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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2016 

 
 

 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
 

Prova para provimento do cargo de 
“AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS” 

 
 

TIPO DE PROVA: 01  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do 
local de aplicação das provas. 



 

2 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. A limpeza de vias públicas e praças municipais deve ser feita pelo Auxiliar de Serviços Gerais. 

Qual das alternativas abaixo apresenta um local que não é um logradouro público?  

A) Calçadas de avenidas e ruas. 

B) Jardins de praças públicas. 

C) Interior de igrejas. 

D) Parque municipal. 

 

02. A capinação é uma atividade muito importante a ser executada pelos serviços de limpeza 

pública, não apenas em ruas e passeios sem asfalto, mas também nas margens de rios e canais. 

Quando uma equipe de capina for fazer a limpeza das margens de alguma via de trânsito, a primeira 

ação a ser realizada é: 

A) Desviar o fluxo de veículos para outras vias. 

B) Estacionar o caminhão atravessado no meio da via. 

C) Colocar alguém da equipe no meio da via para avisar das obras em frente. 

D) Sinalizar o local com placas e cavaletes de advertência. 

 

03. A poda constitui uma das operações fundamentais na jardinagem e consiste na eliminação 

periódica de uma das partes dos ramos das plantas ornamentais ou frutíferas. O corte deve ser 

realizado segundo as características e a utilização das diferentes plantas. Tal operação não é 

utilizada quando queremos: 

A) Modificar ou regular o aspecto e a floração. 

B) Forçar novas brotações. 

C) Diminuir o ataque de pragas e doenças. 

D) Desenvolver novas espécies híbridas. 

 

04. Por questões de segurança, sempre que forem executadas a lavagem de máquinas e veículos, 

obrigatoriamente a mesma deverá ser feita: 

A) Utilizando materiais abrasivos, como saponáceos. 

B) Com produtos derivados do petróleo, como benzina. 
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C) Com os motores desligados. 

D) Com o condutor ainda na máquina, para verificar quais áreas precisam sem limpas com 

maior cuidado. 

 

05. É uma das responsabilidades da rotina do Auxiliar de Serviços Gerais: 

A) Cuidar da limpeza dos ambientes de trabalho, utilizando corretamente os materiais e 

ferramentas. 

B) Resolver problemas de cunho pessoal no horário de trabalho. 

C) Fazer o trabalho de guarda da família das autoridades importantes no ambiente. 

D) Realizar atividades, das quais não recebeu nenhum treinamento, a fim de auxiliar os 

colegas. 

 

06. Visando um bom relacionamento no ambiente de trabalho, o auxiliar de serviços gerais deve: 

A) Ser cordial somente com os chefes e autoridades. 

B) Cumprimentar os colegas de trabalho apenas se estes cumprimentarem primeiro. 

C) Tratar a todos com cordialidade e respeito, independente de desafetos pessoais. 

D) Comentar problemas pessoais com os colegas de trabalho, a fim de criar um clima mais 

familiar. 

 

07. No caso de contato com substâncias químicas, o primeiro cuidado deverá ser: 

A) Lavar a região com benzeno. 

B) Aplicar borra de café sobre o ferimento. 

C) Remover a vítima para um local arejado, aguardando socorro especializado. 

D) Aplicar qualquer tipo de antisséptico, imobilizando a área afetada, retornando brevemente 

às atividades. 

 

08. Na limpeza rotineira de mobiliário de madeira, o procedimento a ser adotado a fim de limpar e 

manter tal mobiliário é: 

A) Passar flanela úmida para remoção do pó. 

B) Aplicar saponáceo, esfregar e retirar a espuma com flanela úmida. 

C) Friccionar com pano umedecido em álcool. 

D) Aplicar limpador multiuso, deixando-o agir por alguns minutos e retirar com flanela seca. 
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09. A bota de segurança, tipo impermeável, de uso profissional, com PVC injetado, faz parte dos 

Equipamentos de Proteção Individual. Seu uso é indicado para: 

A) Serviços de higiene e limpeza. 

B) Serviços auxiliares técnicos em consultórios médicos. 

C) Atividades de cocção de alimentos, bem como de seu armazenamento. 

D) Exposição de brinquedos em escolas de educação infantis. 

 

10. Tendo atenção em relação às práticas de higiene pessoal, evitamos que muitas doenças, 

causadas por microrganismos, nos deixem acamados. Em razão disso, durante o expediente, não 

devemos: 

A) Usar uniformes sempre limpos. 

