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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 - VESPERTINO 

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, e deixar a prova com o 

fiscal. 

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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

1. Assinale a alternativa correta considerada 

fundamental para haver comunicação eficaz 

entre duas pessoas no trabalho: 

(a) Fazer rodeios quando a mensagem a ser 

dada for diferente daquela que a pessoa 

quer ouvir. 

(b) Usar termos técnicos e gírias para 

demonstrar domínio do assunto. 

 (c )  Despreocupar-se totalmente com o 

       entendimento da mensagem emitida. 

 (d )  Estar apto a ouvir informações mesmo 

      que sejam desagradáveis. 

 (e )  Estar desatento à tonalidade de voz e a 

      linguagem para emitir uma mensagem 

2. Assinale a alternativa que demonstra uma 

postura profissional correta do servidor.  

 

  (a) Esforço e interesse permanente para 

aprender. 

  (b) Dificuldade para administrar o tempo  na 

realização das tarefas. 

  (c) Insatisfação constante com o trabalho. 

  (d) Sólida relação de desconfiança. 

  (e) Irresponsabilidade no trabalho. 

3. Se o funcionário aprender a se relacionar 

profissionalmente de forma correta, muitos 

problemas futuros poderão ser: 

 

(a) Solucionados. 

(b) Criados. 

(c) Evitados. 

(d) Mantidos. 

(e) Suportados. 

4.  A pessoa responsável no preparo de 

alimentos precisa lavar as mãos. Assinale a 

alternativa que não expressa uma prática 

recomendada: 

(a) Esfregue a palma e o dorso das mãos com 

sabonete, inclusive as unhas e os espaços 

entre os dedos, por aproximadamente 15 

segundos. 

(b) Utilize a água parada para molhar as 

mãos. 

(c) Enxágue bem com água corrente retirando 

todo o sabonete. 

(d) Seque-as com papel toalha ou outro         

sistema de secagem eficiente. 

(e) Esfregue as mãos com um pouco de 

produto antisséptico. 

 

5. A falta de treinamento dos funcionários e, 

muitas vezes, o tempo prolongado de espera 

contribuem para: 

(a) A satisfação completa do usuário. 

(b) A satisfação dos ruralistas, somente. 

(c) A manifestação de problemas, referentes 

ao atendimento, bem como a insatisfação 

do usuário. 

(d) A satisfação dos industriais, somente.  

(e) (E) Melhoria dos serviços prestados. 

 

6. Na descontaminação dos alimentos deve-se 

colocar numa vasilha uma colher de sopa de 

água sanitária em: 

 

(a) 3 litros de água. 

(b) 5 litros de água. 

(c) 1 litro de água. 

(d) 10 litros de água. 

(e) 6 litros de água 
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7. Sobre conservação e validade dos alimentos, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

(a) Os produtos alimentícios devem ser 

guardados separadamente dos produtos de 

limpeza, de higienização e dos 

descartáveis. 

(b) Os alimentos após cozidos devem ser 

mantidos em temperatura ambiente por 

um longo período de tempo.  

(c) Em nenhuma hipótese é recomendado 

consumir alimentos fora do prazo de 

validade ou que estejam com as latas 

estufadas. 

(d) Uma das técnicas de conservação de 

alimentos é a desidratação na qual é feita 

a remoção da quantidade de água no 

alimento. 

(e) Não é necessário conservar os alimentos. 

8. Em função da necessidade de destinação 

adequada do lixo que é produzido na 

sociedade, a coleta seletiva, envolve, 

necessariamente, a separação do lixo de acordo 

com o:  

(a) Peso, entre leves, medianos e 

pesados. 

(b) Destino, entre lixões, aterros e 

usinas. 

(c) Tipo, entre recicláveis, rejeitos e 

orgânicos. 

(d) Volume, entre grandes, médios e 

pequenos. 

(e) Nenhuma das alternativas 

anteriores. 

 

9. Atitude que deve ser evitada no local de 

trabalho: 

(a) Chegar sempre no horário programado ou 

com um pouco de antecedência. 

(b) Utilizar as ferramentas da repartição para 

fazer serviços particulares. 

