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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

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

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

5 de dezembro

14h50 às 18h50

30 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

ASG Agente de Serviços Gerais
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

IÇARA

Localizada a 92 quilômetros de Laguna e a 180 de 
Florianópolis, na região carbonífera, Içara foi povoada 
a partir do início do século XX, quando imigrantes 
italianos vindos de Criciúma desbravaram o sertão e 
instalaram-se por lá. Antes fazendo parte de Criciúma, o 
município foi emancipado em 30 de dezembro de 1961.

Içara recebeu este nome em função da “Içaroba”, um 
tipo de palmeira com nome indígena abundante na 
região. Hoje, a cidade é a maior produtora de mel 
de Santa Catarina, além de dedicar-se à fumicultura, 
comércio e indústria e contando com um lindo Bal-
neário e uma bela visão paisagística, Içara não poderia 
deixar de investir também no turismo.

http://turismo.sc.gov.br/

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

a. SQUARE Içara não investe no turismo.
b. SQUARE Içara nunca fez parte de Criciúma.
c. Check-square Içara é uma cidade fundada por italianos.
d. SQUARE O nome da cidade de Içara foi dado por índios.
e. SQUARE Içara é a maior cidade com plantação do fumo.

2. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

a. SQUARE O município de Içara foi fundado há mais de 
cem anos.

b. Check-square Içara localiza-se em uma região conhecida por 
“região carbonífera”.

c. SQUARE Içara é um nome de uma palmeira comum no 
município.

d. SQUARE O texto cita a distância de Içara de três cidades: 
Laguna, Florianópolis e Criciúma.

e. SQUARE Desde sua fundação, Içara sempre foi a primeira 
em Santa Catarina a plantar fumo.

3. Assinale a alternativa cuja frase apresenta correta 
concordância verbal.

a. SQUARE Existe alguns problemas fácil de resolver em 
Içara.

b. SQUARE Moradores de Içara compromete a beleza das 
praias, quando joga lixo no chão.

c. SQUARE Os funcionários da Prefeitura de Içara parece 
bem tratados por seus chefes.

d. Check-square Faz alguns anos que os imigrantes italianos 
vieram de Criciúma para povoar Içara.

e. SQUARE Içara e Criciúma formava um mesmo município 
antigamente.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão escritas corretamente.

a. Check-square hortelã • jeito • gente
b. SQUARE bisavo • óculos • lapis
c. SQUARE raiz • picina • frigidera
d. SQUARE assucareiro • cabeça • acucar
e. SQUARE Criciuma • guarda-napo • assado

5. Assinale a alternativa que está corretamente 
escrita, verificando-se a concordância nominal.

a. SQUARE As passagens de ônibus estão muito caro.
b. SQUARE Estou meia tonta com tanto texto para ler.
c. SQUARE Minha amiga estava com as pernas trêmula de 

nervosismo.
d. SQUARE “Obrigado”, disse a funcionária para a senhora 

que lhe serviu os cafezinho.
e. Check-square “Hoje estou menos cansada”, disse aquela 

funcionária.
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Conhecimentos de Matemática 5 questões

6. Joana tem um cachorro que come meio quilo de 
ração por dia. Ao acabar sua ração, ela compra um 
saco de 20 quilos. Por quanto tempo ela poderá ali-
mentar seu cachorro usando a ração comprada?

a. SQUARE 80 dias
b. Check-square 40 dias
c. SQUARE 30 dias
d. SQUARE 20 dias
e. SQUARE 10 dias

7. Em uma empresa, 20 funcionários têm idade para 
se aposentar. Ainda, a razão entre o número de funcio-
nários que tem idade para se aposentar e os que não 
têm é 2:5.

Logo, o número total de funcionários nesta empresa é:

a. Check-square 70.
b. SQUARE 60.
c. SQUARE 50.
d. SQUARE 40.
e. SQUARE 30.

8. Se uma fábrica produz 90 potes de sorvete a cada 
6 horas, então quantos potes são produzidos a cada 
8 horas?

a. SQUARE Mais de 160
b. SQUARE Mais de 145 e menos de 160
c. SQUARE Mais de 130 e menos de 145
d. Check-square Mais de 115 e menos de 130
e. SQUARE Menos de 115

9. João recebe um valor como mesada. Ele gasta 
metade ao comprar roupas. Ele separa um terço do que 
sobrou e compra um brinquedo, sobrando-lhe R$ 20,00.