B) Usar calçados abertos, tais como chinelos ou sandálias. 

C) Usar cabelos e unhas aparados e limpos, protegidos com toucas/redes e luvas. 

D) Tomar banho diariamente. 

 

11. Em uma situação onde o auxiliar de serviços gerais estiver trabalhando com inseticidas, qual 

alternativa não apresenta exemplo de cuidados que ele deve ter: 

A) Após a aplicação do inseticida, o auxiliar deverá deixar seu uniforme dobrado e guardado 

durante a noite, para que possa utilizá-lo no dia seguinte. 

B) Em caso de contato acidental com o inseticida, o auxiliar deve lavar o local imediatamente 

com água e sabão. 

C) A utilização, obrigatória, de equipamentos de proteção individual. 

D) O auxiliar não deve deixar exposto nenhum tipo de alimento. 

 

12. São exemplos de materiais recicláveis, que devem ser jogados em lixeiras específicas: 

A) Latas de refrigerante, papéis e restos de comida. 

B) Latas de refrigerantes, garrafas de plástico e de vidro. 

C) Garrafas de plástico, papéis e resíduos infectantes. 

D) Papéis, restos de comida e restos de cigarro. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

(Texto) 

 

 

13. Analise as afirmativas abaixo de acordo com as ideias do Texto e assinale a alternativa correta: 

I. O único meio eficaz através do qual os países europeus estão combatendo o terrorismo é a 

condenação aos atentados e a seus responsáveis. 

II. O atentado em Bruxelas trouxe a certeza de que nenhum local no mundo está livre de atentados 

terroristas. 

III. O Brasil está protegido dos atentados por ser um país laico e a legislação específica não é 

determinante no combate ao terrorismo. 

A) Apenas II está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 
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14. Sobre a relação das ideias do texto, sua coesão e real interpretação, assinale a alternativa 

correta: 

A) A expressão “nos quais” (linha 3) faz referência ao local dos “países europeus” (linha 1). 

B) O pronome possessivo “suas” (linha 6) refere-se às fronteiras das “normas de proteção” 

(linha 6). 

C) A expressão “até aqui” (linha 8) remete-nos à ideia de lugar, representada pela forma 

“capital belga” (linha 7). 

D) Os dois pontos imediatamente antes do advérbio “não” (linha 14) são utilizados para 

explicitar a expressão “uma certeza” (linha 14). 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta do acento da palavra destacada do 

Texto: 

A) “previsíveis” (linha 1): Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

B) “três” (linha 3): Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos seguidos ou não de “s”. 

C) “até” (linha 8): Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em “em”. 

D) “países” (linha 1): Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra “certos” – e suas variações - possui a mesma classe 

gramatical que em “...o discurso de certos setores (...)” (linha 16): 

A) Certo é que estamos em meio à guerra. 

B) Eles estavam certos: não há mais nada a fazer. 

C) Certas situações nunca mudam. 

D) Certo! Agora, continuemos. 

 

17. Preencha as lacunas corretamente de acordo com as regras de regência nominal, em seguida 

assinale a alternativa que as apresenta na ordem em que aparecem: 

I. As pessoas conservam __________ esperanças. 

II. Os ataques terroristas custam __________. 

III. Os itens estão _________ ao pedido. 

A) I. bastante; II. caro; III. anexo. 

B) I. bastantes; II. caro; III. anexos. 
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C) I. bastante; II. caros; III. em anexo. 

D) I. Bastantes; II. caros; III. em anexo. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

 

18. O valor de um boleto bancário era de R$ 547,00 até a data do vencimento. Se for pago com 

atraso, tem juros de 3%. Qual o valor do boleto se ele estiver vencido? 

A) R$ 559,73 

B) R$ 563,41 

C) R$ 564,65 

D) R$ 568,12 

 

 

19. O triangulo que tem os três lados iguais recebe qual denominação? 

A) Equilátero. 

B) Isósceles. 

C) Retângulo. 

D) Escaleno. 

 

20. Um lápis de 20 cm perde 4 mm do seu comprimento ao ser apontado. Qual o seu comprimento 

após ser apontado 10 vezes? 

A) 12 cm 

B) 14 cm 

C) 16 cm 

D) 18 cm 

 

 

 