(c) Atender os visitantes com cortesia, dando 

todas as informações necessárias. 

(d) Colaborar com os colegas de trabalho em 

atividades coletivas. 

(e) Trabalhar com empenho e dedicação 

durante toda a jornada 

10. São ações que devem ser implementadas 

para combater o mosquito Aedes Aegypti, 

cujas larvas são depositadas em locais onde há 

água limpa e parada. 

 Assinale a alternativa INCORRETA: 

(a) Deixar caixas de água destampadas. 

(b) Manter pneus velhos abrigados da chuva. 

(c) Encher de areia até a borda os pratinhos 

de vaso de planta. 

(d) Guardar garrafas vazias sempre de 

cabeça para baixo. 

(e) Nenhuma correta. 

 
 

MATEMÁTICA 
 

11. Marta foi à feira e comprou três quilos e 

meio de tomate, um quilo de feijão, meio  quilo 

de alho e um quilo e meio de cebola. O peso 

total dessa compra foi: 

(a) Seis quilos. 

(b) Cinco quilos e meio. 

(c) Cinco quilos. 

(d) Seis quilos e meio. 

(e) Quatro quilos. 
 

12. Assinale o número que antecede 497: 

 

(a) 498 

(b) 497 

(c) 496 

(d) 500 

(e) 490 
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13- O número 62 é composto por: 

 

(a) Sete dezenas e sete unidades. 

(b) Uma dezena e sete unidades. 

(c) Seis dezenas e duas unidades. 

(d) Duas dezenas e seis unidades. 

(e) Seis dezenas e uma unidade. 

14. Um evento religioso, teve a duração de 3 

meses. Quantos dias aproximadamente teve 

esse evento? 

(a) 60 dias. 

(b) 50 dias. 

(c) 90 dias. 

(d) 80 dias. 

(e) 70 dias. 

15.Observe abaixo o número da casa de Maria: 

 

 
 

Maria mora na casa de número: 

(a) Trinta e oito. 

(b) Três  e oitenta e nove. 

(c) Trezentos e oitenta e nove. 

(d) Trinta oito nove. 

(e) Trinta e oitenta e nove. 
  

 PORTUGUÊS 

TEXTO            A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO  

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões-da-

independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um 

pedaço de lua, todo cheio de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido 

de jogar futebol durante quinze dias. 

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia 

e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. 

Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. 

                                                            andrade, Carlos Drummond de.  A incapacidade de ser  verdadeiro.  

                                                                   In ANDRADE, Carlos Drummond de et al. Deixa que eu conto. 

São   Paulo: Ática, 2003. Literatura em minha casa, v 

16. Quando Paulo chegou em casa dizendo que 

vira no campo dois dragões-da-independência 

cuspindo fogo e lendo fotonovelas, a mãe: 

 

(a) Colocou-o de castigo.     

(b) Deixou-o sem sobremesa. 

(c) Levou-o ao médico.     

(d) Proibiu-o de jogar futebol. 

(e) Acreditou no que ele disse. 

17. O texto sugere que: 

 

(a) Mentira e teimosia andam juntas. 

(b) Mentira e fantasia são sinônimas. 

(c) Mentira e sonho parecem brincadeiras.   

(d) Mentira e imaginação são diferentes. 

(e) Todas corretas. 

389

79

8 



 
 

5 
 

 

18. Veja a palavra MOCHILA. 

Marque a silaba inicial da palavra que você 

viu: 

(a) LA 

(b) CHI 

(c) MO 

(d) MOC 

(e) ILA 

19. 

 O som de ch na palavra “lanche” é o mesmo 

som de x em: 

 

(a) Relaxa. 

(b) Fixo. 

(c) Exige. 

(d) Próximo. 

(e) Todas corretas 

 

20.  Nas palavras: 

 

1. Sub-ter-râ-neo. 

2. Su-bes-ti-mar. 

3. Trans-tor-no. 

 

 Constatamos que a separação silábica está 

correta: 

(a) Apenas nº 1; 

(b) Apenas nº 2; 

(c) Apenas nº 1 e 2; 

(d) Em todas as palavras 

(e) Nenhuma das respostas. 

 
 

 


