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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

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 RESPOSTA, 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. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Qual é a primeira etapa básica na prestação de primeiros socorros? 

A) Verificação do estado de dilatação e simetria entre as pupilas. 

B) Verificação do estado de consciência da vítima. 

C) Avaliação do local do acidente.  

D) Observação e sensação de tato na face e extremidades da vítima, para verificação da 

temperatura do corpo. 

 

02. São considerados acidentes de trabalho quaisquer acidentes não programados que aconteçam 

com o empregado: 

I - Em viagem a serviço da empresa; 

II - No percurso da residência para o local de trabalho; 

III - Por contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 

03. Analise o texto abaixo: 

"A poda, na arborização urbana, visa basicamente conferir à árvore uma forma adequada durante o 

seu desenvolvimento (I), eliminar ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados (II), remover 

partes da árvore que colocam em risco a segurança das pessoas (III) e remover partes da árvore que 

interferem ou causam danos incontornáveis às edificações ou aos equipamentos urbanos (IV)". 

(Adaptadodehttp://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/meio_ambiente/eixo_biodivers

idade/arbonizacao_urbana/0002/Manual_poda_final.pdf) 

 

As informações I, II, III e IV tratam, respectivamente, de quais tipos de podas? 

A) De formação, de limpeza, de emergência e de adequação. 

B) De limpeza, de formação, de adequação e de emergência. 

C) De emergência, de limpeza, de adequação e de formação. 

D) De adequação, de emergência, de formação e de limpeza. 
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04. "___________________________ é o nome que se dá a um conjunto de plantas utilizadas para delimitar e 

emoldurar os canteiros do jardim".  

Qual alternativa completa corretamente a lacuna? 

A) Forração. 

B) Maciço. 

C) Isolada. 

D) Bordadura. 

 

05. Qual alternativa apresenta informação incorreta a respeito da realização da capina química? 

A) Se estiver ventando, realizar o serviço andando contra o vento e de costas para ele. 

B) Não aplicar em ladeiras. 

C) Não aplicar próximo das raízes das árvores. 

D) Não é necessário utilizar equipamento de proteção individual. 

 

06. Qual das alternativas abaixo não representa um dos nomes pelos quais a ferramenta ancinho pode 

ser chamada? 

A) Gadanho. 

B) Rastelo. 

C) Sacho. 

D) Ciscador. 

 

07 Com relação à limpeza de feiras instaladas em ruas é recomendado: 

I - Iniciar o serviço tão logo a feira termine; 

II - Varrer o lixo do passeio e do centro da rua para as sarjetas, de onde será removido. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Os itens I e II estão corretos. 

D) Os itens I e II estão incorretos. 

 

08. Com relação à adequação do acondicionamento do lixo para a sua coleta, o recipiente apropriado 

para lixo deverá: 

A) Atender às condições sanitárias. 

B) Ser feio, repulsivo e desagradável. 

C) Permitir uma coleta lenta, diminuindo com isso a produtividade do serviço. 

D) Impossibilitar uma manipulação segura por parte da equipe de coleta. 
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09. Qual tipo de atividade está sendo realizada na imagem abaixo? 

 

 

Fonte:http:/www.concursosjcm.com.br/arquivos/anexos/97021778bd454d030349c7c634500563.pdf 

A) Capina. 

B) Desinfestação. 

C) Varrição. 

D) Lavagem. 

 

10. Com relação à limpeza de persianas, devemos limpar as lâminas (uma a uma, de cima para baixo) 

utilizando a técnica do pano úmido, com qual periodicidade? 

A) Diária. 

B) Semanal. 

C) Quinzenal. 

D) Mensal. 

 

11. Com relação à limpeza das paredes, qual alternativa apresenta informação incorreta? 

A) Não há necessidade de lavar as paredes com grande quantidade de água. 

B) Usar uma bucha com sabão e água para esfregar. 

C) Enxugar com um pano limpo. 

D) Fazer a limpeza aproveitando a água de outras limpezas. 

 

12. Qual dos produtos abaixo possui a função de alvejante? 

A) Álcool. 

B) Água sanitária. 

C) Desengordurante. 

D) Detergente. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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13. Analise a Imagem abaixo: 

 

Analisando a imagem e seu contexto, é correto entender que: 

A) O personagem está confuso se vai ou não entrar no estabelecimento, pois em sua vida nunca 

entrou em uma loja de calçados. 

B) Ao perceber que se tratava de uma loja de calçados, o personagem ficou confuso ao ler o nome 

do estabelecimento (“Meia-Sola”), deixando-o em dúvida sobre a qualidade dos calçados. 

C) O personagem está se perguntando os preços dos calçados antes de entrar na loja. 

D) O personagem está feliz, pois comprará calçados para ele e sua família. 

 

14. Analise a frase a seguir: “Ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera.”. 

Assinale o tempo e o modo verbal em que se encontram as palavras grifadas: 

A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo e Presente do Subjuntivo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo e Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. 

C) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Futuro do Presente do Indicativo. 

D) Presente do Subjuntivo e Futuro do Pretérito do Indicativo. 

 

15. Sabe-se que todas as palavras abaixo são sinônimas do termo “necessário”. Não poderia, contudo, 

substituí-lo devido a erro ortográfico: 

A) Indispensável. 

B) Imprecindível. 

C) Fundamental. 

D) Essencial. 

 

16. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está corretamente empregada: 
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A) Havia muita queixas sobre o menino. 

B) Poucas pessoa deixaram a festa cedo. 

C) Fizeram bastantes críticas sobre o novo vizinho. 

D) Novas professores e escola terei este ano. 

 

17. Analise a frase a seguir: “A ministra mencionou outro ______________________ da mudança de horário.”. 

Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente a lacuna presente na frase: 

A) Porque. 

B) Porquê. 

C) Por quê. 

D) Por que. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. O turismo sustentável pode ser definido como: 

A) Atitudes de famílias e turistas que façam com que a região seja brutalmente atacada, 

realizando sua desvalorização. 

B) Ações que promovem a preservação do meio ambiente e ajudam a preservar a cultura local e 

suas tradições. 

C) Práticas puramente econômicas, voltadas apenas para o crescimento e enriquecimento 

municipal através do turismo. 

D) Atitudes direcionadas para a criação de pousadas, centros comerciais e eventos de âmbito 

nacional para promover o desenvolvimento da região. 

 

19. Assinale a alternativa que corresponde às capitais dos estados do Acre e do Amapá, 

respectivamente: 

A) Rio Branco / Macapá. 

B) Porto Velho / Boa Vista. 

C) Palmas / Belém. 

D) Manaus / Macapá. 

 

20. O bioma do município de Descanso/SC é: 

A) Mata Atlântica. 

B) Cerrado. 

C) Pantanal. 

D) Puramente mata ciliar.  


