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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

ALEGRE PR 

 

 

 

                                                                    

        

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetição: 

 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

            RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 06 a 10 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 11 a 15 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 16 a 30 
 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Betsy 

 
Betsy esperou a volta do homem para morrer. 

 Antes da viagem ele notara que Betsy 
mostrava um apetite incomum. Depois surgiram outros 
sintomas, ingestão excessiva de água, incontinência 
urinária. O único problema de Betsy até então era a 
catarata numa das vistas. Ela não gostava de sair, mas 
antes da viagem entrara inesperadamente com ele no 
elevador e os dois passearam no calçadão da praia, 
algo que ela nunca fizera. No dia em que o homem 
chegou, Betsy teve o derrame e ficou sem comer. Vinte 
dias sem comer, deitada na cama com o homem. Os 
especialistas consultados disseram que não havia 
nada a fazer. Betsy só saia da cama para beber água. 
 O homem permaneceu com Betsy na cama 
durante toda a sua agonia, acariciando seu corpo, 
sentindo com tristeza a magreza de suas ancas. No 
último dia, Betsy, muito quieta, os olhos azuis abertos, 
fitou o homem com o mesmo olhar de sempre, que 
indicava o conforto e o prazer produzidos pela 
presença e pelos carinhos dele. Começou a tremer e 
ele a abraçou com mais força. Sentindo que os 
membros dela estavam frios, o homem arranjou para 
Betsy uma posição confortável na cama. Então ela 
estendeu o corpo, parecendo se espreguiçar, e virou a 
cabeça para trás, num gesto cheio de langor. Depois 
esticou o corpo ainda mais e suspirou, uma exalação 
forte. O homem pensou que Betsy havia morrido. Mas 
alguns segundos depois ela emitiu novo suspiro. 
Horrorizado com sua meticulosa atenção o homem 
contou, um a um, todos os suspiros de Betsy. Com o 
intervalo de alguns segundos ela exalou nove suspiros 
iguais, a língua para fora, pendendo do lado da boca. 
Logo ela passou a golpear a barriga com os dois pés 
juntos, como fazia ocasionalmente, apenas com mais 
violência. Em seguida, ficou imóvel. O homem passou 
a mão de leve no corpo de Betsy. Ela se espreguiçou e 
alongou os membros pela última vez. Estava morta. 
Agora, o homem sabia, ela estava morta. 
 A noite inteira o homem passou acordado ao 
lado de Betsy, afagando-a de leve, em silêncio, sem 
saber o que dizer. Eles haviam vivido juntos dezoito 
anos. 
 De manhã, ele a deixou na cama e foi até a 
cozinha e preparou um café puro. Foi tomar o café na 
sala. A casa nunca estivera tão vazia e triste. 
 Felizmente o homem não jogara fora a caixa 
de papelão do liquidificador. Voltou para o quarto. 
Cuidadosamente, colocou o corpo de Betsy dentro da 
caixa. Com a caixa debaixo do braço caminhou para a 
porta. Antes de abri-la e sair, enxugou os olhos. Não 
queria que o vissem assim. 
 
FONSECA, Rubem. Histórias de amor. Cia das Letras: 
São Paulo, 1997, p.9. 

 

Questão 01  

 
Betsy é: 

 
(A) A esposa da personagem. Ela estava muito doente e 

acabara de falecer. 

 

(B) A mãe da personagem que aparenta estar em estado 

terminal. 

 

 

(C) O bicho de estimação da personagem que adoeceu e 

morreu. 

(D) A filha do homem, em estado de agonia. 

 

(E) Nenhuma das alternativas. 

Questão 02  

 
Ao final do texto, por que o homem enxugou os olhos 
antes de sair? 

 
(A) Porque a sociedade recriminaria um homem que 

chorasse pela perda de alguém como Betsy. 

(B) Porque precisava trabalhar e estava atrasado. 

(C) Porque precisava disfarçar para os vizinhos o crime 

que cometera. 

(D) Porque seus olhos estavam ardendo e ele precisava 

mostrar para todos que nada sentia pela morte de 

Betsy. 

(E) Porque sua mulher não podia desconfiar do que 

ocorrera na noite anterior. 

Questão 03  

 
Este texto é um (a): 

 
(A) Artigo. 
(B) Relato de experiência. 
(C) Crônica. 
(D) Conto. 
(E) Romance. 
 

