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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado edital 001/2017. 
 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome:  Inscrição nº: 

  

PROVA - APOIO ADMNISTRATIVO EDUCACIONAL- MATUTINO 
INSTRUÇÕES: 

1.Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

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

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 

SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a aprova. 

13. A prova estará disponível para a devolução ao interessado, a partir do dia 16 de maio de 2017, na 

recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte e leve-o consigo. 

 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 
 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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PORTUGUÊS 

 Texto:                         O Toco de Lápis 

 
Lá, num fundo de gaveta, dois lápis estavam juntos. 

Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita. Mas o outro – coitadinho! – Era triste de se ver. 

Sua ponta era rombuda, dele só restava um toco, de tanto ser apontado. 

O grandão, novinho em folha, olhou para a triste figura do companheiro e chamou: 

– Ô, baixinho! Você, aí embaixo! Está me ouvindo? 

– Não precisa gritar – respondeu o toco de lápis. – Eu não sou surdo! 

– Não é surdo? Ah, ah, ah! Pensei que alguém já tivesse até cortado as suas orelhas, de tanto apontar 

sua cabeça!    O toquinho de lápis suspirou: 

– É mesmo.... Até já perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador... 

O lápis novo continuou com a gozação: 

– Como você está feio e acabado! Deve estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado. Veja como 

eu sou lindo, novinho em folha! 

– Estou vendo, estou vendo... Mas, me diga uma coisa: Você sabe o que é uma poesia? 

– Poesia? Que negócio é esse? 

– Sabe o que é uma carta de amor? 

– Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis? 

– Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, apaixonado! Velho e gasto também. Se assim fiquei, foi porque 

muito vivi. Fiquei tudo aquilo que aprendi de tanto escrever durante toda a vida. Romance, conto, 

poesia, narrativa, descrição, composição, teatro, crônica, aventura, tudo! Ah, valeu a pena ter vivido 

tanto, ter escrito tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de lápis. E você, lápis 

novinho em folha: o que é que você aprendeu? 

O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de vergonha...  
        Autor: Pedro Bandeira 

1. O texto que você acabou de ler, nos passa uma mensagem muito bonita.  

    Qual das alternativas abaixo define essa mensagem? 

(a) O texto mostra que devemos ter respeito pelos mais velhos, pois eles já viveram várias 

experiências e possuem grande sabedoria. 

(b) O texto mostra que os jovens são donos do conhecimento, por isso os mais velhos devem 

seguir os exemplos deles. 

(c) O texto mostra que devemos ter respeito pelos mais novos, pois eles já viveram várias 

experiências e possuem grande sabedoria. 

(d) De acordo com o texto, o grandão novinho em folha, se refere ao lápis sem ponta. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

2. Leia a frase: “O lápis novo continuou a 

GOZAÇÃO”. 

A palavra em destaque pode ser substituída 

por: 

 

(a) Elogio.     

(b) Zombaria. 

(c) Diálogo. 

(d) Aplauso. 

(e) Todas estão corretas. 

 

3. Qual das palavras abaixo é um 

substantivo? 

 

(a) Cenoura. 

(b) Comprar. 

(c) Tigre. 

(d) Gordo. 

(e) Apressado 
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4.Analise a divisão silábica das palavras 

abaixo: 

I. Ca-der-no;  

II. Ga-rra- fas;  

III. Ca-dei-ra. 

Estão corretamente divididas conforme as 

normas gramaticais: 

(a) Apenas I e II. 

(b) Apenas II e III. 

(c) Apenas I e III. 

(d) Todas estão corretas. 

(e) Todas erradas. 

 

5.Observe novamente o trecho a seguir: 

“Fiquei tudo! louco, alegre, triste, 

apaixonado! Velho e gasto também.”  

 

As palavras destacadas em negrito no trecho 

são: 

(a) Substantivos, pois nomeiam coisas. 

(b) Adjetivos, pois expressam características 

de um ser. 

(c) Artigos, pois acompanham os 

substantivos. 

(d) Advérbios 

(e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

MATEMÁTICA 
 

6. O número natural primo é o número que é 

divisível apenas por dois números naturais 

NÃO é número primo: 

 

(a) 13. 

(b) 23. 

(c) 7. 

(d) 24. 

(e) 33. 

7. Em um jardim tem 150 rosas, 16% são 

brancas. Quantas rosas são brancas: 

 

(a) 23.  

(b) 24.  

(c) 100.  

(d) 4.000. 

(e) 150.  

8. Uma cama é vendida em 12 parcelas 

mensais fixas de R$ 110,33 ou à vista por R$ 

1. 200,00. Uma pessoa que compra essa cama 

à vista economiza, quanto em reais? 

 

(a) 228,96. 

(b) 134,96. 

(c) 128,96. 

(d) 156,96. 

(e) 123,96. 

 

 

9. Pedro saiu de casa às 13h 15min, 

caminhando até a escola de dança que fica a 

15 minutos de sua casa, e chegou na hora da 

aula cuja duração é de 2 (duas) horas e 

30min. A que horas terminará a aula de 

dança? 

