PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 2

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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(C)

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Leia a seguir um pequeno trecho do conto Animais,
do escritor Michel Laub.
Depois que meu pai morreu, minha mãe
ficou um pouco sozinha. O luto veio na
esteira de um período igualmente ruim,
em que ela perdeu a melhor amiga.

(D)

MATEMÁTICA

¿?

06
Observe a seguinte operação e responda.

÷

Com base no texto, responda as questões de 01, 02
e 03.
01
Qual sentimento o autor expressa na frase “minha
mãe ficou um pouco sozinha”?
(A)
Sossego
(B)
Solidão
(C)
Liberdade
(D)
Preocupação

Diga-me se será necessário comprar-te um
novo par de sapatos.
Por-que você não – me – disse que; sairia;
mais cedo?

=?

Qual o resultado da divisão?
(A)

(B)
02
Na passagem “O luto veio na esteira de um período
igualmente ruim, em que ela perdeu a melhor
amiga”, qual a função da expressão “igualmente
ruim”?
(A)
Enfatizar a perda do pai.
(B)
Destacar a perda da amiga.
(C)
Estabelecer uma comparação.
(D)
Enaltecer o estilo literário.
03
Ainda na mesma passagem, a que a expressão
“período igualmente ruim” se refere?
(A)
À ocasião da morte do pai.
(B)
Ao momento do luto.
(C)
Ao período em que a amiga morreu.
(D)
À passagem do tempo.
04
Observe a acentuação das palavras abaixo e
assinale a alternativa em que todas estejam
escritas corretamente.
(A)
sábio – céu – saúde
(B)
tíro – açùcar – amigo
(C)
ôntem – pao – dênte
(D)
mãnsão – nôite – vôce
05
Assinale a alternativa na qual a frase não está
pontuada de forma correta.
(A)
Ao final do dia, João aproveitou para
descansar.
(B)
A luz, se, acende, quando, a noite, chega!
IPEFAE

(C)

(D)

07
Em uma padaria havia um saco com 03Kg de
farinha de trigo. Com 2,4 Kg da farinha, o padeiro
produziu 80 unidades de pão francês. Com o
restante da farinha, quantos pães ele conseguiria
produzir?
(A)
12 unidades.
(B)
18 unidades.
(C)
20 unidades.
(D)
24 unidades.
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08
O número 1.234 é composto por 4 unidades, 3
dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Quantas
dezenas são necessárias para se obter o número
1.000?
(A)
100
(B)
30
(C)
10
(D)
3

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

09
Pensando em construir um galpão para sua
indústria, um empresário comprou dois terrenos
vizinhos, cada um no formato de um quadrado de
mesmo tamanho. Qual o formato do terreno do
galpão?
(A)
Losango.
(B)
Retângulo.
(C)
Quadrado.
(D)
Perpendicular.

12
Quanto à lavagem de mãos, é incorreto afirmar:
(A)
As mãos devem ser lavadas com água e sabão
líquido.
(B)
Após cortar carnes cruas, é necessário lavar as
mãos.
(C)
Deve-se lavar as mãos antes de manipular
alimentos cozidos.
(D)
Não há necessidade de lavar as mãos durante
o preparo de alimentos.

10
Uma pessoa recebeu pelo seu trabalho R$ 954,00.
Se por acaso essa pessoa ganhasse o triplo desse
valor, quanto ela receberia?
(A)
R$ 318,00
(B)
R$ 1.908,00
(C)
R$ 2.862,00
(D)
R$ 3.182,00

13
Qual alternativa apresenta um exemplo de
preparação que utilizou calor úmido como método
de cozimento?
(A)
Peixe defumado.
(B)
Filé de frango grelhado.
(C)
Legumes no vapor.
(D)
Mandioca frita.

11
Qual é o corte de batata normalmente utilizado para
fritura?
(A)
Chips
(B)
Cubos
(C)
Chifonado
(D)
Brunoise

14
Qual a concentração de cloro no preparo de
solução clorada para desinfecção de hortaliças por
imersão?
(A)
50 ppm
(B)
Entre 100 e 200 ppm
(C)
Entre 200 e 250 ppm
(D)
30 ppm
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15
Qual utensílio é utilizado para raspar cascas de
limão, laranja e outras frutas cítricas?
(A)
Fouet
(B)
Paille
(C)
Almofariz
(D)
Zester
16
Qual o local adequado para armazenamento de
ovos de galinha?
(A)
Em cima das pias.
(B)
No refrigerador.
(C)
No congelador.
(D)
Dentro das caixas de papelão em temperatura
ambiente.
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17
Quanto às formas de economizar água, assinale a
alternativa correta.
(A)
Sempre usar a máquina de lavar louça, mesmo
que seja para a lavagem de poucos utensílios.
(B)
É melhor lavar a louça várias vezes ao dia, ao
invés de uma única vez ao dia.
(C)
Ao ensaboar os pratos e panelas, a torneira
deve permanecer fechada.
(D)
Sempre usar água corrente para descongelar
carnes.
18
Segundo estabelece 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, o prêmio de incentivo é
destinado:
(A)
A quem obter elevação em seu nível de
escolaridade.
(B)
À promoção do antitabagismo.
(C)
A quem desenvolver trabalhos artísticos e
educacionais destinados à inclusão social de
crianças e adolescentes em condição de
vulnerabilidade.
(D)
A quem adotar hábitos alimentares saudáveis.
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(C)

(D)

A lei não proíbe a remoção. Uma vez aprovado
no concurso e lotado em determinada unidade,
fica autorizada a remoção, desde que o
servidor tenha no mínimo 5 anos de provimento
no cargo.
A lei não proíbe a remoção. Uma vez aprovado
no concurso e lotado em determinada unidade,
fica autorizada a remoção, onde houver vaga,
conforme regulamentação a ser expedida.

___________

19
Segundo preceitos estabelecidos pela Lei Municipal
nº 2.538/00, assinale a alternativa correta sobre a
contratação de mão de obra temporária.
(A)
A lei proíbe a contratação de mão de obra
temporária.
(B)
A lei não proíbe a contratação de mão de obra
temporária, cabendo ao Prefeito, Vice-Prefeito
ou Presidente da Câmara dos Vereadores
decidir sobre o momento da contratação e a
quantidade de vagas a ser disponibilizada.
(C)
A lei não proíbe a contratação de mão de obra
temporária, cabendo a Secretaria de Educação,
em caráter excepcional, fazê-lo.
(D)
A lei não proíbe a contratação de mão de obra
temporária, cabendo a Secretaria de Educação,
em caráter excepcional, fazê-lo, e ao Prefeito,
Vice-Prefeito ou Presidente da Câmara dos
Vereadores estipular o prazo de duração do
contrato.
20
Com relação à Lei Municipal nº 2.538/00, assinale a
alternativa correta sobre a possibilidade de
remoção do servidor para outra unidade.
(A)
A lei proíbe a remoção. Uma vez aprovado no
concurso e lotado em determinada unidade,
fica vedada a remoção.
(B)
A lei não proíbe a remoção. Uma vez aprovado
no concurso e lotado em determinada unidade,
fica autorizada a remoção, desde que o
servidor passe em concurso público destinado
especificamente à finalidade.
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