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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Faesc diz que há aumento da criminalidade em áreas rurais de SC 

 

Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com casos de 

violência no campo. A queixa principal trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

Quem faz o alerta é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa 

Catarina (Faesc), José Zeferino Pedrozo. Em suas palavras: "há um flagelo nas famílias rurais 

catarinenses com medo dos criminosos e um aumento da criminalidade". 

Pedroso conta que a Faesc pediu ao governo do Estado a criação de um programa 

emergencial de segurança nas áreas rurais. Uma das propostas é fazer com que a Polícia Ambiental 

da Polícia Militar passe a atuar contra a criminalidade. 

Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região de Água Doce, no Meio-

Oeste. Cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além de 

invasões de residências. 

O interior de Santa Catarina costuma ter índices de criminalidade bem abaixo aos dos 

grandes centros urbanos. Um fenômeno que costuma acontecer esporadicamente é a chamada onda 

de violência com casos isolados. 

No Meio-Oeste e Planalto Norte, por exemplo, na divisa com o Paraná, houve nos últimos 

anos ações de violentas quadrilhas de assaltantes de bancos em cidades pequenas com baixo efetivo 

policial e roubos a passageiros de ônibus de excursão nas rodovias. [...] 

Indagado a respeito, o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira 

Pinto Júnior, se mostrou surpreso com a queixa apresentada pela Faesc. Alceu afirma que tem 

acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e garante que não houve 

aumento. [...] 

Diogo Vargas - Diário Catarinense - 05/06/2018 – (Acesso em 05/06 e adaptado para essa prova) 

 

01. O texto é: 

A) Uma notícia. 

B) Uma história. 

C) Uma lenda. 

D) Um recado. 
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02. Sobre as informações do texto é correto o que se afirma em: 

A) A Polícia Ambiental da Polícia Militar vai atuar contra a criminalidade no campo. 

B) O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina diz que os 

crimes no interior do Estado aumentaram. 

C) O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina está preocupado com a violência nos 

grandes centros de Santa Catarina. 

D) A queixa principal dos agricultores, produtores e empresários do interior catarinense são furtos 

de carros e assaltos a ônibus de excursão. 

 

03. Na frase, “Agricultores, produtores e empresários do interior catarinense estão receosos com 

casos de violência no campo”. O sentido de receosos na frase é: 

A) Carajosos. 

B) Preparados. 

C) Amedrontados. 

D) Sem ação. 

 

04. “Zeferino cita roubos de animais, implementos agrícolas, maquinários, veículos e insumos, além 

de invasões de residências”. Na frase, foi empregado o uso de vírgulas: 

A) Para separar os elementos citados em sequência. 

B) Porque se trata de produtos do campo. 

C) Porque tem um nome na frase, Zeferino. 

D) Para separar orações da frase. 

 

05. Sobre letras e sons/fonemas das palavras abaixo, está correto o que se afirma em: 

A) Na palavra quadrilha – há 10 letras e 10 sons/fonemas. 

B) Na palavra campo – há 5 letras e 4 sons/fonemas. 

C) Na palavra houve – há 4 letras e 5 sons/fonemas. 

D) Na palavra assaltante – há 9 letras e 10 sons/fonemas. 

 

06. Assinale a sequência em que todas as palavras são paroxítonas: 

A) Empresários; pública; maquinários; está; pecuária. 

B) Empresários; violência; Paraná; residências; fenômeno. 

C) Ônibus; violência; maquinários; residências; pecuária. 

D) Empresários; violência; maquinários; residências; pecuária. 
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07. Assinale a alternativa em que há duas orações. 

A) Zeferino suspeita da ação de quadrilhas especializadas na região. 

B) O interior de Santa Catarina tem índices de criminalidade bem abaixo aos dos grandes centros 

urbanos. 

C) Alceu afirma que tem acompanhado os levantamentos estatísticos sobre os crimes no interior e 

garante que não houve aumento. 

D) A queixa principal dos agricultores trata de furtos de animais e roubos a casas e propriedades. 

 

Matemática 

 

08. Na matemática temos uma ordem hierárquica para realização das 4 operações matemáticas 

(além de outras). Nesse caso resolva o modelo matemático apresentado a seguir: 2 + (–5) – (– 10) + 

(2 x 10): 

A) 30. 

