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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                             

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“SERVENTE” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30mim, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Alimentos como carne e peixes devem ser cozidos em temperatura suficiente para evitar 

contaminações, devendo esta temperatura ser: 

A) De até 60ºC. 

B) De até 70ºC. 

C) Inferior a 60ºC. 

D) Superior a 70ºC. 

 

02. Um colaborador, ao fazer parte de uma empresa, deve-se comportar de maneira 

A) Negativa. 

B) Impolida. 

C) Impontual. 

D) Cordial. 

 

03. O procedimento de limpeza que consiste em espalhar uma solução detergente no piso, 

esfregando-o com escova ou esfregão, empurrando a solução suja para o ralo é denominado de 

limpeza: 

A) Com máquina. 

B) Manual molhada. 

C) Seca. 

D) Manual úmida. 

 

04. Quando se deseja fazer um café fraco, usa-se a quantidade de: 

A) 70 gramas de pó por litro de água. 

B) 100 gramas de pó por litro de água. 

C) 150 gramas de pó por litro de água. 

D) 80 gramas de pó por litro de água. 

 

05. A contaminação física decorre da presença de corpos estranhos nos alimentos. É considerado um 

corpo estranho: 

A) Vírus. 

B) Pedras. 

C) Bactérias. 

D) Protozoários. 



 

3 

 

06. Seguindo a técnica de lavagem de louça, deve-se lavar primeiramente: 

A) Talheres. 

B) Copos. 

C) Pratos. 

D) Panelas. 

 

07. Dentre as opções abaixo, qual apresenta uma alternativa que busca evitar a contaminação 

alimentar? 

A) Utilização de água de boa qualidade. 

B) Consumir alimentos prontos após 3 horas de seu preparo. 

C) Descongelar os alimentos em temperatura ambiente. 

D) Armazenamento descuidado. 

 

08. Qual das alternativas abaixo não representa um dos componentes de um ambiente psicológico de 

trabalho saudável? 

A) Eliminação de possíveis fontes de estresse. 

B) Relacionamentos humanos desagradáveis. 

C) Tipo de atividade intratável e motivadora. 

D) Estilo de gerência autocrático e participativo. 

 

09. A Saúde ocupacional tem como objetivo oferecer um ambiente que promova o bem-estar físico e 

emocional dos trabalhadores; ela pode ser caracterizada pela: 

A) Presença de doenças, através de assistência médica preventiva. 

B) Ausência de doenças, através de assistência médica preventiva. 

C) Eliminação de doenças, através de assistência médica preventiva. 

D) Prevenção de doenças, através de assistência médica preventiva. 

 

10. Qual dos itens abaixo representa um comportamento que favorece a contaminação do ambiente? 

A) Remover rapidamente toda matéria orgânica das superfícies. 

B) Isolar áreas em reformas, utilizando tapumes e plástico. 

C) Respeitar medidas de precaução de contato. 

D) Demorar para realizar a limpeza de matéria orgânica. 

 

11. Qual a moagem do café recomendada para uso em coadores de pano? 

A) Fina. 
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B) Média. 

C) Grossa. 

D) Muito fina. 

 

12. Caso haja a necessidade de armazenar vários produtos ao mesmo tempo, deve-se armazenar 

primeiramente os produtos: 

A) Perecíveis congelados. 

B) Perecíveis em temperatura ambiente. 

C) Não perecíveis. 

D) Perecíveis resfriados e refrigerados. 

 

13. As prateleiras de um ambiente devem ser limpas: 

A) Semanalmente, utilizando pano molhado e secando com um pano. 

B) Semanalmente, utilizando pano úmido e secando naturalmente. 

C) Mensalmente, utilizando pano úmido e secando naturalmente. 

D) Diariamente, utilizando pano molhado e secando naturalmente. 

 

14. Ao receber um material em estoque deve-se, primeiramente: 

A) Verificar a qualidade dos materiais. 

B) Verificar a quantidade dos materiais. 

C) Verificar o preço dos materiais. 

D) Verificar se a Nota Fiscal corresponde ao pedido. 

 

15. Quando um colaborador é honesto com seus supervisores e possui transparência nas atividades 

que exerce, pode-se dizer que esse colaborador é: 

A) Humilde. 

B) Integro. 

C) Comprometido. 

D) Atencioso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é proibido qualquer trabalho a menores de 

______________________anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

A) 15. 

B) 16. 
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C) 14. 

D) 17. 

 

17. Segundo a Legislação de Educação Básica nº 9.394/96, os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, exceto:  

A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades. 

B) Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

C) Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no 

trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 

aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora; 

D) Professores sem especialização adequada, para atendimento, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

 

18. Analise a frase a seguir: Ao voltar de Roma, lembrarei os belos momentos vividos. 

Pode-se substituir o termo grifado/sublinhado, sem prejudicar o sentido original por: 

A) Participarei. 

B) Recordarei. 

C) Omitirei. 

D) Apagarei. 

 

19. Assinale a alternativa em que a crase foi corretamente empregada: 

A) Comecei à organizar quais serão minhas atividades nas férias. 

B) Sou contrário à idéia de trabalhar em casa. 

C) Fizemos um passeio e andamos à cavalo. 

D) Encontrou-se face à face com seus inimigos. 

 

20. Segundo a Lei Orgânica do Município de Barra Bonita (SC), a administração pública direta e 

indireta, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios de, exceto: 

A) Legalidade.  

B) Impessoalidade.  
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C) Publicidade. 

D) Impunidade. 

 


