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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Princesa 
Edital de Concurso Público nº 001/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h00min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Ser desfloculador, para eliminar as partículas e resíduos que aderem às superfícies, é uma 

característica de qual produto utilizado para a limpeza de copas? 

A) MOP. 

B) Detergente. 

C) Álcool.  

D) Pano de limpeza. 

 

02. Quanto ao uso da luva do tipo cabeleira, é correto afirmar: 

A) Deverá ser usada somente para retenção e absorção de líquidos. 

B) É eficaz para limpeza que exige ação mecânica. 

C) Pode ser adaptada ao mop, mas exige-se um cabo de alumínio de, no mínimo, 40 cm. 

D) A do tipo plana úmida deve ter função eletrostática. 

 

03. Quanto a capina química, é correto afirmar: 

A) Ao aplicar em ladeiras é necessário observar a direção do vento. 

B) É o único tipo de capina autorizado por lei. 

C) Deve ser aplicada somente quando o vento estiver constante. 

D) O produto não deve ser aplicado próximo as raízes das árvores.  

 

04. São fatores que devem ser considerados para escolha do tipo de recipiente para o acondicionamento 

do lixo, exceto: 

A) O preço do recipiente. 

B) A frequência com que a coleta é realizada. 

C) Se a cor é fosca ou opaca. 

D) Características do lixo que será acondicionado. 

 

05. Quanto à limpeza de janelas, é correto afirmar: 

A) A limpeza deverá começar pela parte mais baixa da janela, da esquerda para a direita. 

B) A limpeza deve ser iniciada pela parte interna.  

C) A limpeza deverá começar pela parte mais alta da janela, da direita para a esquerda. 

D) A limpeza deve ser iniciada pela parte externa.  

 

06. A calagem é uma prática de aplicação de calcário no solo para: 

A) Aumentar a textura arenosa do solo. 

B) Minimizar os efeitos prejudiciais da acidez no solo.  

C) Fornecer fósforo ao solo. 

D) Aumentar a quantidade de nitrogênio no solo para melhorar o crescimento das raízes. 

 

07. Desvantagem do conjunto MOP: 

A) Não substitui o pano de limpeza para pisos. 

B) Aumenta o contato manual do profissional durante a torção dos fios da cabeleira. 

C) Proporciona postura ergonômica inadequada. 
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D) Dificulta a secagem do piso. 

 

08. Uma vez ao dia é a frequência mínima recomendada para: 

A) Lavar as mãos. 

B) Higienizar a boca.  

C) Tomar banho. 

D) Pentear os cabelos. 

 

09. Comportamento apropriado no ambiente de trabalho: 

A) Mostrar-se solícito. 

B) Elogiar e criticar alguém em ambientes públicos. 

C) Tratar as pessoas com intimidade. 

D) Usar a linguagem coloquial (gírias). 

 

10. Produto recomendado para a limpeza de peças mecânicas, por não oferecer risco à saúde: 

A) Tiner. 

B) Desengraxante. 

C) Querosene. 

D) Óleo diesel. 

 

11. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento de primeiros socorros adequado para o 

atendimento de indivíduos em crise convulsiva: 

A) Deitar a vítima e virar o seu rosto para o lado, a fim de evitar a asfixia por secreções.  

B) Interferir nos movimentos convulsivos, fazendo-os parar, para que a pessoa não venha a se 

machucar. 

C) Espirrar água fria no rosto da vítima para que fique consciente. 

D) Introduzir a mão na boca da vítima e segurar a sua língua para evitar a sua mordedura. 

 

12. Material utilizado para realização da limpeza seca: 

A) Detergente. 

B) Máquina de lavar tipo enceradeira automática. 

C) Vassoura.  

D) Esponja. 

 

13. São tarefas do armador na construção civil, exceto: 

A) Atuar na dobra e corte das estruturas. 

B) Preparar a obra para concretagem. 

C) Cuidar da área de ferragens. 

D) Preparar as massas de cimento. 

 

14. Faz parte da organização do local de trabalho: 

A) Começar a tarefa e buscar, de acordo com cada fase, os materiais necessários para sua execução. 

B) Delimitar o espaço de trabalho necessário para a execução de cada tarefa. 

C) Priorizar o que é menos utilizado. 

D) Sempre manter a arrumação improvisada, para evitar imprevistos. 
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15. Qual o tipo de limpeza indicada para móveis de uma sala de trabalho: 

A) Crítica. 

B) Terminal. 

C) Seca. 

D) Concorrente 

 

16. Produto de limpeza que possui função bactericida: 

A) Álcool etílico. 

B) Detergente neutro. 

C) Hipoclorito de sódio a 15%. 

D) Ácido acético a 12%. 

 

17. “Fonte ou situação com potencial para provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio 

ambiente”. Esta definição se refere a qual conceito relacionado à segurança do trabalho? 