B) 27. 

C) 17. 

D) Zero. 

 

09. João Pedro Pedreira foi viajar de São Pedro para São Vicente, distantes 160 Km e, levou 2,5 

horas. Se ele viajasse nas mesmas condições, mesma velocidade média, quantas horas levaria para 

percorrer 192 Km? 

A) 5 horas. 

B) 2,333... horas. 

C) 3,5 horas. 

D) 3 horas. 

 

10. Uma placa de metal retangular possui as dimensões de 60cm de largura por 80cm de 

comprimento. Qual a área dessa placa de metal? 

A) 48m². 

B) 480cm². 

C) 4800cm². 

D) 48.000cm². 
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11. As lojas Pedra e Cia Ltda estão com uma promoção nas vendas de produtos de inverno, 

aplicando 10% e depois + 10% (tudo desconto) nas compras à vista. Se a senhora Luiza comprou 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e pagou à vista, com os descontos aplicados. Qual o valor que foi 

pago pela Sra. Luiza nessa operação comercial? 

A) R$ 320,00. 

B) R$ 324,00. 

C) R$ 400,00. 

D) R$ 480,00. 

 

12. Uma caixa utilizada para carregar grãos possui as dimensões de 2 metros por 0,5 metros de base 

e a sua altura é de 3 metros. Qual o volume dessa caixa, própria para armazenar grãos, com essas 

características apresentadas? 

A) V= 6m³. 

B) V= 1,5m³. 

C) V= 3m³. 

D) V= 3m². 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para plástico. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

14. A letra e música do Hino do Município de Saudades é de autoria de: 

A) João Santana. 

B) Aécio Santana. 

C) José Acácio Santana. 

D) João Acácio Santana. 
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15. Dos trechos abaixo, assinale aquele que não faz parte da letra do Hino do Município de 

Saudades: 

A) [...] A bondade do solo bendizes e oferece a Deus teu suor [...]. 

B) […] A força está toda do povo nas massas, Irmão somos todos e todos iguais […]. 

C) […] Ó Saudades de lutas e glórias de riquezas no povo e na terra […]. 

D) […] Muito anos atrás o imigrante nessas plagas desertas chegou […]. 

 

16. Analise as afirmativas sobre os limites do município de Saudades: 

I. Ao Norte com os municípios de Pinhalzinho e Modelo. 

II. Ao Sul com os municípios de Cunhataí e São Carlos. 

III. Ao Leste com o município de Nova Erechim. 

IV. Ao Oeste com o município de Cunha Porã. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão corretas. 

B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

C) Apenas a afirmativa IV está correta. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

17. O município de Saudades foi emancipado em: 

A) 1950. 

B) 1954. 

C) 1960. 

D) 1961. 

 

18. A bandeira do município de Saudades é composta por algumas cores e ao centro da mesma está 

o brasão do município. Sobre as cores da bandeira, é correto afirmar que as cores predominantes na 

bandeira do município são: 

A) Vermelha, branca e amarela. 

B) Verde, branca e amarela. 

C) Azul, branca e vermelho. 

D) Verde, vermelha e amarela. 
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19. O atual governador do Estado de Santa Catarina é: 

A) João Raimundo Colombo. 

B) Esperidião Amin Helou Filho. 

C) Eduardo Pinho Moreira. 

D) Leonel Arcângelo Pavan. 

 

20. Sobre os presidentes do Brasil, analise as afirmativas abaixo: 

I. Fernando Collor de Mello, foi presidente no período de 1990 a 1994. 

II. Fernando Henrique Cardoso, foi presidente no período de 1995 a 2003. 

III. Itamar Franco, foi presidente no período de 1992 a 1995. 

IV. João Figueiredo, foi presidente no período de 1975 a 1985. 

V. Artur da Costa e Silva, foi presidente no período de 1967 a 1969. 

VI. Dilma Rousseff, foi presidente no período de 2011 a 2015. 

Está correto o que se afirma nas assertivas: 

A) I, II, III e VI.  

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão incorretas. 

