
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 006/2019

PROVA  - SERVENTE/MERENDEIRA

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade Data Local

Divulgação do Gabarito Provisório e 
caderno de provas

20/05/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 21 e 22/05/2019 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 23/05/2019 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Questão 01
Marque a assertiva em que todos os vocábulos estão corretamente escritos:
A) apropiado, buteco, carangueijo
B) boteco, bueiro, empecilho
C) metereologia, prazeirosamente, fragância
D) buchecha, boeiro, impecilho

Questão 02
Assinale a opção em todas as palavras dadas apresentam dígrafo:
A) pescoço, exclusão, guardanapo
B) prescrito, exclusivo, guia
C) piscina, exceção, queixo
D) quase, nascente, quero-quero

Questão 03
Escolha a alternativa onde as todas as palavras apresentem tonicidade na penúltima sílaba:
A) gratuito, muito, fortuito
B) polegar, elixir, talher
C) hostil, carretel, matagal
D) capataz, mas, feroz

Questão 04
Uma das respostas abaixo apresenta linguagem conotativa, assinale-a:
A) Domingo: um bom amigo, um bom livro, e nada mais...
B) Dos livros retiro a minha inspiração.
C) Minha vida é um livro aberto.
D) Eu te livro primeiro, depois vejo o que faço comigo.

Questão 05
Somente uma das frases abaixo apresenta linguagem formal. Marque-a:
A) Se eu tiver comendo, não me chame!
B) Pro gasto dá!
C) Para mim, ver-te assim me mata!
D) Deixa pra lá, não te incomodes, por favor!

Questão 06
Marque a alternativa em que todas as palavras são adjetivos:
A) longe, certo, perto
B) fogo, quente, calor
C) paraíso, beleza, bonito
D) roxo, cinza, marrom

Questão 07
Leia quadrinhos do Garfield (Jim Davis/EUA) e responda o que se pede:

Na produção de histórias em quadrinhos (HQ) é muito comum o uso de balões. Os balões usados pelo 



autor, nessa HQ indicam que:

A) as personagens estão discutindo e uma delas não está visível
B) as personagens estão pensando ou imaginando
C) as personagens estão falando muito alto 
D) como as personagens são animais, o recomendado é o uso desse tipo de balões

Questão 08
Assinale a alternativa cujo número de fonemas é igual ao de letras:
A) plataforma
B) crucifixo
C) cachorrinhos
D) humanidade

Questão 09
Escolha a assertiva cujo plural está corretamente empregado:
A) cidadões, pagãos, 
B) narigãos, cãos
C) limões, pregãos
D) vulcões, gaviões

Questão 10
Identifique a resposta em que a frase esteja escrita de acordo com a língua culta:
A) A inresponsabilidade dele selou a sua sentença.
B) Pra ti fazer os exames, basta pagar a tacha.
C) Tive o privilégio de cumprimentar o diretor no bingo beneficente.
D) Ela está tão entertida, que nem nos viu chegar.

Matemática

Questão 11
Se um cento de laranjas custa R$ 250,00, uma dúzia quanto custará?
a) R$ 20,00
b) R$ 22,00
c) R$ 25,00
d) R$ 30,00

Questão 12
Um lenhador é despedido depois de trabalhar 20 dias no mês de março. Se o salário mensal desse 
lenhador era de R$ 6.000,00, quanto recebeu?
a) R$ 2.000,00
b) R$ 3.000,00
c) R$ 4.000,00
d) R$ 4.400,00

Questão 13
Vinte operários fazem uma calçada em 12 dias. Quantos operários serão necessários para fazer a 
mesma calçada em 10 dias?
a) 22 operários
b) 24 operários
c) 26 operários
d) 30 operários

