PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

AGENTE DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO INFANTIL 3

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões da Prova do seu Cargo. 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 poderão levar consigo o caderno de questões desde que transcorrida 1 hora do início
da prova.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 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.
 A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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MATEMÁTICA

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

01
O alfabeto da língua portuguesa é composto por
vogais e consoantes. Quais são todas as vogais?
(A)
a–e–o
(B)
i–u
(C)
a–e–i–o–u
(D)
a – ão – o – õe
02
Assinale a alternativa em que as palavras estão
escritas da forma correta (adequada às regras da
ortografia da língua portuguesa).
(A)
carakol – ôvu
(B)
úmido – boné
(C)
desconçertado – entrestessido
(D)
veiz – bibida

Leia atentamente o pequeno trecho do livro A
espuma dos dias, do escritor Boris Vian, e
responda as questões de 03 a 05.
Colin
terminava
sua
higiene pessoal. Estava
enrolado, ao sair do
banho, em uma ampla
toalha
felpuda
que
deixava ver apenas suas
pernas e seu torso.

¿?

06
A geometria estuda características e propriedades
de diferentes formas como, por exemplo, o
triângulo, o cone, o círculo e a esfera. Qual o nome
dado à seguinte forma geométrica?

(A)
(B)
(C)
(D)

Cubo
Retângulo
Quadrado
Trapézio

07
Três pessoas pediram um único refrigerante de
600ml para dividir e encheram completamente seus
copos, ainda sobrando na garrafa uma pequena
quantidade. Sabendo que os copos tinham 190ml
cada um, quanto refrigerante sobrou na garrafa?
(A)
10 ml
(B)
20 ml
(C)
30 ml
(D)
50 ml

03
Na passagem “(...) uma ampla toalha felpuda
deixava ver apenas suas pernas e seu torso”, qual
é o sujeito da frase?
(A)
pernas
(B)
toalha
(C)
Colin
(D)
banho
04
De que outra maneira popularmente se pode referir
à qualidade felpuda de uma toalha?
(A)
Fofa
(B)
Escura
(C)
Úmida
(D)
Fina

ÁREA PARA RASCUNHO

05
Qual o significado da palavra torso?
(A)
Lado externo do tecido.
(B)
Figuras desenhadas sobre a pele.
(C)
Sinônimo de tornozelo.
(D)
Parte do corpo para cima da cintura.
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08
Observe a operação abaixo e assinale a resposta
correta.

×

=?

(A)
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10
Um menino foi ao mercado com R$20,00. Para
beber, comprou 01 refrigerante de R$3,00 e, para
comer, um lanche de R$6,00. Para sobremesa,
comprou ainda 02 chocolates de R$3,00 cada. Após
pagar suas compras, quanto sobrou de troco para o
menino?
(A)
R$2,00
(B)
R$5,00
(C)
R$8,00
(D)
R$15,00

(B)
(C)
(D)

09
Em uma linha reta de extremidades A e B, a
distância do ponto A ao ponto B é exatamente o
dobro da distância do ponto A ao ponto C. Qual a
distância entre os pontos B e C?
(A)
Igual à distância do ponto A ao ponto B.
(B)
Igual à distância do ponto A ao ponto C.
(C)
Dobro da distância do ponto A ao ponto C.
(D)
Dobro da distância do ponto A ao ponto B.

