
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 
      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020 

para  

SERVENTE ESCOLAR 

 
Prova Objetiva 

 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. Verifique se 
este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 
 
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 
Responda a todas as questões. 
 
 Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 
 
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 
exemplo: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 
 
 
 
 
 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
 
1 – Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se com a grafia INCORRETA:  
(A) encaixar 
(B) mecher 
(C) encharcar 
(D) inchar   
 
2 – Assinale a palavra que não corresponde ao gênero feminino: 
(A) desordem  
(B) fraude  
(C) estreia  
(D) cálice 
 
3 – Leia o texto abaixo e marque a alternativa correspondente: 
 

Feias, sujas e imbatíveis (fragmento) 
 

As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto como nos polos 

e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar?  

Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a 

melhor estação do ano. E realmente seria se não fosse por um único detalhe: as baratas.  

Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus 

processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos 

os cômodos de nossas casas.  

Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar durante a noite 

para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes maiores. 
 

Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 2004, p.26. 

 
No trecho “Vai encarar?” o ponto de interrogação tem o efeito de: 
(A) apresentar 
(B) avisar 
(C) desafiar 
(D) questionar 
 
4 – Marque a alternativa que apresenta as palavras em ordem alfabética:  
(A) chuva - furacão - gaivota - mar - medo    
(B) furacão - medo - chuva - mar - gaivota 
(C) gaivota - mar - furacão - chuva - medo 
(D) medo - chuva - gaivota -  furacão - mar 
 
5 – Leia os textos a seguir e marque a alternativa correspondente:  
 
                Texto I  

Os cerrados 
Essas terras planas do planalto central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, 

o cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de 

paredões de pedra. Em várias partes do cerrado brasileiro existem canyons com cachoeiras de 

mais de cem metros de altura!  

                                                                 SALDANHA, P. Os Cerrados. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.  

 
 
                Texto II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Pantanais 
O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair 

da região. E não é pra menos: além das paisagens e do mais lindo pôr-do-sol do Brasil Central, 

o Pantanal é um santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal do rio Cuiabá, 

olhando para um bando de aves, voando sobre veados e capivaras, exclamou: “O Pantanal 
parece com o mundo no primeiro dia da criação.” 
 

                                                                SALDANHA, P. Os pantanais. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. 

 



 

Os dois textos descrevem: 
(A) belezas naturais do Brasil Central. 
(B) animais que habitam os pantanais. 
(C) problemas que afetam os cerrados.  
(D) rios e cachoeiras de duas regiões. 
 
6 – Antônimos e Sinônimos: Há uma alternativa errada. Assinale-a: 
(A) cozer - cozinhar 
(B)  cumprimento - medida 
(C)  consertar - arrumar 
(D) desanimado- abatido 
 
7 – Assinale a alternativa em que não há palavras sinônimas:  
(A) Ele é ágil e esperto. 
(B) Este rio é largo e estreito. 
(C)  Esta resposta está exata e correta. 
(D)  Ele precisa aguardar e ficar sentado. 
 
8 – Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:  
(A) assa/de/ira             ba/ rra/ca             pen/te 
(B)  a/ço/ugue              le/gu/me               a/ven/tal 
(C) ba/ra/to                    pa/ne/la                col/her 
(D) be/ter/ra/ba        co/zi/nhei/ra         pan/que/ca   
 
9 – Aquele é um genuíno Picasso! A oração possui o mesmo significado em: 
(A)  Aquele é um ilegítimo Picasso! 
(B)  Aquele é um autêntico Picasso! 
(C) Aquele é um excêntrico Picasso! 
(D)  Aquele é um discreto Picasso! 
 
10 – O texto a seguir é divertido, PRINCIPALMENTE, porque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) apresenta uma bruxa trapalhona e medrosa. 
(B) dá instruções sobre como fabricar uma vassoura. 
(C) ensina como a bruxa deve limpar a sua casa. 
(D) trata de como fazer uma vassoura e usá-la no fogão. 

 
 
 
 



 

MATEMÁTICA - (10 QUESTÕES) 
 
1 - Marcela tem 3 canetas azuis. Kátia tem o dobro de canetas que Marcela possui. Carina tem o triplo de 
canetas que Marcela, porém Bianca tem o quádruplo de canetas que Marcela tem e Bárbara tem o quíntuplo 
de canetas que Marcela tem. Desta forma podemos calcular que: 
(A) Kátia tem 6 canetas, Carina tem 12 canetas, Bianca tem 15 canetas e Bárbara tem 25 canetas. 
(B) Kátia tem 9 canetas, Carina tem 12 canetas, Bianca tem 15 canetas e Bárbara tem 18 canetas. 
(C) Kátia tem 6 canetas, Carina tem 9 canetas, Bianca tem 12 canetas e Bárbara tem 15 canetas. 
(D) Kátia tem 6 canetas, Carina tem 9 canetas, Bianca tem 15 canetas e Bárbara tem 25 canetas. 
 
