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CARGO: SERVENTE INTERNO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

CARLOTA, A PRIMEIRA DEPUTADA FEDERAL DO BRASIL 

A história que vamos contar aqui é sobre a primeira mulher do Brasil (e da América Latina) que foi 

eleita como deputada federal. Seu nome era Carlota Pereira de Queirós.  

Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou professora e, depois, 

médica. Em 1928, ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica da Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista, em 1932. Esse movimento, organizado por São Paulo, lutava contra o governo do 

presidente Getúlio Vargas e defendia a elaboração de uma nova Constituição – o conjunto de leis que 

define os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros. Carlota organizou um grupo de 700 mulheres 

para ajudar os feridos da Revolução Constitucionalista. 

Fonte: Adaptado de: http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/ 

1 - Após a leitura do texto responda: A primeira formação de Carlota foi: 

a) deputada federal 

b) médica 

c) professora 

d) política  

e) chefe de laboratório 

2 - Em qual alternativa ocorre a CORRETA divisão das sílabas? 

a) pe- diá-tri-ca 

b) cres-ceu 

c) pro-fe-sso-ra 

d) en-vol-ve-u  

http://chc.org.br/artigo/carlota-a-primeira-deputada-federal-do-brasil/
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e) de-fe-ndi-a 

3 - Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, objetos, animais, etc. Nesse sentido, 

assinale a única alternativa na qual todas as palavras destacadas sejam SUBSTANTIVOS: 

a) Seu nome era Carlota Pereira de Queirós. 

b) Ela se tornou chefe do laboratório de clínica pediátrica. 

c) Se formou professora e, depois, médica. 

d) Carlota organizou um grupo de 700 mulheres. 

e) Sua participação na política aconteceu quando ela se envolveu com a Revolução 

Constitucionalista. 

4 - Observe a frase: “Carlota Pereira de Queirós nasceu em São Paulo, em 1892, onde se formou 

professora e, depois, médica.” A palavra sublinhada pode ser substituída sem alteração de sentido 

por:  

a) anteriormente 

b) antecipadamente 

c) adequadamente 

d) posteriormente 

e) raramente 

5 - A palavra PEDIÁTRICA se refere a: 

a) Especialidade médica dedicada à assistência ao idoso. 

b) Especialidade médica dedicada à crianças carentes. 

c) Especialidade à assistência de animais domésticos. 

d) Especialidade médica dedicada ao cuidado com os pés. 

e) Especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Carlos gastou  do dinheiro que dispunha para pagamento de um boleto cujo valor era de R$ 

48,00. O total de dinheiro que ele tinha era de: 

a) R$ 96,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 104,00 

d) R$ 120,00 

e) R$ 144,00 

7 - Determinada Loteria estava pagando um prêmio total de R$ 416.000,00. Sabendo que quatro 

apostadores acertaram este prêmio e que o valor deve ser repartido em partes iguais, então cada 

acertador levará a quantia de: 

a) R$ 140.000,00 

b) R$ 114.000,00 

c) R$ 108.000,00 

d) R$ 104.000,00 

e) R$ 94.000,00 

8 - O valor da expressão:  é: 

a) 4 

b) 8 

c) 10 

d) 20 

e) 30 

9 - Em uma consulta o médico receitou para um paciente um remédio que deve ser tomado a uma 

proporção de  por quilograma de pessoa. Sabendo que o paciente pesa 72 quilogramas e que 

cada gota desse remédio tem , a quantidade de gotas que o paciente deve ingerir para tomar a 

dose certa é: 

a) 9 gotas do remédio 

b) 10 gotas do remédio 

c) 12 gotas do remédio 

d) 14 gotas do remédio 

e) 18 gotas do remédio 
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10 - Um terreno retangular tem 40 metros de comprimento e 30 metros de largura. Sabendo que 40% 

da área desse terreno (é destinado) para horta e jardim, o restante da área mede: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O Hino Nacional Brasileiro é considerado um símbolo da nação. Assinale a alternativa que o 

trecho do hino foi escrito com troca de palavras: 

a) Brasil, um sonho intenso, um raio múltiplo / De amor e de esperança à terra desce / Se em 

teu formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro resplandece 

b) Brasil, de amor eterno, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cruzeiro reaparece  

c) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra desce / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido  / A imagem do Cruzeiro resplandece  

d) Brasil, de amor eterno, um raio fúlvido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e claro / A imagem do Cristo reaparece 

e) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido / De amor e de esperança à terra padece / Se em teu 

formoso céu, risonho e límpido / A imagem do Cristo resplandece 

12 - A região Sul do Brasil é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Assinale a alternativa que apresenta, na ordem, as capitais dos três estados citados acima: 

a) Florianópolis – Blumenau - Passo Fundo 

b) Porto Alegre – Toledo - Blumenau 

c) Porto Alegre – Curitiba - Erechim 

d) Porto Alegre – Curitiba - Florianópolis 
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e) Passo Fundo – Curitiba - Florianópolis 

13 - Vivemos numa era de muitas inovações tecnológicas. Todos os dias os noticiários divulgam 

novas invenções para melhorar e facilitar a vida do homem. Nesse sentido, qual das alternativas 

apresenta um objeto que não é uma invenção moderna: 

a) Impressora 3D 

b) Roda 

c) Telefone Celular 

d) Carros Autônomos  

e) Pendrive 

14 - Não é uma cidade que faz divisa com o município de Seara: 

a) Chapecó  

b) Concórdia 

c) Itá  

d) Arabutã 

e) Ipumirim 

15 - Quanto à população de Seara, é correto: 

a) Possui menos de 5.000 habitantes. 

b) Possui mais habitantes do que a cidade de Concórdia. 

c) Possui mais de 25.000 habitantes. 

d) Possui entre 15.000 e 20.000 habitantes. 

e) Possui menos habitantes do que Arabutã. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SERVENTE INTERNO 

16 - O principal requisito observado para a admissão de indivíduos para exercerem o cargo de 

servente, a partir das suas atribuições, é que o candidato tenha boa saúde. Assinale a alternativa 

incorreta em relação aos itens e/ou requisitos ideais para admissão: 

a) Exame médico. 

b) Possuir lesões na pele. 

c) Avaliação dos riscos ocupacionais. 

d) Exames bioquímicos e parasitológico de fezes. 

e) Idade mínima de 18 anos. 

17 - Assinale a alternativa que descreve um alimento considerado perecível: 

a) Arroz. 

b) Biscoito. 

c) Óleo de soja. 

d) Pipoca. 

e) Peixe. 

18 - Assinale a alternativa incorreta em relação a acidentes que podem ocorrer no local de trabalho: 

a) Traumatismo. 

b) Intoxicação. 

c) Febre. 

d) Queda. 

e) Envenenamento. 
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19 - Em relação as atribuições do cargo de Servente Interno, conforme estabelecido no Edital deste 

Concurso Público, analise “V” para Verdadeiro e “F” para Falso nas alternativas abaixo, e indique a 

sequência correta: 

(   ) Auxiliar na arrumação e troca de locais de repouso de crianças. 

(   ) Preparar refeições. 

(  ) Utilizar os equipamentos de proteção individual compatíveis com o exercício do cargo. 

(   ) Controlar a causa de deterioração dos alimentos. 

a) V, V, F, F. 

b) V, F, V, F. 

c) F, V, V, F. 

d) V, V, V, F. 

e) F, F, F, V. 

20 - O processo biológico que resulta da decomposição de material orgânico, onde os 

microorganismos, como fungos e bactérias são responsáveis pela degradação de matéria orgânica é 

conhecido como:  

a) Minhocario. 

b) Compostagem. 

c) Silagem. 

d) Forragem. 

e) Maturação 

21 - Em relação a separação do lixo, marque a alternativa correta em relação a cor e o material 

correspondente: 

a) Azul – Plástico 
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b) Verde – Vidro 

c) Vermelho – Metal 

d) Amarelo – Papel 

e) Lilás – Lâmpadas 

22 - Assinale a alternativa que indica lixo não reciclável:  

a) Bandejas de isopor. 

b) Vidros de conservas. 

c) Embalagens de milho, leite condensado e achocolatado. 

d) Jornais e revistas. 

e) Embalagens pet. 