ÁREA PARA RASCUNHO

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ÁREA PARA RASCUNHO

11
Como é conhecida a técnica que consiste em
envolver os alimentos com uma camada de farinha
de trigo, ovo ou leite, para depois passa-los em
farinha de rosca e prepará-los para fritar?
(A)
Saltear em farinha.
(B)
Escalfar em massa úmida.
(C)
Brasear em leite.
(D)
Empanar em crosta seca.
12
“Peneira com cabo, aro e cone perfurado. Pode
apresentar uma trama finíssima. Modelos feitos em
inox tem maior durabilidade”. Esta descrição se
refere a qual utensílio utilizado para separar
partículas de molhos e caldos?
(A)
Escorredor
(B)
Concassé
(C)
Chinois
(D)
Mandolina
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13
Quanto aos cuidados de higiene do profissional de
cozinha, é correto afirmar:
(A)
O profissional de cozinha deve manter as
unhas sempre limpas e, se desejar, esmaltadas
com esmalte de cor transparente.
(B)
O profissional de cozinha não deve usar
bijuterias, sendo a aliança de casamento a
única exceção.
(C)
O profissional de cozinha que usa luva
descartável não precisa lavar as mãos durante
o dia de trabalho.
(D)
O profissional de cozinha deve lavar os cabelos
diariamente.
14
Ao executar o movimento de afiação de facas é
necessário definir a angulação desejada para
formação do fio. Qual o ângulo indicado para
afiação de facas que serão utilizadas para o corte
de peixes?
(A)
15º
(B)
35º
(C)
45º
(D)
90º
15
Como é conhecido o corte de frango em pedaços
pequenos, utilizados para fritura?
(A)
Carré
(B)
À passarinho
(C)
Miúdos
(D)
Pé
16
Quanto ao armazenamento de alimentos no
estoque, é incorreto afirmar:
(A)
Os alimentos podem ser armazenados junto a
produtos de limpeza, desde que fiquem no lado
oposto na prateleira.
(B)
A disposição dos alimentos nas prateleiras
deve seguir a regra “o primeiro que entra é o
primeiro que deve sair”.
(C)
Os alimentos não devem ser armazenados em
caixas de madeira.
(D)
As pilhas, nos estrados, devem estar afastadas
10cm da parede e a amarração em forma de
cruz para favorecer a ventilação e evitar
acidentes.
17
Quanto as formas de economizar energia elétrica,
assinale a alternativa correta.
(A)
Armazenar alimentos muito quentes dentro do
refrigerador.
(B)
Evitar abrir e fechar a porta do refrigerador sem
necessidade.
(C)
Secar panos de cozinha atrás do refrigerador.
(D)
Sempre descongelar os alimentos no microondas.
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quadro de apoio educacional da Secretaria de
Educação, o regime jurídico instituído entre os
trabalhadores e a Prefeitura do Município de
Campos do Jordão, será:
(A)
Celetista, pois aplica-se a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho).
(B)
Civilista, pois aplica-se o Código Civil
Brasileiro.
(C)
Estatutário, pois aplica-se a lei dos servidores
públicos municipais, já que esta lei se aplica a
todos os servidores do município.
(D)
Estatutário, pois aplica-se a lei dos servidores
púbicos estaduais do governo do Estado de
São Paulo.
19
A Lei Municipal nº 2.538/00, que dispõe sobre o
plano de carreiras e vencimentos do quadro de
apoio educacional da Secretaria de Educação, será
aplicável:
(A)
A todos os servidores municipais da Prefeitura
de Campos do Jordão.
(B)
Aos servidores do quadro de apoio educacional
da secretaria de educação do município de
Campos do Jordão.
(C)
A todos os servidores que atuam na área da
educação do município de Campos do Jordão.
(D)
A todos os servidores do quadro de apoio
educacional da secretaria de educação do
município de Campos do Jordão, mas que
atuam na região central, nos bairros de
Abernéssia, Capivari e Jaguaribe.
20
É sabido quão importante é a limitação de uma
jornada máxima de trabalho, pois assim é possível
garantir a todos os trabalhadores uma sadia
qualidade de vida, de modo que o trabalhador
também tenha tempo para se dedicar aos estudos,
ao lazer, a cultura, a família etc.
Segundo prevê a Lei Municipal nº 2.538/00, que
dispõe sobre o plano de carreiras e vencimentos do
quadro de apoio educacional da secretaria de
educação, a jornada de trabalho de alguém que
exerce, por exemplo, o cargo de Agentes de
Serviços Escolar, será de:
(A)
40 horas semanais.
(B)
48 horas semanais.
(C)
36 horas semanais.
(D)
Não há limite máximo de horas, cabendo ao
servidor negociar diretamente com a diretoria
responsável pela unidade escolar onde o
serviço será prestado.

___________

18
Segundo prevê a Lei Municipal nº 2.538/00, que
dispõe sobre o plano de carreiras e vencimentos do
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