Questão 04  

 
Por se tratar de um texto da ordem do “narrar”, os 
verbos utilizados encontram-se conjugados, em sua 
maioria, no tempo: 

 
(A) Presente. 
(B) Passado. 
(C) Futuro. 
(D) Imperativo. 
(E) Particípio. 
 

Questão 05  

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Na frase, “Depois surgiram outros sintomas, ingestão 

excessiva de água, incontinência urinária”, todas as 

palavras grifadas recebem acento gráfico porque são 

proparoxítonas. 

(B) Em, “Com o intervalo de alguns segundos ela exalou 

nove suspiros iguais, a língua para fora, pendendo do 

lado da boca”, a palavra em destaque é trissílaba. 

(C) Na frase, “Começou a tremer e ele a abraçou com 

mais força”, as sílabas destacadas são exemplos de 

dígrafos. 

(D) Na frase, “Os especialistas consultados disseram que 

não havia nada a fazer”, os termos destacados formam 

um encontro consonantal. 

(E) Em “Cuidadosamente, colocou o corpo de Betsy dentro 

da caixa”, a sílaba grifada contém ditongo aberto. 
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RACÍOCINIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

 

Questão 06  

 
Dentre as alternativas abaixo assinale a CORRETA. 
 

(A) 3 > 1  
(B) 4 = 2+1/2  
(C) 1/2≤ 1/4 
(D) 2

3
> 21 

(E) 1 ≥ 2
0
 

 

Questão 07  

 
Ruth é mãe solteira, sua filha mais velha (Denise) tem 
7anos a mais que Laura a mais nova de 4 anos de 
idade. Sabendo que este ano Laura já fez aniversário, 
pode-se afirmar que na próxima terça-feira Denise fará: 
 

(A) 18 anos de idade. 
(B)  É impossível determinar a idade de Denise. 
(C) 11 anos de idade. 
(D)  21 anos de idade. 
(E) 15 anos de idade. 
 

Questão 08  

 
Na sequência (3, 4, 6, 9, 13, 18...) o número que sucede 
18 é: 
 

(A) 19 
(B) 1 
(C) 16 
(D) 32 
(E) 24 
 

Questão 09  

 
José é Bancário e ganha mensalmente de R$ 2.000,00 
deste o mesmo gastou 2/6 com alimentação, 1/6 com a 
farmácia e 1/6 com material escolar dos filhos. 
Assinale a alternativa correta que representa o valor 
aproximado que restará para José. 
 

(A) 1000,04 reais 
(B) 500,23reais 
(C) 300,55 reais 
(D) 666,66 reais 
(E) 200,15 reais 

 

Questão 10  

 
Uma família compromete 20% de sua renda mensal 
com alimentação 50% com dividas já pré-
estabelecidas, sabendo que a renda familiar é de R$ 
1.500,00. Assinale a alternativa CORRETA que 
representa o valor que restará para a família. 
 

(A) 200 reais 
(B) 450 reais 
(C) 100 reais 
(D) 300 reais 
(E) 50 reais 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO DO MUNICÍPIO 

 

Questão 11  

 
Na história do Município de Jardim Alegre foi  
inicialmente denominado patrimônio Três Machados e  
passou mais tarde a se chamar patrimônio: 

 
(A) Montão Alegre 
(B) Rancho Alegria  
(C) Lote Alegre 
(D) Rancho Contente 
(E) Rancho Alegre 
 

Questão 12  

Em 2011, o Município foi contemplado com a 
construção de uma unidade de: 

 
(A) Posto de Saúde  
(B) Hospital Regional  
(C) Educação Infantil 
(D) Colégio Estadual 
(E) Creche  
 

Questão 13  

“Art. 5º - São símbolos do Município de JARDIM 
ALEGRE além dos nacionais e estaduais, 
___________________, estabelecidos por lei municipal 
aprovada por maioria absoluta da Câmara Municipal.” 
Responda a alternativa que corresponde com os 
Símbolos CORRETOS.  

