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SERVENTE ESCOLAR

N O M E  D O  C A N D ID A T O A S S IN A T U R A  D O  C A N D ID A T O R G  D O  C A N D ID A T O

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará02 (duas) páginas numeradas 

sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa (10 questões), Matemática (05 questões) e 
Conhecimentos Gerais (05 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos 
na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o 
qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite 
ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois 
não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais 
indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração 
das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, 
notifique o fiscal.

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o 
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme
0 exemplo no próprio cartão de respostas.

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta 
não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na 
marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas 
e este Caderno. As observações ou marcações registradas 
no caderno não serão levadas em consideração.

X. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. 
Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha 
de Respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova
01 (uma) hora após seu início.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e 
demais aparelhos eletrônicos.

______________________ Boa Prova!______________________

_______________ LÍNGUA PORTUGUESA_______________
Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 6.

Qual a importância da qualidade dos 
equipamentos na cozinha industrial?

A cozinha industrial tem como principal funcionalidade o preparo 
e fornecimento de refeições para estabelecimentos que atuam com 
produção e comercialização de alimentos, ainda que não seja o 
segmento principal, como em hotéis, hospitais, restaurantes em 
empresas, entre outras possibilidades de atendimento.

A estrutura é essencial para assegurar um ambiente 
funcional e seguro. Todos os componentes devem ser 
analisados com cautela antes da instalação, desde o piso, até 
forros, portas, janelas e iluminação, que devem ter a proteção 
correta contra umidade, fungos e outros elementos nocivos.

(Fonte: Intermercados)

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
a) As cozinhas residenciais precisam possuir equipamentos 

de qualidade.
b) Produzir e consumir alimentos, em grande quantidade, 

são atividades da cozinha industrial.
c) Hotéis, restaurantes em empresas e hospitais não 

podem ter cozinhas industriais.
d) Uma cozinha industrial deve ser segura e oferecer 

equipamentos de qualidade.

2) Assinale a alternativa que apresenta a regra correta 
para o uso da vírgula, utilizada no trecho extraído do 
texto.
[...] “ainda que não seja o segmento principal, como em 

hotéis, hospitais, restaurantes em empresas, entre outras 
possibilidades de atendimento”.

a) Usamos a vírgula para separar palavras com funções 
semelhantes.

b) Usamos vírgula para separar o sujeito do predicado.
c) Usamos vírgula para expressar uma indignação ou 

sentimentos.
d) Usamos vírgula para indicar uma pausa entre dois 

verbos.

3) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.
I. O texto escrito não apresenta qual é a utilidade de 

uma cozinha industrial.
II. [...] “com cautela antes da instalação”. A palavra 

em destaque foi utilizada no texto com o sentido de 
se ter cuidado.

III. [...] “fungos e outros elementos nocivos.” A palavra 
em destaque tem o mesmo sentido que salubres.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas a afirmativa I está correta.

4) Observe o enunciado extraído do texto: “A estrutura 
é essencial para assegurar um ambiente funcional 
e seguro.” Assinale a alternativa incorreta, ou seja, 
que apresenta uma classificação que não obedece às 
normas gramaticais.
a) O núcleo do sujeito é a palavra “estrutura”.
b) A palavra “funcional” é classificada como advérbio.
c) A palavra “assegurar” é classificada como verbo.
d) Há um artigo definido representado pela letra “A ” e um 

indefinido representado por “um”.

5) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo.
O texto acima possui características da tipologia_____ e

_____ porque apresenta detalhes de algo e a explicação com
um ponto de vista, de forma objetiva.

a) narrar / prescrever.
b) descrever / dissertar.
c) prescrever / comparar.
d) dissertar / narrar.

6) Observe o enunciado a seguir extraído do texto: “A 
cozinha industrial tem como principal funcionalidade 
o preparo e fornecimento de refeições para 
estabelecimentos”. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente sua reescrita no plural.
a) As cozinhas industriais tem como principal funcionalidade os 

preparos e fornecimentos de refeições para estabelecimentos.
b) As cozinhas industrial têm como principal funcionalidade os 

preparos e fornecimentos de refeições para estabelecimentos.
c) As cozinhas industriais têm como principal funcionalidade os 

preparos e fornecimentos de refeições para estabelecimentos.
d) As cozinhas industriais tem como principal funcionalidade os 

preparo e fornecimentos de refeições para estabelecimentos.
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CONHECIMENTOS GERAIS7) Analise as frases abaixo e assinale a que foi escrita 
corretamente, de acordo com as normas de ortografia.
a) Os casos de estrupro aumentam em todas as regiões 

do planeta.
b) Hoje, muitas adolecentes apresentam problemas de 

relacionamento.
c) Derrepente, entrou um passarinho pela janela.
d) Precisei comprar esparadrapo e uma pomada cicatrizante.

