PROCESSO SELETIVO
EDITAL 03/2021
CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Serviços Gerais (Sesc Mossoró)

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas.
INSTRUÇÕES


Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.



Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;



Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade;



O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas;



É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;



Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (cinco) alternativas (de “A” a “D”), das
quais apenas 1 (uma) é correta;



A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;



Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;



Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares;
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou
material de consulta.



O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a),
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído.



Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.



Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS

1

01. (SESC RN ) Assinale a alternativa com todas as palavras escritas corretamente.
(A) Jabuticaba; carrossa; afta.
(B) Xícara; jiboia; gesso
(C) Xalé, toxa, tórax
(D) Flagelo; giló; pajé.
02. (SESC RN) Considerando as classificações dos substantivos em concretos e abstratos,
enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correspondente.
( 1 ) Substantivo concreto
( 2 ) Substantivo abstrato

(
(
(
(
(

) Carro
) Cama
) Beleza
) Livro
) Felicidade

(A) 2-2-1-2-1
(B) 1-2-2-2-1
(C) 2-1-2-1-1
(D) 1-1-2-1-2
03. (SESC RN) Identifique a sentença que apresenta a classificação carreta das seguintes
palavras: viagem – viajar – viajado.
(A) Verbo – verbo - substantivo
(B) Substantivo – verbo - pronome
(C) Substantivo – verbo – adjetivo
(D) Substantivo – adjetivo – verbo
04. (SESC RN) Leia atentamente o texto a seguir:
“O segredo não é correr atrás das borboletas...
É cuidar do jardim para que elas venham até você.”
(Mario Quintana)
As palavras grifadas correspondem respectivamente a:
(A) Adjetivo – substantivo – adjetivo
(B) Verbo – substantivo - verbo
(C) Substantivo – pronome - verbo
(D) Adjetivo – verbo - adjetivo
05. (SESC RN) Qual número podemos substituir a letra X, para tornar a expressão numérica
verdadeira?
X + 8 – 5 + 5 = 15
(A) Resposta = 7
(B) Resposta = 5
(C) Resposta = 8
(D) Resposta = 6
06. (SESC RN) Qual o resultado da conta a seguir:
20 – 2(3 x 3 ) + 21 =
(A) Resposta 13
(B) Resposta 23
(C) Resposta 09
(D) Resposta 48
2

07. (SESC RN) No preparo de 4 litros de uma solução sanitizante para limpeza de banheiro, o
fabricante de determinado produto orienta proceder com a diluição em agua, na seguinte
proporção: 75% água e 25% do produto sanitizante. Desta forma quanto deve ser usado de
água e quanto do produto?
(A) 2,5 litros de água para 1,5 litros do produto
(B) 2 litros de água para 2 litros do produto
(C) 3 litros de água para 1 litro do produto
(D) 1 litro de água para 3 litros do produto
08. (SESC RN) Considerando o tempo médio de limpeza de uma sala de aula em 09 minutos,
em quanto tempo é possível limpar dez salas de aula?
(A) 1h20min
(B) 1h50min
(C) 1h30min
(D) 1h40min
09. (SESC RN) Identifique a alternativa com produtos sanitizantes mais indicados para
higienização de vestiários:
(A) Sabonete neutro perfumado, sabão em pó
(B) Água com detergente neutro, álcool
(C) Desinfetante, água sanitária, detergente clorado
(D) Sabão em pó, cera para piso
10. (SESC RN) Quanto a limpeza de equipamentos eletrônicos, exemplo computador, assinale
a alternativa incorreta.
(A) Verificar se o equipamento está desligado da rede elétrica e iniciar tirando a poeira com pano
(B) Usar apenas produtos específicos para cada tipo de procedimento
(C) Lavar o equipamento com água corrente e detergente neutro e colocar para secar a sombra
(D) Evitar o excesso de substancias liquidas para evitar danificar o equipamento
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PROCESSO SELETIVO
CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Serviços
Gerais (Sesc Mossoró)

Atenção Candidato,


Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o
certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial
Preliminar do Sesc/RN.
 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS
OFICIAL.
 Certifique-se de estarem idênticos.
 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para
a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova
realizada.
 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar,
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo”.
 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais
etapas.
 Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
RESPOSTAS
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do
Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato
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