23 - Assinale a alternativa que represente incorretamente a definição de higiene.  

a) É o conjunto de conhecimentos e técnicas que visam a promover a saúde e evitar as doenças. 

b) Práticas das quais se utiliza para desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza. 

c) Hábitos que visam a preservar o estado original do ser, que é o bem-estar e a saúde perfeita. 

d) Conjunto de hábitos de higiene e asseio com que cuidamos da nossa saúde, que viram 

normas de vida em carácter individual. 

e) Práticas das quais constituem-se muitas vezes em foco de crescimento de mosquitos e 

roedores.  

24 - Assinale a alternativa correta, ou seja, que representa uma ação correta no atendimento ao 

público: 

a) Demonstrar interesse pelo problema do outro. 

b) Procurar ter sempre razão. 

c) Proporcionar um ambiente agradável. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desinfec%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esteriliza%C3%A7%C3%A3o_(materiais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem-estar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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d) Gritar e ser cordial. 

e) Fazer fofoca. 

25 - Alguns produtos e embalagens possuem o símbolo de reciclagem facilitando assim, a 

distribuição do lixo para a coleta seletiva. O símbolo representado abaixo significa: 

 

a) Reciclagem de papel. 

b) Reciclagem de plástico. 

c) Reciclagem de alumínio. 

d) Reciclagem de vidro. 

e) Reciclagem de aço. 

 26 - A reciclagem do lixo apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser 

ambientalmente correta. No processo de reciclagem, os materiais mais reciclados são: 

a) Ferro, alumínio, papel e plástico. 

b) Vidro, ferro, alumínio e cerâmica. 

c) Alumínio, papel, cerâmica e lâmpadas. 

d) Alumínio, papel, plástico e cerâmica. 

e) Vidro, alumínio, papel e plástico. 

27 - Assinale a alternativa que descreve quando não é necessário lavar as mãos. 

a) Após fumar. 

http://www.todabiologia.com/ecologia/reciclagem.htm
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b) Ao utilizar o sanitário. 

c) Após o uso do álcool gel 70%. 

d) Ao espirrar. 

e) Ao manusear dinheiro. 

28 - Em relação ao correto manuseio do lixo, é incorreto afirmar: 

a) Usar equipamentos como uniforme, touca, botas e luvas são dispensável para evitar 

contaminação durante a coleta do lixo. 

b) Os lixos devem possuir tampas, e se possível acionamento de pedal. 

c) O lixo deve ser recolhido diariamente e mantido em saco plástico apropriado até o turno de 

sua coleta. 

d) Os diferentes tipos de lixo devem ser separados para a posterior reciclagem. 

e) O uso de luvas é indispensável ao recolher papéis e copos descartáveis, pois esses materiais 

não oferecem riscos de contaminação. 

29 - Marque a alternativa que possui dois alimentos considerados não perecíveis: 

a) Feijão, Peixe e Biscoito. 

b) Vinagre, Salame e Batata. 

c) Óleo de soja, Frango e Ovos. 

d) Pipoca, Presunto e Iogurte. 

e) Leite, Alface e Queijo. 

30 - Assinale a alternativa que descreve quais os princípios básico de limpeza a asseio pessoal no 

ambiente de trabalho. 

a) Não utilizar uniforme durante o trabalho e os equipamentos de proteção individual (EPI’S) 

devem ser usados, se necessário. 
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b) Lavar as mãos antes e após os procedimentos, inclusive quando realizados com a utilização 

de luvas. 

c) Não há necessidade de identificar e/ou sinalizar, os corredores e locais de grande circulação, 

durante o processo de limpeza. 

d) Não cumprir e respeitar as regras de convivência no trabalho.  

e) Comer ou fumar quando executar tarefas de limpeza. 

31 - A Higiene Pessoal é sempre tida como algo necessário e agradável. Em relação as 

recomendações quanto a aparência e higiene pessoal que devem ser seguidas durante o expediente, 

marque a alternativa incorreta: 

a) Banho diário. 

b) Cabelos e unhas devem estar sempre limpos e aparados. 

c) Fazer uso de uniforme e realizar a troca diariamente. 

d) Fumar. 

e) Lavar as mãos.  