2 - Luísa mediu o comprimento de uma mesa com a palma de sua mão e encontrou 20 palmos. Rodrigo 
também mediu esse comprimento, e encontrou apenas 10 palmos. Conclui-se que o comprimento da palma 
de: 
(A) Rodrigo é a metade do comprimento da palma de Luísa. 
(B) Luísa é a metade do comprimento da palma de Rodrigo. 
(C) Luísa é o dobro do comprimento da palma de Rodrigo. 
(D) Rodrigo é o quádruplo do comprimento da palma de Luísa. 
  
3 - A alternativa correta que corresponde às frações abaixo é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 1/8,  2/8, 1/6 , 4/16  
(B) 1/6,  2/9, 1/8 , 4/18  
(C) 1/2,  2/4, 1/5 , 4/12  
(D) 1/4,  2/8, 1/4 , 4/16 
 
4 - O resultado correto da operação 321- 87 é: 
(A) 216 
(B) 234 
(C) 244 
(D) 266 
 
5 - A Uma régua nos dá ideia de uma reta numérica. Na representação da reta numérica mostrada a seguir, 
estão indicados dois números, com as letras J e K. Observe: 

 
Os números J e K representados são respectivamente: 
(A) 2 e 6. 
(B) 2,0 e 6,5. 
(C) 2,1 e 6,5. 
(D) 21 e 65. 
 
6 – O resultado correto da subtração 679 -72 é: 
(A) 607 
(B) 490  
(C) 610  
(D) 520 
 
7 – O resultado da divisão 21.450/33 é: 
(A) 528 
(B) 265 
(C) 275 
(D) 650 
 



 

8 – Janeiro é um mês de 31 dias, cada dia tem 24 horas. Quantas horas há no mês de janeiro? 
(A) 300 
(B) 744 
(C) 240 
(D) 360 
 
9 – Uma hora tem 60 minutos. Quantos minutos há em ¼ de hora? 
(A) 1 hora 
(B) meia hora 
(C) 15 minutos 
(D) 4 minutos 
 
10 – Vou fazer uma viagem de 1660 quilômetros em 4 dias e pretendo viajar a mesma distância a cada dia. 
Quantos quilômetros viajarei por dia? 
(A) 415 quilômetros 
(B) 202 quilômetros  
(C) 02 quilômetros 
(D) 400 quilômetros 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - (10 QUESTÕES) 
 

“Liberdade! Liberdade! 

Abre as asas sobre nós, 

Das lutas na tempestade 

Dá que ouçamos tua voz.” 
 

1 - Este trecho acima é do:  
(A) Hino Nacional brasileiro  
(B) Hino da Bandeira Nacional  
(C) Hino da Independência 
(D) Hino da Proclamação da República 
 
2 - A única capital brasileira que não pertence à Região Nordeste é: 
(A) Natal 
(B) Maceió  
(C) Cuiabá  
(D) Fortaleza 
 
3 - Os processos de reciclagem e de coleta seletiva estão se tornando cada vez mais comuns.  
Esse aumento se deve a alguns fatores como: 
 
 I - Conscientização ambiental da sociedade. 
 II - Aumento da fiscalização dos órgãos ambientais.  
 III - Percepção de que é possível ganhar dinheiro com o que antes era considerado lixo.  
 
Estão corretas: 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) I e III 
(D) I, II e III 
 
4 - Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um meio de transporte terrestre:  
(A) Carro  
(B) Submarino 
(C) Micro-ônibus  
(D) Trem 
 
5 - São pratos típicos da culinária indígena, EXCETO: 
(A) Canjica 
(B) Pizza 
(C) Beiju 
(D) Pamonha 
 
 
 
 
 



 

6 – Qual o atual regime e sistema político do Brasil? 
(A) Republicano Parlamentarista  
(B) Monarquista Absoluta  
(C) Republicano Presidencialista 
(D) Monarquista Parlamentarista 
 
7 – Sobre as consequências do Aquecimento Global é INCORRETO afirmar: 
(A) Aumento da temperatura, derretimento das calotas polares e nível dos oceanos com possibilidade de 
desaparecimento de várias cidades costeiras. 
(B) Aumento da temperatura destruindo vários ecossistemas com a extinção de espécies e aumento das regiões 
desérticas.  
(C) Aumento do desmatamento e as queimadas no Brasil e África também contribuem para esse caos. 
(D) Aumento da temperatura com menor evaporação das águas dos oceanos, aumentando a força das variações 
climáticas e consequentemente as catástrofes climáticas. 
 
8 – Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico? 
(A) azul, verde, amarelo e vermelho. 
(B) verde, azul, vermelho e amarelo. 
(C) vermelho, amarelo, verde e azul. 
(D) azul, amarelo, verde e vermelho. 
 
9 – As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? 
(A) Tipo A 
(B) Tipo B 
(C) Tipo O 
(D) Tipo AB 
 
10 – São previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos: 
 
I. O direito a repouso e lazer. 
II. O direito de tomar parte no governo de qualquer país. 
III. O direito à liberdade de opinião e expressão. 
IV. O direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
(A) I, III e IV. 
(B) II e IV. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
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