 
(A) “o brasão, a bandeira e o hino” 
(B) “o brasão, o selo e a bandeira” 
(C) “a bandeira e o hino” 
(D) “o brasão, a bandeira e o hino” 
(E) “o brasão e o hino” 
 

Questão 14  

 
Edilson Gomes é Secretário do Município de Jardim 
Alegre do: 

 
(A) Meio Ambiente  
(B) Educação  
(C) Saúde  
(D) Assistência Social  
(E) Planejamento  
 

Questão 15  

 
Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social – IPARDES Jardim Alegre é 
reconhecida pelo código 411250, localiza-se na:  

 
(A) Região Norte-central Paranaense e agrupa-se na 

Macrorregião de Ivaiporã. 
(B) Mesorregião Norte-central Paranaense e agrupa-se 

na Microrregião de Ivaiporã. 
(C) Mesorregião Sul-central Paranaense e agrupa-se na 

Região de Ivaiporã. 
(D) Misorregião Norte-Sul Paranaense e agrupa-se na 

Microrregião de Ivaiporã. 
(E) Mesorregião Norte Paranaense e agrupa-se na 

Microrregião de Ivaiporã. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 16  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  Nos Atos Inseguros 
estão sempre presentes: 
 

(A) Imprudência, negligência e imperícia. 
(B) Prudência, segurança e  perícia. 
(C) Cuidado, cautela e desleixo. 
(D) Atenção, experiência e manutenção. 
(E) Organização, desatenção e precaução. 
 

Questão 17  

 
Assinale a alternativa INCORRETA. Condição insegura 
caracteriza-se por situações de risco, presente no local 
de trabalho. São exemplos de condição insegura: 
 

(A) Instalação elétrica com fio desencapado. 
(B) Máquinas ou ferramentas defeituosas. 
(C) Piso molhado.   
(D) Máquina em perfeito estado de conservação. 
(E) Escadas improvisadas. 
 

Questão 18  
  

Assinale a alternativa CORRETA.  A sigla EPI tem o 
seguinte significado: 
 

(A) Empresa Pessoal e Individual. 
(B) Equipamento de Proteção Individual. 
(C) Equipamento Pessoal de Insegurança. 
(D) Espécie de Proteção Integral. 
(E) Empresa de Prestação Integral.  

 
Questão 19  

 
Sobre os tipos de EPI’s, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 

(A) Capacete: equipamento básico de segurança em 
qualquer obra. 
 

(B) Calçados: podem ser botas ou sapatos. As botas, 
feitas de PVC e com solado antiderrapante, são 
usadas em locais úmidos, inundados.  E os sapatos 
são de uso permanente. 

 
(C) Protetores auriculares: protegem os ouvidos em 

ambientes onde o ruído está acima dos limites de 
tolerância. 

 
(D) Escudos e máscaras: protegem os olhos e o rosto 

contra fagulhas incandescentes e raios ultravioleta 
em serviços de soldagem. 

 
(E) Óculos: protegem o tórax, o abdômen e partes dos 

membros inferiores do trabalhador.  

 
Questão 20  

 
Assinale a alternativa INCORRETA. Em relação aos 
EPI’s, dentre outras, são obrigações do empregador:  
 

(A) Adquirir e fornecer gratuitamente o EPI adequado ao 
risco de cada atividade. 
 

(B) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso correto, 
guarda e conservação dos EPI’s. 

 
(C) Não exigir o uso dos EPI’s. 
 
(D) Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção 

periódica dos EPI’s. 
 
(E) Substituir imediatamente os EPI’s, quando 

danificados pelo uso ou extraviados. 
 

Questão 21  

 
Assinale a alternativa INCORRETA. Quanto aos EPI’s, 
são obrigações do trabalhador:  
 

(A) Usar o EPI, utilizando-o apenas para a finalidade a 
que se destina.  

 
(B) Responsabilizar-se pela guarda e conservação do 

equipamento. 
 
(C) Usar o EPI somente quando sentir vontade. 
 
(D) Comunicar ao empregador qualquer alteração que 

torne o EPI impróprio para uso. 
 
(E) Cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado do EPI. 
 

Questão 22  

 
Sobre noções básicas de pintura predial, assinale a 
alternativa CORRETA. NÃO faz parte dos cuidados 
especiais que devem ser tomados no manuseio das 
tintas:  
 

(A) Manter a embalagem fechada. 
 

(B) Manter fora do alcance de crianças e animais. 
 
(C) Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe 

de fontes de calor.  
 
(D) Reutilizar a embalagem. 
 
(E) Devido à sensibilidade individual das pessoas, 

recomenda-se preventivamente, quando da 
aplicação, a utilização de óculos de segurança, 
máscaras e luvas látex ou PVC. 

 

Questão 23  

 
Com relação às noções básicas de pintura predial, 
assinale a alternativa INCORRETA.  
 

(A) A correta preparação da superfície é de fundamental 
importância para se obter uma pintura de qualidade e 
durável. Portanto, alguns cuidados devem ser 
rigorosamente observados: a superfície deve estar 
firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão ou mofo. 
 