D) II, III e V. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Em relação à rotina de limpeza dos locais da escola, é correto afirmar que a cozinha deve ser 

limpa? 

A) Mensalmente. 

B) Quinzenalmente. 

C) Diariamente. 

D) Semestralmente. 

 

22. Em um dia de trabalho você foi auxiliar na cozinha, sabendo que devemos tomar alguns 

cuidados nesse ambiente, é incorreto afirmar que: 

A) Deve-se usar touca, com todo o cabelo preso para dentro da mesma. 

B) Tem-se que usar avental limpo e de exclusivo de uso na cozinha. 

C) Deve-se usar as luvas de borracha, pode ser as mesmas usadas para limpar os demais locais da 

escola. 
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D) Deve-se usar luvas descartáveis, e retirar anéis, brincos e demais adornos. 

 

23. Cada ambiente de trabalho necessita de equipamentos específicos, quando falamos de limpeza 

de um local alto devemos usar alguns recursos para maior segurança. Assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Na limpeza de janelas em almoxarifados, não se pode usar os materiais que estão empilhados 

para subir e alcançar as janelas. 

B) Pode-se usar as prateleiras que ali se encontram para subir e alcançar os locais. 

C) Caso no local tenha cadeiras e mesas, não se pode utilizá-las como apoio para limpar janelas 

acima de 3 metros. 

D) Deve-se usar sapatos de borracha e uma escada adequada ao local a ser alcançado. 

 

24. Hoje estava marcado para lavar o corredor, porém há fluxo de pessoas nesse local, qual 

sinalização de segurança seria ideal colocar para que as pessoas saibam que o local ainda está 

molhado: 

A)  

 

B)  

 

C) 

 

D) 
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25. No ambiente de trabalho devemos nos portar e usar vestimentas adequadas. Em relação a estes 

quesitos e sua função na empresa, podemos afirmar que esta correto: 

A) Falar em tom de voz alto e usar calçados abertos. 

B) Ser cordial com todos e usar calçado de salto alto. 

C) Respeitar hierarquia e usar roupas descentes. 

D) Usar tom de ironia e usar roupas descentes. 

 

26. Os hábitos de higiene pessoal são muito importantes em qualquer cargo que se ocupe em uma 

empresa. Em relação à higiene pessoal podemos afirmar que: 

I. A lavagem das mãos devem ser feitas antes e após o procedimento de limpeza, uso do banheiro e 

de se alimentar. 

II. Manter as unhas aparadas e limpas, tomar banho diariamente estes são hábitos de higiene 

pessoal. 

III. Fumar é permitido enquanto se executa as tarefas de limpeza, mesmo que o local seja fechado. 

IV. Os aventais e EPI’s são de utilização do empregado e devem estar sempre limpos e adequados 

para a função executada.  

Com relação as afirmativas, assinale a alternativa que corresponde as afirmações corretas: 

A) I, II e III. 

B) I. III e IV. 

C) I e II e IV. 

D) Todas alternativas estão corretas. 

 

27. O servente escolar deve utilizar para limpeza dos móveis da escola: 

A) Sabão em pó. 

B) Alvejante. 

C) Pano úmido. 

D) Amaciante. 

 

28. Você está limpando uma sala da escola e acha um objeto, o que se deve fazer com o objeto: 

A) Levar para casa, pois achado não é roubado. 

B) Dar para qualquer pessoa que aparecer. 

C) Entregar na direção da escola. 

D) Jogar fora. 
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29. Alguns cuidados devem ser tomados ao final da limpeza, em relação aos cuidados, assinale (V) 

para questões verdadeiras e (F) para as falsas: 

(    )  Lavar, enxaguar e guardar os baldes. 

(    )  Limpar e guardar os equipamento de proteção individual – EPI. 

(    ) Guardar os panos, lavando-os no dia seguinte. 

(    ) Colocar todo o lixo recolhido no mesmo saco e descartá-lo. 

(    ) Fazer a separação do material reciclável e do orgânico e descartá-los em locais apropriados. 

(    ) Verificar se todos os equipamentos estão desligados e guardados. 

A) V-V-V-F-V-F. 

B) V-F-V-F-V-F. 

C) V-V-V-F-F-F. 