 

(a) 15h. 

(b) 15h 15 min. 

(c) 15h 30min. 

(d) 16.  

(e) 16h 15 min. 

10. A Secretaria de Educação recebeu alguns 

microcomputadores para 12 escolas. Sabendo 

que 9 dessas escolas receberam um único 

micro cada, enquanto que cada uma das 

restantes recebeu dois a mais do que cada 

uma das outras. Quantos micros a Secretaria 

recebeu ao todo. 

(a) 15. 

(b) 16. 

(c) 18. 

(d) 20. 

(e) 21. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 

11. São regras éticas que devem ser seguidas 

em um ambiente de trabalho, SALVO: 

 

(a) Respeito às regras e normas da empresa. 

(b) Busca de crescimento profissional sem 

prejudicar outros colegas de trabalho. 

(c) Ações e comportamentos que visam criar 

um clima desagradável e positivo dentro 

da empresa como, por exemplo, manter o 

bom humor. 

(d) Realização, em ambiente de trabalho, 

apenas de tarefas relacionadas ao 

trabalho.  

(e) Seriedade no desenvolvimento e 

cumprimento das funções. 

 

 

12. É proibido ao servidor público municipal: 

 

(a) Promover manifestação de apreço no 

recinto da repartição. 

(b) Zelar pela economia do material e a 

conservação do patrimônio público. 

(c) Ser assíduo e pontual ao serviço. 

(d) Tratar com urbanidade as pessoas. 

(e) Todas estão corretas. 

13. A investigação quando ocorre um acidente 

de trabalho, deve ser: 

 

(a) O mais simples possível. 

(b) Somente dados imprecisos. 

(c) A mais completa possível. 

(d) Sem importância. 

(e) Com falta de interesse. 

14. A merenda escolar deve ser equilibrada e 

fornecer nutrientes importantes para a 

alimentação das crianças. São alimentos que 

devem ser incluídos na merenda escolar: 

 

I. Alimentos ricos em ferro.  

II. Enlatados e embutidos.  

III. Frutas, verduras e legumes frescos. 

IV. Alimentos com grande concentração de 

sódio. 

 

Estão corretos os itens: 

(a) I e II. 

(b) III e IV. 

(c) I e III. 

(d) I, II e III. 

(e) II, III e IV. 

 

15. O servidor do apoio administrativo 

educacional em seu trabalho deve:  

  

(a) Falar muito baixo. 

(b) Falar muito rápido. 

(c) Mastigar balas, chicletes e alimentos. 

(d) Coçar a cabeça.  

(e) Ter uma expressão amistosa. 

 

16. Nem todos os materiais podem ser 

reciclados. 

 Da alternativa aponte qual dos metais não 

pode ser reciclado: 

 

(a) Panela. 

(b) Lata de aerossóis 

(c) Alumínio. 

(d) Cobre. 

(e) Bandeja. 
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17. Não é atribuição do apoio administrativo 

educacional: 

 

(a) Manter informado o gerente responsável 

pelo material de limpeza quanto a 

quantidade de material no almoxarifado.  

(b) Executar serviços inerentes ao preparo e 

distribuição de agua e café. 

(c) Realizar dedetização de ambientes, 

através da aplicação de inseticidas. 

(d) Zelar pelos materiais, móveis e 

equipamentos que se encontrarem dentro 

dos prédios municipais. 

(e) Executar os serviços de limpeza, 

garantindo a conservação dos prédios 

municipais. 

 

18. Acidentes de trabalho devem ser evitados 

com a pratica da: 

 

(a) Punição. 

(b) Medicação. 

(c) Inalação. 

(d) Prevenção. 

(e) Penalidade. 

19. Os usuários dos serviços públicos, de 

modo geral queixam-se constantemente do 

atendimento de alguns servidores, para evitar 

esse quadro é necessário: 

 

(a) Atendimento de qualidade, demonstrando 

interesse pelo usuário. 

(b) Atendimento sem qualidade. 

(c) Falta de interesse no atendimento. 

(d) Atendimento com má vontade e 

estupidez. 

(e) Não demonstrar interesse pelo usuário. 

 

20. Em relação à utilização de legumes e 

verduras, analise os procedimentos que a 

Merendeira deverá observar:  

 

I.  As verduras cruas devem ser lavadas em 

água corrente e colocadas de molho em 

solução clorada, entre 10 a 15 minutos, e 

enxaguadas.  

II.  As verduras e os legumes devidamente 

higienizados devem ser guardados no 

congelador.   

III.  Para bem higienizar os legumes e as 

verduras, é necessário usar água e 

detergente.  

IV.  Para a segurança alimentar, é permitido 

armazenar frios e verduras na mesma 

vasilha plástica.  

 

Assinale a alternativa que contém a(s) 

afirmativa(s) correta(s): 

(a) Apenas I e II. 

(b) Apenas III. 

(c) Apenas I. 

(d) Apenas I, III e IV. 

(e) Apenas IV.  

 