(B) As lixas são materiais não utilizados nas pinturas. 
 
(C) Na alvenaria: manchas de gordura ou graxa devem 

ser eliminadas com solução de água e detergente. 
Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. 

 
(D) Massas: esta classe de produtos tem a finalidade de 

regularizar defeitos ou imperfeições apresentados 
pela superfície. Boa parte da beleza e requinte 
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da pintura deve-se ao ótimo nivelamento 
proporcionado pelas massas. 

 
(E) Rolos de lã de carneiro ou lã sintética: são usados 

para aplicação de tintas à base d’água, látex PVA e 
acrílico. 

 

Questão 24  

 
 
Sobre materiais e ferramentas usados em pequenos 
reparos hidráulicos e elétricos, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
 

(A) Formão: ferramenta usada por carpinteiros e 
entalhadores.  
 

(B) Chave de teste: serve para verificar a existência de 
corrente em uma tomada ou qualquer ponto onde se 
deseja verificar a existência de corrente elétrica. 

 
(C) Chave Phillips: utilizada para parafusos com cabeça 

de estrela. 
 
(D) Fita veda rosca: para canos de água. 
 
(E) Fita isolante: para usar nos fios desencapados.  
 

Questão 25  

 
Assinale a alternativa CORRETA. O patrimônio público 
sofre atos de vandalismo com frequência.     NÃO são 
atos de vandalismo contra o patrimônio público: 
 

(A) Pichar monumentos públicos. 
 

(B) Depredar lâmpadas dos postes de iluminação 
pública. 

 
(C) Queimar lixeiras públicas. 
 
(D) Destruir bancos e brinquedos em praças públicas. 
 
(E) Zelar pelo patrimônio público. 
 

Questão 26  

 
Assinale a alternativa CORRETA. Em se tratando de 
limpeza e conservação predial, na varrição dos pátios 
e calçadas, qual a melhor destinação das folhas 
recolhidas dessa tarefa?  
 

(A) Aproveitá-las como adubo orgânico. 
(B) Jogar no vaso sanitário. 
(C) Colocar fogo. 
(D) Jogar em boca de lobo. 
(E) Jogar na rede de esgoto. 
 

Questão 27  

 
Com relação à sinalização de segurança, assinale a 
alternativa CORRETA. Nos cavaletes de sinalização de 
advertência de piso molhado, são utilizadas as cores:  
 

(A) Lilás e branco. 
(B) Alumínio e cinza. 
(C) Amarelo e preto. 
(D) Marrom e vermelho. 
(E) Púrpura e laranja. 
 
 
 

Questão 28  

 
Assinale a alternativa INCORRETA. Para efetuar 
pequenos reparos elétricos, o auxiliar de serviços 
gerais deve:  
 

(A) Somente usar ferramentas isoladas (com 
cabo/proteção de borracha ou plástico) para evitar 
choques. 
 

(B) Colocar objetos estranhos nas tomadas. 
 
(C) Sempre desligar os equipamentos elétricos quando 

for limpar, guardar ou fazer pequenos reparos. 
 
(D) Na manutenção predial próxima à rede elétrica, 

manter distância segura ao manobrar materiais e  
equipamentos.         

 
(E) Atenção no manuseio de equipamentos elétricos com 

a presença de água. 
 

Questão 29  

 
Assinale a alternativa CORRETA. Na limpeza e 
conservação de móveis, o auxiliar de serviços gerais 
deve utilizar:  
 

(A) Soda cáustica. 
(B) Mistura de areia com argila. 
(C) Produtos abrasivos. 
(D) Pano limpo, macio e  levemente umedecido. 
(E) Extintor de incêndio. 
 

Questão 30  

 
Assinale a alternativa CORRETA. Organização e 
limpeza são as primeiras medidas de segurança do 
trabalho para evitar acidentes. Para prevenir acidente 
no trabalho, o auxiliar de serviços gerais deve:  
 

(A) Trabalhar sempre descalço. 
 
(B) Efetuar trabalhos em altura superior a dois metros 

sem o uso de nenhum equipamento de segurança. 
 
(C) É permitido o trabalho em telhado com chuva ou 

vento. 
 
(D) É permitido o transporte de pessoas nos elevadores 

de materiais. 
 
(E) Uma escada individual deve ter seu uso restrito a 

acessos provisórios e serviços de pequeno porte. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 

  
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Jardim Alegre 001/2012 
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