AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CONHECIMENTOS GERAIS

Leia um fragmento do texto “Rei, o galo democrata”, de Lygia Bojunga
Nunes, e responda as questões de 01 a 03:
- Pois é... Tive que resolver o que é que eu ia fazer da minha vida. Pensei pra burro. Acabei
resolvendo que ia lutar pelas minhas idéias.
Achei aquilo tão bacana! Na escola, quando a gente lê a vida de Tiradentes, e desse pessoal
importante, vem sempre essa frase junto: “homens que lutaram por suas idéias”.
- Que legal, Rei. E você lutou?
- Não. Foi só resolver lutar que eles me levaram de volta pro galinheiro. Então eu chamei as
minhas quinze galinhas e pedi, por favor, para elas me ajudarem. Expliquei que vivia muito
cansado de ter que mandar e desmandar nelas todas, noite e dia. (...)
1- O termo “Pensei pra burro” significa que o galo:
A) Não pensou nada.
C) Pensou bastante.

B) Pensou nos burros que estavam ao seu redor.
D) Pensou bem pouco.

2- O termo “Achei aquilo tão bacana” significa que o galo:
A) Achou aquilo um horror.
C) Achou aquilo um tanto quanto estranho.

B) Achou aquilo excelente.
D) Achou aquilo especial

3- Depois de refletir, o que o galo resolveu fazer de sua vida?
A) Que ia pegar armas e ir para a guerra.
B) Que as galinhas deveriam lutar contra os invasores do galinheiro.
C) Que ia viajar para não pensar em nada.
D) Que as galinhas teriam autonomia.
4- Assinale a alternativa em que o adjetivo concorde com o substantivo:
A) Pai atenciosa.

B) Mulher medrosa.

C) Flor bonito.

D) Carro rápida.

5- Assinale a alternativa em que o plural está escrito de forma INCORRETA:
A) Frutos estragado.
C) Pais carinhosos.

B) Trabalhadores zangados.
D) Amigos simpáticos.

6- Júlia compra 1 dúzia de pães por dia. Quantos pães comprará em 10 dias?
A) 120.

B) 122.

C) 126.

D) 156.

7- Ana tem 75 livros e Rayssa tem o dobro do número de livros de Ana. Quantos livros
tem as duas juntas?
A) 300.

B) 225.

C) 150.

D) 225.

8- A porta de um cinema abriu e entraram 3 homens, 6 mulheres, 4 moças, 5 moços, 2
crianças. Quantas pessoas entraram nesse cinema?
A) 23.

B) 95.

C) 20.

D) 15.

9- Assinale a alternativa CORRETA quanto a origem da palavra MAURITI:
A)Sua origem é Tupi e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá
sumo.
B) Sua origem é africana e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá
sumo.
C) Sua origem é européia e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que
dá sumo.
D) Sua origem é asiática e denomina uma palmeira humburity, que significa árvore que dá
sumo.
10- Assinale a alternativa CORRETA quanto ao início do povoado que deu origem ao
município de Mauriti:
A)Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades
da lagoa Quichese.
B) Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades
da lagoa Quitasese.
C)Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades
da lagoa Cuiguesa.
D)Os primeiros habitantes do atual município de Mauriti instalaram-se nas proximidades
da lagoa Maurititia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11- Um clima saudável de convivência no ambiente de trabalho é favorecido pelas boas
relações humanas. Portanto, cada trabalhador deve:
A) Fazer avaliações do trabalho do outro com os colegas de trabalho.
B)Comunicar ao chefe tudo o que acontece no ambiente de trabalho.
C) Fiscalizar o horário de chegada de cada colega de trabalho para saber quem chega
atrasado.
D)Acolher a todos com educação, ser prestativo e ajudar sempre que necessário.
12. São consideradas proibições ao Servidor Público do município de Mauriti:
A) Exercer outras atividades no mesmo horário de trabalho do servidor da Prefeitura
Municipal.
B) Manter limpo o local de trabalho.
C) Tratar a todos com respeito e educação.
D) Zelar pela preservação do patrimônio público.
13- Qual o horário recomendado para se proceder à limpeza em local onde há grande
circulação de pessoas?
A) Na hora do lanche.
B) Apenas nos feriados.
C) Antes e depois do horário de utilização do recinto, nas horas de menor circulação de
pessoas.
D) Em qualquer horário que o auxiliar de serviços gerais estiver disponível.
14- Marque a alternativa INCORRETA sobre cuidados básicos para evitar acidentes:
A) Para atingir lugares altos, o auxiliar de serviços gerais deverá usar escada com
borracha nos pés.
B) É necessário manter as escadas e o piso sempre molhados.
C) Nunca deixar gavetas abertas.
D) O auxiliar de serviços gerais não deverá usar tamancos ou chinelos. É aconselhável usar
botas, pois grande número de acidentes acontece com os pés.
15- Em relação aos cuidados que o Auxiliar de Serviços Gerais deve tomar quando estiver
trabalhando com inseticidas, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) Após aplicar inseticidas, no final de sua jornada de trabalho o funcionário deverá tomar um
banho, além disso, deve trocar o uniforme semanalmente.
B) Deve ser evitado qualquer contato com o inseticida e, se isto acontecer acidentalmente,
lavar o local imediatamente com água e sabão.
C) Não se deve fumar ou comer qualquer alimento durante a aplicação de inseticidas.
D) O uso de equipamentos de proteção individual nesta operação é obrigatório.