Logo, o valor que João recebeu como mesada é:

a. SQUARE Menor que R$ 56.
b. SQUARE Maior que R$ 56 e menor que R$ 59.
c. Check-square Maior que R$ 59 e menor que R$ 62.
d. SQUARE Maior que R$ 62 e menor que R$ 65.
e. SQUARE Maior que R$ 65.

10. Uma festa conta com 50 pessoas até as 20h00. 
A partir deste horário, a cada dois minutos uma pes-
soa chega na festa e nenhuma vai embora. Por exem-
plo, às 20h02, a festa conta com 51 pessoas.

Mantido este ritmo de chegada, a que horas a festa 
conta com 120 pessoas?

a. SQUARE Entre as 20h30 e as 22h00
b. SQUARE Entre as 22h00 e as 22h15
c. Check-square Entre as 22h15 e as 22h30
d. SQUARE Entre as 22h30 e as 22h45
e. SQUARE Entre as 22h45 e as 23h00

Conhecimentos Específicos 20 questões

11. São sintomas de doenças transmitidas por ali-
mentos (DTA):

1. Diarreias
2. Dor de cabeça
3. Dores abdominais
4. Vômito

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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16. Assinale a alternativa que corresponde a uma ati-
tude que devemos ter no ambiente de trabalho, para a 
prevenção de acidentes.

a. Check-square Uso de equipamentos de proteção individual.
b. SQUARE Manter as portas de entrada e de emergência 

lacradas, após o início do expediente.
c. SQUARE Evitar o uso de luvas, sapatos e óculos de 

proteção, pois atrapalham a mobilidade do 
trabalhador.

d. SQUARE Não dar atenção aos avisos e cartazes da CIPA, 
para evitar distrações.

e. SQUARE Ocupar a mente enquanto trabalha em máqui-
nas e equipamentos, escutando música ou par-
ticipando das redes sociais como o Facebook.

17. A multiplicação de micróbios pode ser evitada 
com ações simples, capazes de evitar sérios riscos à 
saúde.

São ações que podemos tomar no ambiente de traba-
lho, para evitar a multiplicação dos micróbios nocivos 
à saúde:

1. Evitar a frequente lavagem das mãos.
2. Manter os pisos e paredes sem rachaduras e 

goteiras.
3. Facilitar a proliferação de mofo, pois ele ajuda 

no combate aos micróbios.
4. Limpar os pisos apenas uma vez por semana.
5. Manter o ambiente de trabalho limpo e 

organizado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

12. Assinale a alternativa que identifica o programa 
do Governo Federal que assegura alimentação e ações 
de educação alimentar aos estudantes brasileiros.

a. Check-square PNAE
b. SQUARE FNAE
c. SQUARE PIS/ PASEP
d. SQUARE Fome Zero
e. SQUARE Bolsa Alimentação

13. Muitas vezes, por falta de cuidados, parasitas e 
substâncias tóxicas entram em contato com os ali-
mentos que preparamos.

Chamamos a esse processo de:

a. SQUARE Assepsia.
b. SQUARE Extrusão.
c. SQUARE Oxidação.
d. Check-square Contaminação.
e. SQUARE Descontaminação.

14. Alguns alimentos, como a carne, precisam ser 
conservados em temperaturas especiais para que não 
entrem em decomposição.

Chamamos a esses alimentos de:

a. Check-square Perecíveis.
b. SQUARE Impolutos.
c. SQUARE Prejudiciais.
d. SQUARE Higienizados.
e. SQUARE Incorruptíveis.

15. O dispositivo ou produto, de uso individual uti-
lizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra 
riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua 
saúde, é conhecido como:

a. SQUARE EPC.
b. Check-square EPI.
c. SQUARE EPR.
d. SQUARE EPAC.
e. SQUARE DPAT.
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21. São cuidados que devemos ter no manuseio de 
produtos químicos:

1. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual.
2. Sempre que possível, reutilizar os vasilhames 

para guardar grãos e cereais.
3. Utilizar botas, luvas e máscaras para proteção.
4. Misturar bem diferentes produtos químicos.
5. Seguir as orientações de diluição do produto 

constantes na embalagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

22. Analise as afirmativas abaixo sobre o tabagismo:

1. O hábito de fumar traz muitos riscos à saúde 
do trabalhador e pode causar sérios danos às 
pessoas que com ele vivem e trabalham.