32 - Os equipamentos de proteção podem ser de uso individual (EPI) ou coletivo (EPC), e destinam-

se a proteger os profissionais contra riscos biológicos, químicos ou físicos, durante o exercício das 

suas atividades. Em relação ao uso de luvas, assinale a alternativa incorreta: 

a) Devem ser de uso individual e de tamanhos adequados. 

b) Devem ser descartadas quando se apresentarem danificadas, mesmo por minúsculos furos. 

c) Deve ser evitado seu uso na presença de rachaduras ou ferimentos na pele. 

d) Devem ser guardadas secas e em local próprio. 

e) Enquanto utilizar as luvas, não tocar nas maçanetas das portas, telefones, torneiras ou 

manipular utensílios utilizados na cozinha ou copa, para não contaminá-los. 

33 - Relacione as colunas, assinalando a sequência que indica a cor da lixeira para cada tipo de lixo: 
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I – Revistas.  

II – Restos de comida. 

III – Metal. 

IV – Vidro. 

V – Embalagen Pet. 

(   ) Amarelo  

(   ) Azul  

(   ) Verde  

(   ) Marrom  

(   ) Vermelho 

a) III, I, IV, II, V. 

b) I, V, II, IV, III. 

c) II, I, IV, III, V. 

d) IV, V, II, I, III. 

e) II, III, IV, V, I. 

34 - Devemos ter em mente que cada pessoa é um indivíduo e que cada indivíduo constitui uma 

personalidade diferente. Portanto, não se pode exigir que todas as pessoas pensem e ajam da mesma 

maneira. Assinale a alternativa que não corresponde aos princípios para manter um bom 

relacionamento no local de trabalho. 

a) Respeitar o próximo com ser humano. 

b) Controlar suas reações agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo irônico. 

c) Evitar quebra de hierarquia, reportando-se sempre ao superior imediato. 

d) Interromper aquele que está falando, não necessitando esperar a vez. 

e) Estar sempre alegre e sorridente. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

15 
 

35 - São considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

I – Sapato antiderrapante, jaleco e calça; 

II – Bota de borracha, lanterna e óculos; 

III – Máscara, touca e abafador. 

a) I e II. 

b) Somente a alternativa I. 

c) II e III. 

d) Somente a alternativa II. 

e) I, II e III. 

36 - Assinale a alternativa que descreve o modo correto de secagem da louça: 

a) Secar usando álcool. 

b) Guardar sem secar. 

c) Com papel toalha. 

d) Naturalmente. 

e) Com pano de prato. 

37 - Em relação ao armazenamento dos alimentos, assinale a alternativa que possui somente itens que 

devem ser armazenados e conservados em geladeira:  

a) Carnes, lentilha, pipoca e leite.  

b) Peixe, batata, e café. 

c) Lentilha, vinagre e óleo. 

d) Biscoito, fermento, e ovos. 

e) Carnes, presunto e queijo. 

38 - Assinale a alternativa que represente a definição mais correta para a palavra limpeza.  

a) Área responsável por habilitar maneiras adequadas para eliminar bactérias e assim causar 

danos com, infecções. 
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b) Técnicas e meios utilizados para remover a sujeira, promover conforto ao ser humano e 

evitar a proliferação de insetos, garantindo a segurança do meio ambiente e da população. 

c) Práticas e técnicas que consistem em promover a insegurança da saúde humana. 

d) Práticas de prevenção de acidentes que trata do bem estar e da segurança do trabalhador. 

e) Sistemas e técnicas que são utilizados para promover desconforto no meio ambiente. 

39 - Assinale a alternativa que descreve o nome do Equipamento de Proteção Individual, 

representado na figura abaixo. 

 

a) Sapato de segurança. 

b) Luvas de borracha. 

c) Protetor auricular. 

d) Botas de borracha. 

e) Capacete. 

40 - Ao longo dos anos, o lixo passou a ser uma questão de interesse global. E os problemas são os 

mesmos de um lado a outro do globo: o destino do lixo e seu acondicionamento inadequado têm 

trazido graves problemas a todas as nações. O lixo quando não tratado pode gerar: 

a) Equilíbrio do ecossistema local. 

b) Melhora dos recursos hídricos locais. 

c) Lesões irreversíveis, toxicidade, contaminação de recursos hídricos, entre outros. 

d) Proteção ao meio ambiente. 

e) Geração de renda. 

 