D) V-V-F-F-V-V. 

 

30. Usando os conhecimentos básicos de primeiros socorros, quando se tem uma queimadura, pode-

se fazer alguns procedimentos. Exceto: 

A) Lavar com água corrente. 

B) Passar pasta de dente. 

C) Colocar compressa úmida. 

D) Não furar as bolhas. 

 

31. Quando se trabalha com produto de limpeza, deve-se conhecer o seu uso correto. Em relação à 

água sanitária ela deve ser usada, exceto para: 

A) Limpar móveis. 

B) Na lavagem de banheiros. 

C) Para lavar toalhas e panos. 

D) Para desinfecção de frutas e verduras. 

 

32. Quando ocorre um desmaio de um colega de trabalho, deve-se proceder: 

A) Com calma e chamar os bombeiros. 

B) Sair gritando por socorro. 

C) Jogar um pouco de água na pessoa para ver se ela acorda. 

D) Tentar levantar a pessoa e dar água para ela beber. 
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33. Quando se faz a solicitação de algum produto, assim que ele chegar deve-se: 

A) Conferir quando der tempo. 

B) Guardá-lo sem conferir. 

C) Conferir com o solicitado e guardar. 

D) Não receber. 

 

34. As boas maneiras devem ser sempre usadas. São consideradas boas maneiras:  

A) Ajudar sempre que possível seus companheiros de trabalho. 

B) Ser sempre gentil e educado com seus colegas. 

C) Ser solidário com os colegas de trabalho. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

35. A organização de uma rotina para execução de suas tarefas é de extrema importância, isto para:  

A) Para que os outros possam me ajudar no serviço. 

B) Para evitar esquecimentos e facilitar a execução. 

C) Para mostrar para os colegas que sou o mais organizado. 

D) Nenhumas das alternativas estão corretas. 

 

36. Em relação a  prevenção de incêndio e  acidentes de trabalho é incorreto afirmar que: 

A) O local deve estar sempre limpo e organizado. 

B) Os materiais químicos e de limpeza podem ser guardados em qualquer local. 

C) Locais onde tem extintores devem ficar com as áreas livres e de fácil acesso. 

D) As tomadas não devem ser sobrecarregadas. 

 

37. Ao manusear um equipamento elétrico, deve-se tomar alguns cuidados como: 

A) Verificar se ele esta ligado na tomada. 

B) Verificar se a tomada é compatível com o equipamento usado. 

C) Verificar se não possui nenhum fio desencapado antes de ligá-lo na tomada. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

38. São equipamentos de proteção individual indispensáveis para um servente: 

A) Sapatos fechados e luvas de borracha. 

B) Capacete e sapato fechado. 

C) Cinto de altura e luva de borracha. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

12 

Prova Servente 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

D) Luvas de procedimento cirúrgico e óculos de proteção. 

 

39. Acerca da separação do lixo, analise as assertivas e assinale a resposta correta: 

I. Papel, vidros, plásticos e metais são considerados materiais recicláveis. 

II. Os materiais como fraldas, absorventes, cotonetes e papéis higiênicos usados são considerados 

lixo orgânico.  

III. As folhas secas, resto de alimentos e podas de árvores não são considerados lixo orgânico. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas. 

C) Apenas I está correta. 

D) Apenas III está correta. 

 

40. A área crítica de limpeza é um lugar com maior contaminação, e a área não crítica é um local 

aonde a contaminação é baixa. Sabendo disto podemos executar o trabalho de limpeza da forma 

mais correta possível, da área não crítica para área crítica. Analise as assertivas e assinale a resposta 

correta: 

I. Quando limpa-se um armário a limpeza deve ser feita de dentro para fora. 

II. Quando limpa-se as mesas podemos fazer movimentos circulares, assim deixando o móvel mais 

brilhoso e espalhando a sujeira. 

III. As luvas que se usa para lavar o banheiro também podem ser usadas para limpar a cozinha. 

IV. Dentro da secretaria há um banheiro, então o correto é limpar primeiramente o banheiro e 

depois vir passando o pano nos demais ambientes. 

A) I, II e III. 

B) I, III e IV. 

C) I. 

D) IV. 

 

 