2. Os trabalhadores não podem ser impedidos 
de fumar no ambiente de trabalho, pois a 
Constituição Federal lhes garante a liberdade 
individual.

3. A Legislação Federal proíbe o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos e cachimbos em recinto 
coletivo, privado ou público.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

18. Analise os procedimentos abaixo utilizados para a 
lavagem das mãos.

1. Passe sabonete e água limpa nas mãos.
2. Esfregue a palma de cada mão.
3. Esfregue a ponta dos dedos na palma da 

outra mão.
4. Esfregue entre os dedos de cada mão.
5. Esfregue o polegar de cada mão.
6. Lave o dorso de cada mão.
7. Lave os punhos de ambas as mãos.
8. Seque com uma toalha limpa ou papel toalha.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta 
de passos que devemos respeitar para lavar as mãos.

a. Check-square 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8
b. SQUARE 1 • 6 • 2 • 3 • 4 • 5 • 8 • 7
c. SQUARE 2 • 1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8
d. SQUARE 6 • 7 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 8
e. SQUARE 6 • 7 • 2 • 3 • 4 • 5 • 1 • 8

19. As lesões nos sistemas musculoesquelético e ner-
voso causadas por tarefas repetitivas, esforços vigoro-
sos, vibrações, compressão mecânica (pressionando 
contra superfícies duras) ou posições desagradáveis 
por longos períodos são conhecidas como:

a. SQUARE EPG.
b. SQUARE EPI.
c. Check-square LER.
d. SQUARE DST.
e. SQUARE WNF.

20. Sentar-se de forma correta, por exemplo, é uma 
medida preventiva simples de tomar, para evitar-
mos muitos males que comprometem a saúde do 
trabalhador.

Como chamamos o sentar de forma incorreta?

a. SQUARE Uso de EPI
b. SQUARE Boa postura
c. SQUARE Conduta socioeducativa
d. SQUARE Síndrome de Policarpo
e. Check-square Má postura
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25. O congelamento é uma excelente forma de man-
ter o sabor dos alimentos e permitir o seu consumo 
muito tempo depois da colheita.

Alguns alimentos, no entanto, não devem ser 
congelados.

Assinale a alternativa em que todos os alimentos não 
são apropriados para congelamento.

a. SQUARE Maionese, carne bovina, vegetais crus, gelatina, 
queijos cremosos e ovo.

b. Check-square Maionese, gelatina, queijos cremosos e ovo.
c. SQUARE Chantilly, peixes de água doce, preparações à 

base de amido de milho.
d. SQUARE Gelatina, peixes de água salgada, peixes sem 

escamas, vegetais cozidos e ovo.
e. SQUARE Ovo, carne de frango cozida, pudins ou cremes 

que contenham ovos e leite e mingaus.

26. Analise as afirmativas abaixo sobre o correto des-
congelamento de alimentos.

1. Retire o alimento do freezer com antecedên-
cia e coloque-o na geladeira.

2. Pratos prontos podem ser descongelados 
diretamente no forno ou micro-ondas.

3. Alimentos que serão fritos podem ir direto à 
fritadeira.

4. Molhos podem ser descongelados direta-
mente em fogo baixo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Analise as afirmativas abaixo sobre a limpeza de 
móveis.

1. Os móveis feitos de madeira maciça são mais 
resistentes que os outros móveis e, por esta 
razão, não devem ser limpos e lustrados mais 
que uma vez no semestre.

2. Uma flanela ou fralda de pano umedecida 
podem ser usadas para remover a poeira de 
móveis de madeira.

3. Os móveis de MDF devem ser limpos uma vez 
por semana com esponjas ásperas e abrasivas. 
Se usar flanela ou fralda de pano elas devem 
estar encharcadas com bastante água, pois o 
MDF absorve rapidamente os líquidos.

