito parados (inativos) e isso eles consideram um problema. 
 
  



II - PROVA DE MATEMÁTICA (Raciocínio Lógico) – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. O consumo médio de um forno micro-ondas é de 12 kwh (quilowatts hora). Se durante o mês o 

forno é utilizado por 2 horas e 30 minutos, qual será o seu consumo? 
 

(A) 25 kw. 
(B) 27,6 kw. 
(C) 30 kw. 
(D) 32,8 kw. 

 
QUESTÃO 12. Viviane foi ao mercado e realizou a seguinte compra: 

 

Produto Quantidade 
Valor 

Unitário 

Arroz 01 R$ 9,50 

Feijão 03 R$ 7,90 

Óleo 02 R$ 1,55 

Chocolate em Barra 03 R$ 3,95 

Macarrão 05 R$ 1,85 

Sabonete 04 R$ 0,95 

Pasta de Dente 02 R$ 1,35 

 
O valor total desta compra foi: 

 
(A) R$ 27,05. 
(B) R$ 43,85. 
(C) R$ 56,70. 
(D) R$ 63,90. 

 
QUESTÃO 13. Um plantão médico de 12 horas e 30 minutos de duração, com início às 6 horas e 25 minutos da 

manhã, será encerrado às: 
 

(A) 18 horas e 30 minutos. 
(B) 18 horas e 55 minutos.  
(C) 17 horas e 25 minutos. 
(D) 17 horas e 55 minutos. 

 
QUESTÃO 14. O valor relativo do algarismo 7 no número 3.075.290 é: 

 
(A) 7. 
(B) 7.000. 
(C) 70.000. 
(D) 700.000. 

 
QUESTÃO 15. A divisão de 0,81 por 0,003 resultará em: 

 
(A) 0,27. 
(B) 2,7 
(C) 27. 
(D) 270. 

 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. A limpeza realizada com rodos, esfregões ou panos, umedecidas em solução detergente e com 

enxague com pano em água limpa é chamada de limpeza: 
 
(A) Manual Molhada. 
(B) Manual Úmida. 
(C) Terminal. 
(D) Concorrente. 
 
QUESTÃO 17. Qual alternativa não representa um dos Equipamentos de Proteção Individual? 
 
(A) Chinelos. 
(B) Luvas. 
(C) Aventais. 
(D) Creme de proteção para pele. 
 
QUESTÃO 18. As ações de segurança e higiene, através de sua tecnologia de controle, visam contemplar medidas 

contra agentes perigosos existentes no ambiente de trabalho. Qual alternativa não representa um dos 
objetivos dessas ações?  

 
(A) Eliminar os agentes perigosos. 
(B) Neutralizar os agentes perigosos. 
(C) Ampliar os agentes perigosos. 
(D) Controlar os agentes perigosos. 
 
 
QUESTÃO 19. O protocolo de coleta de lixo prevê ações que buscam evitar a contaminação e infecções do 

ambiente. Não é uma ação correta à contida na alternativa? 
 
(A) Recolher o lixo antes de qualquer limpeza. 
(B) Esvazias as lixeiras apenas ao atingir sua capacidade total. 
(C) Recolher o lixo sempre que necessário. 
(D) Não deixar sacos de lixos espalhados em corredores. 
 
QUESTÃO 20. O processo no qual os alimentos, cortados em peças grandes ou inteiras, sofrem a ação do calor 

em fogo baixo, fazendo com que o alimento sele primeiro, resultando em uma carne macia, é denominado: 
 
(A) Assar. 
(B) Cozer. 
(C) Brasear. 
(D) Fritar. 
 
QUESTÃO 21. Quando não ocorre a desinfecção por calor através de um método físico (como água fervente) de 

um alimento, recomenda-se o uso de? Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Cloro. 
(B) Desinfetante. 
(C) Sabão líquido. 
(D) Detergente. 
 
  



QUESTÃO 22. Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando 
desconforto ou afetando sua saúde, recebe o nome de: 

 
(A) Riscos ergonômicos. 
(B) Riscos físicos. 
(C) Riscos químicos. 
(D) Riscos biológicos. 
 
QUESTÃO 23. Na entrada de um alimento no estoque, deve-se colocar um rótulo informando: 
 
(A) A data (dia, mês e ano) de saída do item no estoque. 
(B) O valor total pago pelo produto. 
(C) As quantidades de saídas do produto. 
(D) O nome do fornecedor. 
 
QUESTÃO 24. Analise as alternativas e assinale a correta. Um EPI é considerado todo dispositivo ou produto: 
 
(A) De uso individual, utilizado pelo trabalhador a fim de proteger contra riscos suscetíveis a sua saúde e 

segurança no trabalho. 
(B) De uso individual, utilizado pelo trabalhador a fim de anular riscos suscetíveis a sua saúde e segurança no 

trabalho. 
(C) De uso coletivo, utilizado pelos trabalhadores a fim de proteger contra riscos suscetíveis as suas saúdes e 

segurança no trabalho. 
(D) De uso coletivo, utilizado pelos trabalhadores a fim de anular riscos suscetíveis as suas saúdes e segurança 

no trabalho. 
 
QUESTÃO 25. A prevenção contra contaminações nos alimentos é uma regra na hora das preparações dos 

mesmos, tendo como uma de suas ações a informação presente na alternativa? 
 
(A) Alimentos crus (como frutas, verduras e legumes) não necessitam serem lavados antes de serem 

consumidos. 
(B) Não existe problema de contaminação no contato entre alimento cru e alimento cozido. 
(C) Cozinhar somente com água pura ou previamente fervida por 15 minutos. 
(D) Lavar as mãos apenas depois do manuseio de carnes, peixes ou frangos. 
 

 