Questão 14
Um carro, à velocidade de 60 quilômetros por hora, vai da cidade de Bombinhas a cidade de Itajaí em 90
minutos. Se a velocidade for de 120 Km/h, qual será o tempo gasto?
a) 45 minutos
b) 50 minutos



c) 55 minutos
d) 60 minutos

Questão 15
Um terreno, de forma retangular, com 14 metros de frente por 25 metros de fundo, foi vendido por 700 
mil reais. Qual seria o valor do lote se a sua área tivesse 420 metros quadrados?
a) R$ 740.000,00
b) R$ 780.000,00
c) R$ 820.000,00
d) R$ 840.000,00

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
"Pela duração que teve e pelo número de pessoas afetadas, esta é a tragédia civil mais importante em
tempos de paz sem ter sido causada por um desastre natural". O trecho retirado de um jornal digital, faz
referência à crise vivida por um país da América Latina no século XXI, que faz fronteira com o Brasil.
Marque a opção que traz esse país com resposta.

a) Venezuela.
b) México.
c) Estados Unidos.
d) Canadá.

Questão 17
Em 2019, completam-se 25 anos da moeda brasileira lançada pelo então Ministro da Fazenda Fernando
Henrique Cardoso. Marque a opção que com o nome correto desta moeda brasileira, lançada em 1994.

a) Cruzeiro.
b) Real.
c) Cruzado.
d) Libras.

Questão 18
Dia 1 de maio, o Brasil relembrará 25 anos do acidente do piloto brasileiro que morreu uma corrida na
Itália, em 1994. Qual o nome deste Piloto?

a) Felipe Massa.
b) Christian Fittipaldi.
c) Emerson Fittipaldi.
d) Ayrton Senna.

Questão 19
Data de aniversário da cidade de Bombinhas:

a) 15 de março.
b) 21 de abril.
c) 1 de maio.
d) 29 de Fevereiro.

Questão 20
“Mãe, socorro, está tendo um tiroteio aqui! Mãe, me socorre", enviou Letícia por áudio de WhatsApp para
a mãe no momento do ataque à escola. O trecho faz parte de uma reportagem de março de 2019, a
respeito de um ataque que chocou o país, terminando com o suicídio dos assassinos. Este Massacre
ficou conhecido como:

a) O Massacre de Odies.
b) O Massacre de Suzano-SP.



c) O Massacre de Diadema.
d) O Massacre dos dias Sangrentos.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
O local  limpo,  é  essencial  para  o  bem estar  das  pessoas  que o  utilizam.  Nesta  esfera,  a  limpeza
consiste:
a) na remoção de sujidades,  mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicas ou térmicos, num
determinado período de tempo;
b) somente na remoção de papeis e esvaziamento de latas de lixo;
c) somente na remoção de roupas sujas;
d) na remoção dos alunos da sala de aula

Questão 22
Para organizar o estoque de produtos de limpeza é necessário cuidado e armazenamento em local
seguro, desta forma pode-se afirmar que:
a) devem ser armazenados junto com alimentos em locais baixos;
b) devem ser armazenado em locais baixos, ao alcance de alunos;
c) devem ser armazenados em geladeiras, mas somente na porta;
d) devem ser armazenados em locais altos e longe de produtos alimentícios.

Questão 23
O mundo está primando pela preservação da natureza e do meio ambiente equilibrado. No ambiente
escolar, não deve ser diferente, assim nas unidades escolares que mantiverem horta, a destinação de
resíduos orgânicos devem:
a) acompanhar o restante de resíduos sólidos, sem separação, pois dá muito trabalho;
b) ser separados e utilizados como adubo nas hortas;
c) serem jogados dentro da pia;
d) serem colocados junto com os papéis

Questão 24
Os banheiros  das escolas  recebem um fluxo grande de alunos e  professores.  Assim,  é  necessário
manter a limpeza e higienização. Podemos afirmar que:
a) um banheiro limpo transmite a sensação de mal-estar  e detona a imagem da escola perante os
usuários;
b) um banheiro limpo transmite a sensação de mal-estar e a imagem de uma escola descomprometida;
c) um banheiro limpo e com aroma agradável transmite uma sensação de bem-estar e reforça a imagem
de comprometimento com as normas de saúde e higiene;
d) um banheiro sujo e com aroma desagradável  transmite uma sensação de bem-estar e reforça a
imagem de comprometimento com as normas de saúde e higiene;