4. Para limpar superfícies de vidro devemos usar 
uma esponja umedecida em água e detergente 
neutro. Esfregam-se as manchas até remover a 
sujeira e, em seguida, remove-se o sabão para 
depois remover o sabão com o auxílio de um 
pano molhado. Enxugue com um pano seco e 
finalize com papel toalha e um pouco de álcool.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 ,3 e 4.

24. O trabalhador que trabalha na cozinha ou na 
copa deve observar alguns itens fundamentais para 
evitar a contaminação dos alimentos.

Assinale a alternativa que indica uma preocupação que 
deve ser constante daqueles que lidam com alimentos.

a. SQUARE Lavar bem as mãos, pelo menos após as 
refeições.

b. SQUARE Armazenar o lixo sempre perto do estoque de 
alimentos, para ser mais fácil o seu manuseio.

c. SQUARE Tomar banho pelo menos uma vez por semana.
d. Check-square Controlar pragas, insetos e roedores.
e. SQUARE Lavar os utensílios de cozinha no dia posterior 

ao seu uso, para evitar a contaminação da 
comida com produtos químicos utilizados na 
limpeza.
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29. Um hábito muito comum de algumas pessoas 
é o de assoprar a comida das crianças, quando está 
quente, para que elas não se queimem.

Assinale a alternativa correta a respeito desse 
procedimento.

a. SQUARE Embora criticado por alguns especialistas, não 
pode trazer qualquer prejuízo às crianças, pois 
na boca das pessoas não há bactérias.

b. SQUARE A saliva contém muitas substâncias bacterici-
das, impedindo a contaminação do alimento.

c. SQUARE É um ato de carinho, de amor, que não causa 
qualquer dano à criança, pois o amor –existem 
evidências científicas– consegue conter a even-
tual contaminação pelas gotículas de saliva que 
contenham bactérias.

d. SQUARE Sendo a mucosa da boca da criança muito 
sensível, soprar o alimento é um ato necessário 
para evitar queimaduras e, como o alimento 
está quente, não há risco de contaminação.

e. Check-square É um ato condenável, pois as bactérias existen-
tes na saliva da pessoa passam para a criança, 
podendo causar doenças.

30. Acidente do trabalho é o que ocorre, com o 
empregado, pelo exercício do trabalho, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional, quando:

a. Check-square a serviço da empresa.
b. SQUARE nas horas de folga e lazer.
c. SQUARE executando tarefas domésticas.
d. SQUARE realizando trabalhos particulares.
e. SQUARE sua residência for atingida por intempéries.

27. Observe a relação entre alimentos e como devem 
ser guardados e associe as colunas abaixo.

Coluna 1 Alimentos

1. Alimento com menor prazo de validade
2. Ovo
3. Carne
4. Feijão
5. Verdura

Coluna 2 Sobre o armazenamento

( ) Não deve ser colocado na porta da geladeira.
( ) Pode ser congelado depois de cozido, mas por 

pouco tempo.
( ) Depois de cozido deve ser armazenado na 

geladeira por, no máximo, três dias.
( ) Deve ser colocado à frente na geladeira ou em 

prateleira bem visível.
( ) Deve ser guardada na gaveta inferior da gela-

deira, onde a temperatura é mais adequada.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 4 • 2 • 5
b. SQUARE 1 • 3 • 5 • 4 • 2
c. SQUARE 2 • 1 • 3 • 5 • 4
d. Check-square 2 • 3 • 4 • 1 • 5
e. SQUARE 5 • 3 • 1 • 4 • 2

28. O trabalhador deve ter grande cuidado na mani-
pulação de produtos químicos, pois muitos deles 
podem causar grande dano à sua saúde e mesmo a 
sua morte.

Assinale a alternativa em que todos os produtos 
químicos relacionados, se erradamente manipulados, 
podem causar dor de cabeça, náuseas, sonolência, 
convulsões, coma e até a morte.

a. SQUARE Água destilada
b. SQUARE Álcool de limpeza doméstica
c. Check-square Gases como hidrogênio e metano
d. SQUARE Bagaço de cana, pluma de algodão
e. SQUARE Fumaça das panelas durante o cozimento dos 

alimentos
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Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
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