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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 

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 INTERNO 

9 - Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a 

sua saúde. Assinale a alternativa abaixo que descreve um EPI: 

a) Luvas de lã. 
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b) Calça de moletom. 

c) Rasteirinha. 

d) Chinelo. 

e) Bota de borracha. 

10 - Ainda em relação aos EPI’s, a empresa por legislação é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Assinale 

a alternativa que contém os equipamentos necessários a serem utilizados para proteção respiratória: 

a) Capacete. 

b) Máscaras e filtro. 

c) Sapatos e botinas. 

d) Protetores auriculares. 

e) Bota de borracha. 

11 - Levando em consideração as atribuições do cargo de servente interno, assinale a alternativa 

correta. 

I - Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos. 

II - Auxiliar na arrumação e troca de locais de repouso de crianças. 

III - Auxiliar no controle do estoque de material e gêneros alimentícios. 

IV - Fazer o serviço de limpeza em geral.  

V - Preparar e servir alimentos  

a) I, III, IV e V. 

b) II, III, IV e V. 

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

d) I, II, III e V. 

e) I, II, IV e V. 

12 - A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo 

produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu 
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acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. Assinale a alternativa correta que possui a cor 

correspondente a reciclagem do metal. 

a) Verde. 

b) Lilás. 

c) Azul. 

d) Amarelo.  

e) Vermelho. 

13 - Diz manipulador de alimentos: 

a) Pessoas que trabalham preparando refeições. 

b) Pessoas que compram o alimento para sua própria casa. 

c) Pessoas que contaminam alimentos. 

d) Pessoas que comem alimentos. 

e) Pessoas que fazem jejum. 

 

14 - Em relação a cor e símbolo da reciclagem do lixo representado na figura abaixo. Assinale a 

alternativa que apresenta o produto a ser reciclado. 

 

a) Plástico.  

b) Metal. 

c) Vidro. 

d) Papel.  

e) Resíduos orgânicos. 
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15 - Na hora da limpeza dos equipamentos utilizados para realizar as refeições, devemos seguir 

alguns procedimentos básicos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de higiene e 

limpeza de uma batedeira. 

( ) Lavar com detergente.  

( ) Remontar.  

( ) Retirar da tomada e desmontar. 

( ) Enxaguar.  

( ) Guardar em local limpo e seco.  

( ) Desinfetar com solução clorada para utensílios e equipamentos.  

a) 2, 4, 1, 3, 6, 5. 

b) 5, 1, 2, 4, 3, 6. 

c) 2, 4, 1, 3, 5, 6. 

d) 2, 3, 1, 4, 5, 6. 

e) 4, 3, 1, 5, 3, 6. 

16 - Uma das atribuições do cargo de zelador, é realizar a faxina em geral. Sendo assim, assinale a 

alternativa na qual a limpeza do local/equipamento/utensílio deve ser realizada diariamente:  

a) Limpar todas as luminárias por dentro e por fora.  

b) Lavar o teto. 

c) Lavar os sanitários e áreas comuns. 

d) Lavar as paredes.  

e) Lavar as caixas d’águas. 

17 - Ter um bom relacionamento no seu local de trabalho é de extrema importância. Assim, marque a 

alternativa que corresponde a uma atitude qualidade que não se deve ter no local de trabalho. 

a) Organização.  

b) Respeito. 
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c) Empatia.  

d) Educação. 

e) Irresponsabilidade. 

18 - Observe a imagem abaixo, e assinale a alternativa que corresponde ao produto de limpeza que 

deve ser utilizado para realização dos serviços gerais. 

 

a) Cera líquida. 

b) Detergente neutro. 

c) Álcool gel. 

d) Sabão em pó. 

e) Água Sanitária. 

19 - Higiene pessoal, de modo geral, engloba limpeza, conservação e cuidados com o corpo e 

ambiente garantindo a saúde física, mental e social. Assim, é importante manter uma boa higiene 

pessoal no local de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta um mau cuidado com sua saúde e 

higiene no local de trabalho. 

a) Usar o uniforme. 

b) Fazer a barba. 

c) Fumar e beber. 

d) Aparar as unhas e manter limpas. 

e) Tomar banho diariamente. 
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20 - Perigo em alimentação é tudo aquilo que pode causar algum mal à saúde das pessoas. No caso 

dos alimentos, os perigos podem ser: biológicos, físicos e químicos. Assinale a alternativa que não 

contem um perigo em contato com a alimentação para a saúde dos trabalhadores. 

a) Abacaxi. 

b) Caco de vidro. 

c) Pedras. 

d) Alfinete. 

e) Bactérias. 

 


