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CARGO: SERVENTE EXTERNO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Processo Seletivo: 

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 

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 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe as frases abaixo e assinale aquela que está realizando uma pergunta.  

a) Quero lhe presentear com este livro. 

b) Não seja tão exigente! 

c) Dirija com cuidado! 

d) Você prestou atenção naquela placa de trânsito? 

e) – Sejam todos bem vindos. Disse o prefeito. 

2 - Observe o texto e responda:  

 

a) O texto está informando a hora. 

b) O texto representa uma placa de trânsito. 

c) O texto está dando um aviso. 

d) O texto está apresentando uma lista de compras. 

e) O texto está explicando as regras de um jogo. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Para pintar uma parede de 45  foram gastos 2 galões de tinta . Sabendo-se que cada galão 

contém litros, então para pintar uma parede de 135  serão necessários: 

a) 28,8 litros 
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b) 23,2 litros 

c) 21,6 litros 

d) 19,3 litros 

e) 18,6 litros 

 

4 - Em uma assembleia estão presentes 1.356 pessoas. Se desejarmos formar grupos menores 

(subgrupos) de 12 pessoas, o total de subgrupos que podemos formar é de: 

a) 113 

b) 147 

c) 125 

d) 129 

e) 117 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A borboleta fêmea Morpho é um dos símbolos:  

a) do Brasil 

b) de Seara 

c) da Região Sul 

d) da Amauc 

e) de Santa Catarina  

6 - Santa Catarina é o segundo maior exportador de carne de frango do Brasil e o maior produtor de 

carne suína no país.  Nesse sentido, um dos motivos da carne suína e de frango serem bem recebidas 

no exterior é: 

a) porque é retirada a pele da carne de frango.  

b) pelo status sanitário e, por consequência, a qualidade das carnes.  

c) pelo tipo de ração empregado na engorda dos animais. 

d) porque são selecionadas as melhores raças e consequentemente a produção de carne 

aumenta. 
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e) porque não precisam ser aplicadas vacinas nos animais para a prevenção de doenças.  

7 - Assinale a alternativa que apresenta o nome do governador do estado de Santa Catarina e do 

presidente do Brasil.   

a) Luiz Henrique da Silveira e Jair Mederos Bolsonaro. 

b) Antônio Hamilton Martins Mourão  e Jair Messias Bolsonaro. 

c) César Moisés da Silva e Jair Mederos Bolsonaro. 

d) Carlos Moisés da Silva e Jair Messias Bolsonaro. 

e) Carlos Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. 

8 - O que é o Parque Fritz Plaumann?  

a) É um parque de diversões criado em homenagem a um caçador de borboletas azuis. 

b) É um museu brasileiro, situado no distrito de Nova Teutônia, interior da cidade de Seara, em 

Santa Catarina. Abriga o acervo criado pelo entomólogo alemão Fritz Plaumann. 

c) É uma Unidade de Conservação destinada à proteção da natureza, à pesquisa científica, à 

educação ambiental e ao turismo ecológico. A criação do Parque está intimamente ligada ao 

processo de instalação da Usina Hidrelétrica de Itá.  

d) É um parque para a conservação da mata nativa que será construído no interior de Seara. 

e) É uma reserva ambiental situada no município de Itá e possui o objetivo de preservar 

espécies animais como a jaguatirica, a paca e o gato do mato.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SERVENTE EXTERNO 

9 - Assinale a alternativa correta. Ao efetuar serviços de limpeza é importante: 

a) Cuidar para não molhar ambientes externos em dias úteis.  

b) Atentar para o prazo de validade dos produtos de limpeza, utilizando-os somente próximo ao 

vencimento. 
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c) Misturar vários tipos de produtos de limpeza visando criar o melhor composto para limpar. 

d) Produtos de limpeza são seguros e podem ser armazenados ao alcance de todos, inclusive de 

crianças. 

e) Observar a forma correta de uso do produto e manter um controle de estoque, evitando que 

eles vençam ou mesmo evitando ficar sem produto. 

10 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Uma das funções do servente externo é a de _______________ a entrada e saída de 

_______________ nos estabelecimentos públicos municipais, assim como a abertura e o fechamento 

desses espaços.” 

a) controlar / pessoas 

b) bloquear / pessoas 

c) controlar / animais 

d) licitar / veículos 

e) bloquear / máquinas agrícolas 

11 - Assinale a alternativa correta. 

a) O superior imediato não pode solicitar ao servente externo que lave e lubrifique veículos e 

máquinas da Prefeitura. 

b) O superior imediato pode solicitar ao servente externo que lave e lubrifique veículos e 

máquinas de particulares. 

c) O superior imediato não pode solicitar ao servente externo que lave e lubrifique veículos e 

máquinas de particulares. 