A) Acidente. 

B) Incidente. 

C) Perigo. 

D) Risco. 

  

18. A charrua possui função semelhante a qual instrumento usado na agricultura? 

A) Enxada. 

B) Arado. 

C) Enfardadeira. 

D) Sacho. 

 

19. Tipo de lixo coletado pelo serviço público de coleta: 

A) De unidades de saúde e de farmácias. 

B) Industrial, incluindo os tóxicos. 

C) Animais de grande porte mortos. 

D) Restos de árvores centenárias, em jardins particulares. 

 

20. Devem ser considerados para o cálculo do volume de inseticida por pulverização, exceto: 

A) A vazão do pulverizador. 

B) Largura da faixa de aplicação. 

C) Tempo de atuação do produto. 

D) Velocidade de caminhamento durante a pulverização. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. “A moça é extremamente organizada.” 

Na frase acima, exerce o papel de adjetivo: 

A) A. 

B) Moça. 
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C) É. 

D) Extremamente. 

 

22. Assinale a alternativa que apresenta o plural incorreto de substantivo:  

A) Estudante – Estudantes. 

B) Mão – Mãos. 

C) Mãe – Mães. 

D) Órgão – Órgões. 

 

23. É correto afirmar que, ocorre crase: 

A) Antes de verbos. 

B) Em expressões com palavras repetidas. 

C) Antes de palavras femininas. 

D) Antes de substantivos masculinos. 

 

24. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar, exceto: 

A) Qualidade. 

B) Interjeição. 

C) Estado. 

D) Lugar de origem. 

 

25. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) Ela possue beleza que contribue para a sua simpatia. 

B) Ela possue belesa que contribui para a sua simpatia. 

C) Ela possui beleza que contribui para a sua simpatia. 

D) Ela possui belesa que contribue para a sua sinpatia. 

 

26. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras oxítonas deveria ter sido acentuada: 

A) Fenomenal – Funil. 

B) Recompor – Ruim. 

C) Funil – Tenaz. 

D) Parabens – Porem. 

 

27. Assinale a alternativa em que ambas as palavras estão incorretamente escritas: 

A) Cérebro – Cabeleireiro. 

B) Pirula – Brusa. 

C) Absurdo – Asterisco. 

D) Perturbar – Propriedade.   

 

28. É uma palavra oxítona: 

A) Abacaxi. 

B) Íngreme. 

C) Física. 

D) Gráfico. 
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29. “Uma revista publicou o escândalo.” 

Na frase acima exerce a função de artigo a palavra: 

A) Uma. 

B) Revista. 

C) Publicou. 

D) Escândalo. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta quanto á concordância: 

A) Pronúncia e vocabulário perfeito. 

B) Vocabulário e pronúncia perfeitas. 

C) Pronúncia e vocabulário perfeitos. 

D) Vocabulário e pronúncia perfeitos. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, a Câmara compete, privativamente, as 

seguintes atribuições: 

I. Eleger sua Mesa, bem como destituí-la na forma regimental; 

II. Elaborar o Regimento Externo; 

III. Organizar os seus serviços administrativos.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. Cuidar do meio ambiente significa conservá-lo por meio do desenvolvimento sustentável, que utiliza 

recursos naturais sem prejudicar a nossa ou as futuras gerações. São atitudes que preservam o meio 

ambiente, exceto: 

A) Desligar o chuveiro enquanto ensaboa o corpo, e a torneira da pia enquanto escova os dentes.  

B) Apagar a luz ao sair de um cômodo.  

C) Pratique a coleta seletiva na sua casa, separando o lixo em embalagens diferentes para material 

orgânico, plástico, vidro e metal. 

D) Procure utilizar produtos descartáveis e sacolas plásticas.  

 

33. O maior município do estado de Santa Catarina é: 

A) São José.  

B) Joinville.  

C) Itapema.  

D) Brusque.  

 

34. A economia catarinense é bastante diversificada e está organizada em vários polos distribuídos por 

diferentes regiões do Estado. A Grande Florianópolis destaca-se nos setores de: 

A) Segmentos do vestuário, carbonífero e cerâmico. 
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B) Produção alimentar e de móveis. 

C) Tecnologia, turismo, serviços e construção civil. 

D) Indústria de papel, celulose e da madeira.  

 

35. “Trata-se de brincadeira animada com músicas para as personagens, bonecos manipulados numa 

dança que acompanha a contação e dramatização de uma história de enfraquecimento e morte do animal 

(Boi), aparentemente à mercê da exploração pelo ser humano (fazendeiro/Mateus e Vaqueiro). Neste 

conflito, percebe-se a hierarquia entre dominador e dominado numa relação de poder.” 

O trecho acima faz referência à manifestação cultural da região sul do Brasil denominada: 

A) Dança do Vilão.  

B) Milonga. 

C) Fandango.  

D) Boi de Mamão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