16- Caso alguém no seu ambiente de trabalho beba por engano algum material de limpeza,
que providências deverão ser tomadas imediatamente?
A) Encaminhá-lo ao atendimento médico e tentar provocar o vômito de maneira natural na
vítima.
B) Fazer com que a vítima beba muita água e dispensá-la do trabalho pelo resto do dia.
C) Jogar o produto de limpeza com embalagem no lixo e medicar a vítima.
D) Todas as alternativas estão corretas.
17- Os alimentos sob responsabilidade do Auxiliar de Serviços Gerais deverão ser
guardados:
a) Em local aberto e com incidência de raios solares.
b) Longe de raios solares, em local seco e arejado.
c) No mesmo armário onde ficam os materiais de limpeza.
d) Trancados, juntos com os medicamentos de primeiros socorros.
18- Visando garantir a segurança durante a realização do trabalho foram criados os EPIs –
Equipamentos de Proteção Individual. Sobre este tema é CORRETO afirmar:
A) Os equipamentos de proteção individual, por terem por objetivo a prevenção de acidentes
de trabalho, devem ser sempre utilizados.
B) Os EPIs só precisam ser utilizados quando algum fiscal estiver fazendo vistoria, afinal de
contas eles aumentam o calor e s equipamentos de proteção individual serestringem a luvas,
botas e cintos de segurança.
C) Estão entre os equipamentos de proteção individual as luvas, as botas de segurança, os
são extremamente desconfortáveis.
d) O óculos de proteção, os protetores auriculares e os andaimes.

19- Para garantir a eficiência de seu trabalho, um bom profissional deve se preocupar em
manter os objetos com os quais trabalha sempre organizados. Sobre a melhor forma de
organizar os materiais é CORRETO afirmar:
A) Ao organizar os objetos com os quais trabalha, é importante que o profissional misture
bem os objetos, para garantir que todos os grupos de materiais sejam compostos de todos os
tipos de objetos de que dispõe.
B) A organização dos objetos é ineficiente, porque só dá mais trabalho ao profissional, que
perde tempo, deixando de realizar suas tarefas importantes.
C)Separar os objetos em grupos, utilizando como critério qualidades comuns, como, por
exemplo, função ou utilidade, é uma forma de organizar o material de maneira simples e
eficiente.
D) Os objetos devem ser organizados de forma que não permitam ao usuário encontrálos com facilidade, por se basear em critérios complexos.
20- O Meio Ambiente é “tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é
indispensável à sua sustentação. Estas condições incluem solo, clima, recursos hídricos,
ar, nutrientes e os outros organismos.”, mas o homem diariamente o destrói.
Considerando a importância que o Meio Ambiente tem para os seres vivos, o que pode
ser feito para preservá-lo?
A) Não separar o lixo para a coleta seletiva, porque há empresas especializadas nessa
atividade.
B) Jogar óleos lubrificantes diretamente na rede de esgotos para que eles se degradem.
C) Não jogar lixo nos ambientes aquáticos, para não prejudicar a vida marinha.
D) Colaborar para o desmatamento.