d) O superior imediato não pode solicitar ao servente externo que lave e lubrifique veículos e 

máquinas da Prefeitura, exceto se autorizado por Lei Estadual. 

e) O superior imediato pode solicitar ao servente externo que lave e lubrifique o veículo 

particular do Prefeito, pois este está subordinado a ele. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

7 
 
 

12 - Assinale a alternativa correta. 

a) Controlar o estoque e fazer requisição de materiais não são responsabilidades do servente 

externo, mas sim do seu superior imediato. 

b) Deve-se manter ordem e organização ao distribuir as correspondências, evitando demora na 

entrega aos responsáveis ou mesmo extraviar correspondência. 

c) Atividades braçais não são de competência do servente externo. 

d) Ao receber mercadorias por transportadoras ou pelo correio deve-se armazenar por 2 (dois) 

dias em local seco e ao abrigo da luz. 

e) Ao perceber que houve equívoco na entrega de materiais ou correspondências deve-se evitar 

resolver o problema. 

13 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa.  

(___) Bueiros e sarjetas das vias públicas precisam ser limpos constantemente. 

(___) É proibido ao servente externo efetuar pequenos reparos e consertos em estabelecimentos e 

mobiliários da Prefeitura. 

(___) A reciclagem do lixo é fundamental para a conservação do meio ambiente, sendo necessário 

separar o lixo reciclável dos demais. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) V, F, V. 

d) V, F, F. 

e) F, V, F. 

14 - Assinale a alternativa correta. Na situação de se deparar com um recinto com um aparelho 

eletrônico pegando fogo, o servente externo deve: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 69/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

8 
 
 

a) Telefonar para o número 911 para contactar o corpo de bombeiros. 

b) Telefonar para o número 193 para contactar o corpo de bombeiros. 

c) Telefonar para o número 190 para contactar a polícia. 

d) Telefonar para o número do Prefeito Municipal. 

e) Telefonar para a Defesa Civil do estado. 

15 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“Uma postura profissional _______________ é sempre respeitar a hierarquia, procurar ser eficiente, 

ter _______________ e cuidado com os materiais e com o local de trabalho.” 

a) impessoal / organização 

b) incompetente / estoque 

c) inadequada / responsabilidade 

d) adequada / irresponsabilidade 

e) adequada / responsabilidade 

16 - Assinale a alternativa que contém atribuições do servente externo. 

a) Efetuar podas de árvores e serviços de jardinagem nas áreas e espaços privados. 

b) Fazer mudanças. 

c) Fazer processos licitatórios. 

d) Efetuar podas de árvores e serviços de jardinagem nas áreas comerciais. 

e) Projetar e executar obras auxiliares da construção civil. 

17 - Assinale a alternativa correta. 

a) O equipamento de proteção individual (EPI) é muito importante para proteger de acidentes 

ou de danos à saúde do trabalhador. 
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b) O equipamento de proteção individual (EPI) é muito importante para a CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes) que tem a função de guardar e controlar esses 

equipamentos. 

c) É obrigatório participar dos treinamentos da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes), pois conta como horas de banco de horas. 

d) A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) só atrapalha. 

e) O EPI (equipamento de proteção individual) quando é difícil de usar pode ser opcional. 

18 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa.  

(___) Os cuidados e o armazenamento correto dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 

são de responsabilidade do trabalhador. 

(___) Os cuidados e o armazenamento correto dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 

são de responsabilidade do departamento de Recursos Humanos (RH). 

(___) Os cuidados e o armazenamento correto dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 

são de responsabilidade do supervisor imediato com apoio da CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) e também do trabalhador. 

a) V, V, V. 

b) F, F, F. 

c) F, F, V. 

d) V, F, F. 

e) F, V, F. 

19 - Assinale a alternativa correta. 

a) Executar a manutenção periódica não minimiza a ocorrência de problemas nas edificações 

públicas. 
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b) Limpar calhas, fazer reparos e consertos sempre que necessário são fundamentais para a 

correta manutenção de edifícios públicos. 

c) Nos casos de bueiros entupidos é responsabilidade do proprietário do imóvel em frente a 

limpeza desse bueiro, se a rua não estiver na rota da varrição urbana. 

d) Os reparos, consertos e serviços de manutenção referem-se as edificações residenciais 

resultantes de programas habitacionais sociais. 

e) Se estiver em normativa interna o funcionário poderá usar o maquinário da Prefeitura em sua 

própria residência, como por exemplo o cortador de grama. 

20 - Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas da frase: 

“A forma _______________ de erguer do chão mercadorias, móveis, caixas e outras partes e peças 

_______________ é: se abaixar dobrando os joelhos, cuidando para manter a coluna 

_______________.” 

a) correta / sujas / ventilada 

b) incompetente / embaladas / reta 

c) inadequada / molhadas / seca 

d) correta / leves / curvada 

e) correta / pesadas / reta 

 