Questão 25
A função de servente merendeira ganha destaque entre os profissionais da educação, sendo que as
atribuições exercidas pelos servidores ocupantes do cargo são essenciais no ambiente escolar. Dentre
as atribuições do cargo, em conformidade com a Lei Complementar nº 180/2013 podemos citar:
a)   Participar de processos coletivos de auto-avaliação de seu trabalho e da Unidade Escolar com a
finalidade de melhorar o seu desempenho;
b) executar atendimentos fonoaudiológicos  para os alunos;
c) ministrar ensino de matérias básicas que compõe a grade curricular;
d) secretariar o atendimento aos alunos e pais de alunos, emitindo protocolos diretamente na secretaria
da escola.

Questão 26
O Estatuto  do Servidor  Público  do  Município  de  Bombinhas,  disposto  na  Lei  Complementar  nº  07,
preconiza como dever do servidor público:
a) trajar-se de forma inadequada no ambiente de trabalho;
b)  desrespeitar  os princípios  éticos  do serviço  público  e a  desarmonização e  desintegração com o



ambiente de trabalho.
c) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
d) ser inassíduo e chegar atrasado ao serviço

Questão 27
A higiene corporal,  é um fator  importante onde devemos ter uma maior atenção com as mãos, pois
utilizando-se delas é que os indivíduos realizam suas atividades,  e nela encontramos a maior fonte
de contaminação.  Essa  contaminação  ocorre  geralmente  nas  etapas  de  higiene  e  manipulação  de
alimentos. Desta forma, antes da preparação dos alimentos é importante que a servente merendeira:
a) Lave muito bem as mãos e antebraços e seque adequadamente;
b) não lave as mãos, pois a segurança alimentar independe disso;
c) lave somente os alimentos porque as mãos não interferem no processo de contaminação
d) deixe de lavar as mãos e antebraços e ainda os alimentos.

Questão 28
A habilitação exigida para o cargo de servente/merendeira no Município de Bombinhas, está disposta na
legislação municipal, assim caso o servidor público efetivo conclua o nível médio completo haverá:
a) diminuição funcional, deixando de receber quaisquer vantagens;
b) cessão funcional, podendo ser destinada a qualquer secretaria;
c) progressão funcional, de acordo com o plano de cargos e salários;
d) organização funcional, podendo o servidor ser exonerado ou demitido.

Questão 29
As unidades escolares contam com ambiente apropriado para o descarte de resíduos sólidos, pois cada
tipo de resíduo tem um processo próprio de reciclagem. Desta forma, reciclar consiste em:
a)  reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto.
b) jogar fora adequadamente o lixo produzido, misturando tudo para utilizar uma só embalagem;
c) descartar materiais inúteis no mesmo ambiente, pois não há importância na separação;
d) reaproveitar somente os vidros para servir de potes

Questão 30
A segurança no trabalho das serventes merendeiras é uma assunto de extrema importância, pois podem
sofrer as consequências de ter de levantar e carregar panelas com excesso de peso, abaixar-se e se
levantar  de  forma  incorreta  para  pegar  os  utensílios  e  usar  instrumentos  inadequados.  Assim,  é
necessário que a profissional:
a) fique desatenta a postura em todos os momentos, pois isso pode acarretar um desfavor à doenças
profissionais
b) realize os trabalhos da forma mais confortável, desinteressando-se pela postura, pois esta não auxilia
na melhor execução das atividades;
c) fique atenta aos trabalhos realizados e não a postura pessoal, pois não interfere em nenhuma doença
d) fique atenta a uma boa postura em todos os momentos, pois previne contra problemas de saúde,
entre eles dores lombares e lesões por esforço repetitivo (LER)


