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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

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. São acidentes de trabalho equiparados: 

I - doença do trabalho. 

II - doença profissional. 

III - doenças ocupacionais. 

 

Dos itens acima, 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Todos os itens estão incorretos. 

 

02. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que não apresenta um instrumento agrícola: 

A) Enxada. 

B) Estetoscópio. 

C) Foice. 

D) Ancinho. 

 

03. Os resíduos não recicláveis, misturados ou contaminados devem ser reparados em recipientes de 

lixo na cor: 

A) Azul. 

B) Laranja. 

C) Amarela. 

D) Cinza. 

 

04. Um local de trabalho bem organizado e limpo poderá resultar em: 

A) Um aumento de produtividade. 

B) Uma restrição de espaço físico. 

C) Uma diminuição de produtividade. 

D) Um ambiente de trabalho burocrático. 

 

05. O sapólio é um tipo de sabão fabricado com pó mineral, que deve ser utilizado principalmente 

para: 
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A) Pintar rejunte de azulejos, panelas inoxidáveis e fogões. 

B) Lixar paredes, tetos e pisos rústicos. 

C) Retirar a sujeira de imobiliários de madeira e televisores. 

D) Retirar a sujeira em rejuntes de azulejos, fogões e panelas inoxidáveis. 

 

06. Um bairro arborizado proporciona excelentes benefícios ambientais e de bem-estar à população, 

além de contribuir para a diminuição da poluição em áreas urbanas. Contudo, para fazer uso de tais 

benefícios, e para manter as árvores bem cuidadas, é necessário realizar o serviço de: 

A) Desmatamento. 

B) Poda. 

C) Pintura. 

D) Demarcação. 

 

07. Quando um colega de trabalho sofre um acidente que resulta em uma fratura exposta, o 

procedimento correto de primeiros socorros deve ser: 

A) Cobrir o local fraturado com gaze ou pano limpo e desinfetado e imobilizar. 

B) Realinhar a força o membro fraturado da vítima. 

C) Recolocar o osso em sua posição original utilizando gaze e panos. 

D) Esticar ao máximo o membro faturado até que o osso volte no lugar. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um equipamento utilizado em limpezas: 

A) Máquina de Solda. 

B) Macaco hidráulico. 

C) Lavadora de pisos. 

D) Mimeógrafo. 

 

09. Não são práticas adequadas ao ambiente de trabalho: 

A) Respeitar a hierarquia e cumprir os horários. 

B) Gritar com os colegas de trabalho e desrespeitar o superior imediato. 

C) Manter a cordialidade e procurar melhorar o desemprenho no trabalho. 

D) Procurar sempre ajudar os colegas e pedir ajuda somente quando necessário. 

 

10. A terraplanagem é um dos primeiros procedimentos para execução de uma: 

A) Pintura. 

B) Restauração. 
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C) Limpeza. 

D) Construção. 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta a forma adequada de lavar um veículo: 

A) Jogar água no carro. 

B) Polir com cera antes de lavar. 

C) Utilizar produtos abrasivos no painel do veículo. 

D) Utilizar esponja de aço para remoção da sujeira. 

 

12. Para manter uma higiene pessoal adequada, é necessário sempre: 

A) Sujar as mãos com graxa. 

B) Lavar as mãos com água e sabão. 

C) Pintar as mãos com tinta acrílica. 

D) Esfregar as mãos nas paredes. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. Analisando-se o primeiro parágrafo do Texto e seu contexto, é correto afirmar que a palavra 

“mistério” (linha 6) possui como melhor significado o seguinte: 

A) Cada uma das verdades da religião cristã, impenetráveis à razão humana. 

B) Tudo quanto à razão não pode explicar ou compreender. 

C) Conjunto de conhecimentos próprios de uma ocupação ou profissão. 

D) Representação popular de caráter sacro do período medieval. 
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14. Observe o trecho abaixo retirado do Texto e assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra 

o verbo sublinhado: 

“São baleias conhecidas por ter (...)” (linhas 1 e 2) 

A) Presente do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio. 

D) Infinitivo Pessoal. 

 

15. “O peixe fica imobilizado e acaba sendo devorado.” (linhas 10 e 11).  

Em relação às classes gramaticais das palavras do trecho retirado do Texto, assinale a alternativa 

correta: 

A) Existe exatamente um verbo na frase. 

B) Há exatamente um substantivo na frase. 

C) “Imobilizado” classifica-se como um pronome indefinido.   

D) “Acaba” classifica-se como um adjetivo. 

 

16. “Mas, até agora, ninguém sabia para que ele servia. (...)” (Linhas 3 e 4). As vírgulas presentes no 

trecho em questão são utilizadas com o objetivo de: 

A) Representar uma palavra escrita de forma abreviada. 

B) Separar num período as orações da mesma natureza que tenham certa extensão. 

C) Isolar um termo de valor meramente explicativo. 

D) Isolar termo de valor temporal deslocado na oração. 

 

17. Em “Cientistas canadenses descobriram o mistério usando drones.” (linhas 5 e 6), o verbo 

“descobriram” não exige preposição para introduzir seu complemento. Dessa forma, é correto 

afirmar que ele classifica-se corretamente como: 

A) Transitivo direto. 

B) Transitivo indireto. 

C) Intransitivo. 

D) De ligação. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Analise: 
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PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre de 2017, após 8 quedas seguidas. 

Agropecuária foi o destaque na primeira alta da economia em 2 anos. Tecnicamente, resultado positivo 

tira o país da recessão.  

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima destaca o crescimento do PIB brasileiro. É correto afirmar que o PIB é o: 

A) Produto Interno Bruto. 

B) Produto Importado Bruto. 

C) Produto de Impacto Bruto. 

D) Produto sobre Imóveis Brasileiro. 

 

19. Os Estados que compõem a região Centro-Oeste do Brasil são: 

A) São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 

B) Rio de Janeiro, Paraná e Pará. 

C) Acre, Amazonas e Amapá. 

D) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

20. No Brasil, a Festa da Uva e a Oktoberfest são festas típicas da região: 

A) Nordeste. 

B) Sul. 

C) Sudeste. 

D) Norte. 


