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LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1.  A palavra COTIDIANO, significa: 
A. As vezes 
B. Todos os dias 
C. Uma vez por semana 
D. Nunca 
 
2.  Qual a leitura e grafia correta do numeral 

ordinal 10º? 
A. Dez 
B. Cem 
C. Déssimo 
D. Décimo 

 
3.  São pronomes de tratamento, EXCETO: 
A. Ele 
B. Vossa Majestade 
C. Você 
D. Senhor 
 

MATEMÁTICA 
 
4.  Seis recipientes, com capacidade de 250ml 

cada um, estão cheios de leite. Que capacidade 
deverá ter um único recipiente para caber todo 
esse leite? 

A. 1 litro 
B. 1 litro e 500 ml 

C. 2 litros 
D. 1 litro e 750 ml 
 
5.  Seu João recolheu 29 ovos em seu galinheiro e 

no outro dia mais 25 ovos. Para vender, ele os 
colocou em caixas com 6 ovos cada. Quantos 
ovos, ao todo, João recolheu? 

A. 35 ovos 
B. 42 ovos 
C. 45 ovos 
D. 54 ovos 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
6.  Localizado no médio Vale do Itajaí, no Estado 

de Santa Catarina, Botuverá apresenta uma 
área total de 303,02 km² sendo em torno de 
2,5 km² de área urbana e 300,52 km² de área 
rural. Seus municípios limítrofes são:  

A. Guabiruba, Indaial, Blumenau, Nova Trento, Vidal 
Ramos, Presidente Nereu e Brusque, somente. 

B. Guabiruba, Blumenau, Nova Trento, Vidal Ramos, 
Presidente Nereu e Brusque, somente. 

C. Guabiruba, Indaial, Nova Trento, Vidal Ramos, 
Presidente Nereu e Brusque, somente. 

D. Guabiruba, Indaial, Blumenau, Nova Trento, Vidal 
Ramos, Presidente Nereu, São João Batista e 
Brusque, somente. 

 
 
7.  O nome Botuverá foi originado em 

consequência da existência de vários minérios 
no Município, principalmente o ouro, que já foi 

um minério muito extraído, e foi uma das 
principais atividades econômicas do Município. 
Dentre os seus significados, NÃO ESTÁ: 

A. Bons Brilhantes 
B. Pedra Preciosa 

C. Montanhas Brilhantes 
D. Eldorado (terra do ouro) 
 
8.  A bandeira do município de Botuverá é 

composta por três faixas horizontais, com um 
losango central, que contem o brasão do 
município. Das suas cores (AMARELO, VERDE, 
CINZA E BRANCO), assinale a opção 
INCORRETA: 

A. Amarelo: representa o ouro 
B. Verde: representa as reservas florestais 
C. Cinza: representa as jazidas de calcário/cimento 
D. Branco: representa a colonização europeia 
 
9.  Botuverá possui a maior parte de seu território 

composto por montanhas. Esta característica e 
mata atlântica deram ao município um atrativo 
natural, reconhecido nacionalmente. Qual é 
este atrativo? 

A. Suas cavernas e grutas milenares 
B. A rota das cachoeiras, com 14 quedas 
C. O alpinismo em montanhas 
D. O esporte de aventura em rios 
 
10.  Data em que é comemorado o dia do 

trabalhador no Brasil: 

A. 15 de maio 
B. 1º de maio 
C. 1º de janeiro 
D. 7 de setembro 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11.  Ao se realizar corretamente uma limpeza de 

livros, NÃO SE DEVE FAZER: 

A. Sacudir o livro com toda a força 
B. Usar um espanador para tirar o pó 
C. Usar uma flanela ou pano bem macio 

D. Passar um pano macio e úmido na capa e contracapa 
do livro 

 
12.  Quando for necessária sua presença na cozinha 

você deve tomar alguns cuidado. O que você 
NÃO deve fazer: 

A. lavar as mãos sempre que necessário 
B. usar touca 
C. ficar conversando na cozinha 
D. tirar anéis, brincos e demais acessórios 
 
 
13.  Após a execução de um serviço o material de 

limpeza deve ser: 

A. Guardado em lugar apropriado 

B. Deixado no mesmo lugar para a próxima limpeza 
C. Colocado em um conto para outra pessoa guardar 
D. Deve ser carregado para todo o lugar aonde o 

profissional for 
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14.  O lixo recolhido durante a execução do 
trabalho de servente escolar deve ser 
armazenado: 

A. em qualquer local 
B. em local apropriado sem separação de orgânico e 

não orgânico 
C. em local apropriado separando orgânico de não 

orgânico 
D. todas as alternativas estão corretas 
 
15.  São aspectos importantes para a manutenção 

de um bom ambiente de trabalho, EXCETO: 

A. Espírito de Equipe 
B. Cumprimento de horários e prazos 
C. Cordialidade com colegas e clientes 
D. Risadas e conversas no horário do trabalho 
 
16.  É um sistema de recolhimento de materiais 

recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e 
orgânicos, previamente separados na fonte 
geradora e que podem ser reutilizados ou 
reciclados. 

A. Coleta Seletiva 
B. Lixão 
C. Reciclagem 
D. Higiene 
 

17.  Representam as principais atividades da 
segurança do trabalho: 

A. Prevenção de acidentes 
B. Promoção da saúde 
C. Prevenção de incêndios 
D. Todas as opções acima estão corretas 
 

18.  Representam hábitos de higiene pessoal, 
EXCETO: 

A. Tomar Banho 
B. Roer as unhas 
C. Pentear os cabelos 
D. Escovar os dentes 
 

19.  Faz-se quando se procura exterminar animais 
macroscópicos que possam se transformar em 
transmissores para o homem ou ambientes. Ex. 
roedores (ex. ratos), insetos (ex, moscas, 

mosquitos, baratas), aracnídeos (ex, aranhas e 
escorpiões), etc. 

A. Desodorização 
B. Desinfecção 
C. Dedetização  
D. Contaminação 
 

20.  A cozinha e um local onde as pessoas lidam 
diariamente com situações perigosas, como o 
uso de fogo, de equipamentos elétricos e 
materiais cortantes. Marque a alternativa que 
NÃO apresenta cuidados para evitar acidentes 
na cozinha: 

A. Verificar ao sair, se os aparelhos elétricos estão 
desligados. 

B. Guardar álcool em vasilhames fechados, distante de 
fogões e fornos. 

C. Utilizar sempre os recipientes adequados com cada 
modo de preparo e meio utilizado. 

D. Improvisar reparos em aparelhos elétricos 

 