8) Assinale a alternativa em que todas as palavras foram 
acentuadas corretamente.
a) República, repúdio, preferência.
b) amônia, câmera, idéia.
c) solitário, pêsames, urubú.
d) relógio, ótica, herói.

9) Assinale a alternativa que apresenta a correta 
classificação gramatical das palavras destacadas.
a) A “alegria“ veio sem bater na porta. (substantivo abstrato).
b) O velho caiu da “escada” de madeira. (substantivo derivado).
c) O mouse não está funcionando “corretamente”. (verbo).
d) As flores “coloridas” enfeitam o quintal da casa. 

(substantivo primitivo).

10) Quanto à utilização do acento grave, indicador de 
crase, assinale a alternativa incorreta.
a) Faremos uma viagem à França e a Portugal.
b) Eu e minha irmã iremos à cantina comprar um lanche.
c) A família irá à Pernambuco, no próximo mês.
d) Assisti à peça junto com Maria.

____________________ MATEMÁTICA____________________

11) A tabela abaixo indica o total de dias que um servente 
trabalhou em cada um dos três últimos meses de certo ano.

MÊS TOTAL DE DIAS 
TRABALHADOS

OUTUBRO 24
NOVEMBRO 23
DEZEMBRO 18

Quanto ao número de dias trabalhados pelo servente 
nos três últimos meses, assinale a alternativa correta.
a) 55 b) 75 c) 65 d) 67

12) João higienizou 3A  das janelas necessárias a um dia de 
expediente. Sabendo que num dia são necessárias 36, 
sobre o total que João higienizou nesse dia, assinale a 
alternativa correta.
a) 48 b) 24 c) 28 d) 27

13) No início do dia Maria verificou que havia um total de 83 
lixeiras cheias na escola e no final do dia havia apenas 
27 lixeiras cheias. Nessas condições, quanto ao total 
de lixeiras que foram esvaziadas nesse dia, assinale a 
alternativa correta.
a) 48 b) 56 c) 46 d) 58

14) Mauro irá servir uma sobremesa para cada cliente do
restaurante que trabalha. Se em 8 mesas do restaurante estão 
sentados 4 clientes em cada e, em 4 mesas estão sentados 3 
clientes em cada, então assinale a alternativa correta acerca 
do total de sobremesas que Mauro irá servir, nesse momento. 
a) 44 b) 48 c) 52 d) 36

15) Se um servente gasta em média 18 minutos para lavar
30 pias, então o tempo que esse servente irá gastar 
para lavar 45 pias será de _____ .
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) 24 minutos c) 27 minutos
b) 30 minutos d) 32 minutos

16) A atual bandeira do estado de Minas Gerais foi instituída 
pela Lei n° 2.793/1963. Em relação à bandeira de Minas 
Gerais, assinale a alternativa correta.
a) É composta por um retângulo verde, um losango 

amarelo, um círculo azul, 27 estrelas e a expressão 
“ordem e progresso”

b) É composta por listas paralelas verdes e amarelas e, no 
canto superior esquerdo, um retângulo azul contendo 
cinco estrelas

c) É composta por um triângulo vermelho, contornado 
pela expressão em latim “libertas quae sera tamen”, 
sobre fundo branco

d) É composta por dois triângulos, um verde e outro amarelo, 
e uma estrela vermelha no canto superior esquerdo

17) A primeira tentativa de transferir a sede do Governo de
Minas Gerais data de 1789, quando a sede do estado 
estava na cidade d e _____ . (IBGE, 2019).
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
a) Diamantina c) Ouro Preto
b) Sabará d) Tiradentes

18) “O _____ , considerado como o rio da integração
nacional, nasce na Serra da Canastra (Minas Gerais) e 
desempenha papel fundamental na vida de milhões de 
brasileiros, percorrendo grande extensão do território 
mineiro, e partes dos estados da Bahia, Pernambuco 
e Alagoas, onde deságua no Oceano Atlântico” 
(Descubra Minas, 2019). Assinale a alternativa que 
preencha corretamente a lacuna.
a) Rio Tietê c) Rio Solimões
b) Rio São Francisco d) Rio Tapajós

19) Assinale a alternativa que apresenta o município mais 
populoso e o menos populoso, respectivamente, do 
estado de Minas Gerais.
a) Uberlândia / Perdões
b) Contagem / Consolação
c) Betim / Candeias
d) Belo Horizonte / Serra da Saudade

20)

A foto acima apresenta campos rupestres que se 
desenvolvem na Serra da Canastra, localizada a 
Sudoeste de Minas Gerais. Assinale a alternativa que 
apresenta de forma correta o bioma relacionado com a 
vegetação apresentada na foto.
a) Amazônia c) Tundra
b) Cerrado d) Taiga
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