PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO (PSS) 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO LARGO
Cargos: Cozinheiro e/ Agente de Alimentação Escolar, Auxiliar de
Cozinha e Auxiliar de Serviços Gerais.
Duração da prova: 02 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta, abaixo.
OBSERVAÇÃO: Você poderá entregar o caderno de provas este cartão-resposta somente depois de
decorrido o tempo de 1 hora de prova.

Orientações:
Escreva nesta capa de prova seu CPF ou RG, pois ele
é seu cartão-resposta e assine-o no espaço
apropriado COM LETRA MAIÚSCULA e
legível;
Confira se este caderno de provas corresponde ao Cargo para o qual se inscreveu;
Verifique se a sequência de questões, no total
de 10, está correta, ou se há imperfeições
gráficas que possam causar dúvidas;
Não é permitido o porte ou uso de
equipamentos tais como: relógio, telefone
celular, calculadora, pager, etc. (mesmo que
inoperantes dentro da sala de aula);
Para cada questão objetiva são apresentadas 5
(cinco) alternativas de respostas (A, B, C, D, E).
Apenas uma delas constitui a resposta correta
em relação ao enunciado da questão;

Preencha de forma legível e COM LETRA
MAIÚSCULA a tabela abaixo, na qual corresponde
à alternativa correta de cada questão no cartãoresposta utilizando caneta esferográfica de tinta
azul ou preta;
A interpretação das questões é parte integrante da
prova. Não será permitida a consulta aos fiscais e
nem tão pouco a quaisquer formas fraudulentas;
Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova;
Caso necessite se ausentar da sala de prova
antes do término desta, ou com duração mínima de
60 minutos, solicite do fiscal de sala o devido
acompanhamento de um fiscal de volante;
Todas as provas estarão lacradas e só serão
entregues aos fiscais 15 minutos antes do início de
sua realização.

Comunique imediatamente aos fiscais ou à coordenação local qualquer irregularidade.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de provas e esta capa de prova como sendo o seu cartãoresposta devidamente preenchido e assinado no campo apropriado. Não será permitido que o candidato
leve o caderno de provas. Nos 2 (dois) dias subsequentes ao da aplicação das provas, o candidato poderá
acessar o conteúdo das provas no site da Prefeitura de Rio Largo (http://www.riolargo.al.gov.br/editais). Se
desejar, utilize o canhoto abaixo, a fim de anotar suas respostas para posterior conferência.
Nº. do CPF ou do RG para identificação:

Assinatura do(a) candidato(a) COM LETRA MAIÚSCULA:

Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos correspondentes.
Não o destaque, pois a entrega dele preenchido é fundamental para a correção de sua prova pelos avaliadores.
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Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos correspondentes.
Destaque-o, apenas na presença do fiscal de sala, no momento da entrega de sua prova e assinatura de presença.
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PORTUGUÊS

|

MATEMÁTICA

QUESTÃO 01
Os vocábulos abaixo aparecem separados em sílabas. Assinale aquele
em que a separação não obedece às normas do sistema ortográfico
vigente:
a) car-re-ga-dos;
b) es-tá-tuas;
c) cam-ba-Iei-a;
d) es-pi-ra-is;
e) es-cal-da-vam.

QUESTÃO 06
O jornal anunciou as temperaturas máxima e mínima previstas para
o Brasil em um determinado dia: Rio Largo (35° C) e Pelotas, no Rio
Grande do Sul (-5° C). Qual a diferença entre essas temperaturas?
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 02

-40°
40°
30°
-30°
25°

Há erro (s) de acentuação gráfica em:

QUESTÃO 07

a) recém-vindo, decano, refrega;
b) pudico, bímano, gratuito;
c) inaudito, pegada, zênite;
d) ibero, ávaro, levedo;
e) filantropo, opimo, aziago

A miniatura de uma determinada estátua mede 0,34 metros de
altura. A altura real dessa estátua é 50 vezes maior que a da sua
miniatura. Qual é o comprimento real dessa estátua?

QUESTÃO 03
Em cada série há um erro ortográfico. EXCETO:
a) engolir, epístola, embora, gôndola, boeiro;
b) cumbuca, engulimos, cutucar, curtume,curinga;
c) camundongo, industão, embutir, cutia, elucubração;
d) funeral, hindustão, bruxulear, cumprido, bulício;
e) orangotango, polir, lúpolo, romeno, sortir.

QUESTÃO 04
Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo, e assinale a reposta
correta:
1 – translúcido
2 - antídoto
3 - transforma
4 – adversário
5 - oposição

(
(
(
(
(

) contraveneno.
) metamorfose.
) diáfano.
) antítese.
) antagonista.

a)
b)
c)
d)
e)

17m
34m
3,4m
1,7m
25m

QUESTÃO 08
A Prefeitura de Rio Largo comprou 72,500 kg de certo produto e
13,250kg de outro produto. Qual o peso total dessas compras?
a)
b)
c)
d)
e)

82,450 kg
85,750 kg
83,750 kg
80,725 kg
85,700 Kg

QUESTÃO 09
Na cobrança do Imposto Territorial Urbano (IPTU) de Rio Largo,
há uma promoção que reduz 25% para quem pagar no mês de
janeiro. Um IPTU de R$ 180,00, se pago em janeiro, custará quanto?

a) 1, 3, 4, 2, 5;
b) 2, 3, 4, 5, 1;
c) 2, 3, 1, 5, 4;
d) 1, 4, 5, 2, 3;
e) 4, 3, 1, 5, 2

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 90,00
R$ 100,00
R$ 45,00
R$ 40,00
R$ 125, 00

QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do
anunciado:
a) os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, soluções
para seus problemas no acervo cultural dos mais avançados;
b) alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as culturas
dos países avançados, acabam se tornando menos criativos;
c) torna-se, portanto, imperativa uma revisão modelo presente do processo
de desenvolvimento tecnológico;
d) a atividade científica, nos países desenvolvidos, é tão natural quanto
qualquer outra atividade econômica;

QUESTÃO 10
Uma determinada praça de Rio Largo teria a forma quadrangular
com 900m². A prefeitura conseguiu aumentar 10 metros no
comprimento da praça, obtendo uma praça retangular, com a mesma
largura da outra. O perímetro da praça quadrangular era de?
a)
b)
c)
d)
e)

60m
80m
100m
120m
150m

e) por duas razões diferentes podem surgir, da interação de uma comunidade
com outra, mecanismos de dependência.
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RASCUNHO
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