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Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 04 (quatro) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua 

prova após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a 

terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

  Ter boa postura ajuda a prevenir problemas na coluna e nas articulações. Mas 

para assegurar esses benefícios, preste atenção em seu corpo. Se você sente dores nas 

costas – um problema que atinge 80% da população, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) -, cansaço, pressão ou sensação de peso, procure reverter o quadro, 

tomando alguns cuidados simples no dia a dia. 

 

 

1) O assunto do texto é: 

 

a) Ter boa postura é uma forma de prevenir problemas na coluna e nas articulações. 

b) Como prevenir o peso. 

c) Os cuidados no dia a dia. 

d) Organização Mundial da Saúde. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

2) De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dor nas costas atinge: 

 

a) 70% da população. 

b) 80% da população. 

c) 90% da população. 

d) 100% da população. 

e) 60% da população. 

 

3) De acordo com o texto, para reverter o quadro de cansaço, pressão ou sensação de 

peso é necessário: 

 

a) Tomar medicamentos. 

b) Medir a pressão arterial diariamente. 

c) Perder peso. 

d) Não se cansar. 

e) Tomar alguns cuidados simples no dia a dia. 

 

4) Observe a palavra sublinhada na frase a seguir: Ter boa postura ajuda a prevenir 

problemas de saúde. 

A palavra boa, na frase acima, é: 

 

a) Artigo. 

b) Substantivo. 

c) Adjetivo. 

d) Pronome. 

e) Verbo. 

 

5) A palavra benefícios tem: 

 

a) Duas sílabas. 

b) Três sílabas. 

c) Quatro sílabas. 
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d) Cinco sílabas. 

e) Seis sílabas. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta palavra grafada com erro ortográfico: 
 

a) Assegurar.  

b) Cansaço. 

c) Pressão. 

d) Sinples. 

e) Benefícios.  

 

MATEMÁTICA  
 

7) Um campo de futebol tem as seguintes medidas: 90 m de comprimento e 60 metros 

de largura. Deseja-se fazer com esse campo um novo campo de futebol sete e para isso 

reduzir as suas medidas pela metade e substituir as linhas por fita. Qual o comprimento 

de fita que deve ser usado para delimitar as medidas externas do novo campo? 
 

a) 150m. 

b) 135m. 

c) 95m. 

d) 45m. 

e) 90. 

 

8) Em uma fazenda padronizada onde se produz gado de corte. Os animais que se 

destinam para a venda atingem, em média, 24 arrobas de peso. O proprietário da 

fazenda deseja vender 45 desses animais, com isso deve vender quantos quilos de 

carne? 
 

a) 15.000 kg. 

b) 15.200 kg. 

c) 16.000 kg. 

d) 16.200 kg. 

e) 17.200 kg. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  
 

9) Os primeiros colonizadores do Município de Coronel Freitas vieram de qual lugar? 
 

a) Litoral do estado de Santa Catarina. 

b) Rio Grande do Sul. 

c) Paraná. 

d) Argentina. 

e) Itália. 

 

10) O município de Coronel Freitas foi desmembrado de qual município? 
 

a) Jardinópolis. 

b) Águas Frias. 

c) União do Oeste. 

d) São Luiz. 

e) Chapecó. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) Qual dos cuidados citados abaixo não é necessário observar quando armazenamos 

agrotóxicos? 

 

a) Guardar os produtos químicos longe do alcance de crianças e de animais. 

b) Manter as embalagens sempre fechadas. 

c) Reutilizar as embalagens de agrotóxicos. 

d) Manter os defensivos químicos na embalagem original, sem retirar o seu rótulo. 

e) Evitar guardar o produto em lugares úmidos ou descobertos. 

 

12) Em caso de vazamento de gás o que não devemos fazer? 

 

a) Fechar o registro. 

b) Acender as luzes. 

c) Abrir portas e janelas. 

d) Chamar o corpo de bombeiros. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

13) Na troca de um óleo lubrificante de uma máquina, qual EPI (Equipamento de 

Proteção Individual) é necessário?  

 

a) Luvas impermeáveis. 

b) Macacão de algodão resistente. 

c) Calçado resistente, impermeável e com solado de borracha. 

d) Óculos de segurança. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14) Na aplicação de líquido polidor na pintura de um veículo não devemos: 

  

a) Agitar bem a embalagem, antes de usar. 

b) Aplicar o líquido com uma flanela limpa e macia. 

c) Espalhar o polidor em pequenas áreas sobre a pintura. 

d) Lustrar manualmente. 

e) Aplicar o produto sob a luz do sol. 

 

15) Qual a cor do lixeiro utilizado na coleta seletiva de metais? 

 

a) Marrom. 

b) Amarelo. 

c) Vermelho. 

d) Verde. 

e) Azul. 

 

16) É uma ferramenta usada em jardinagem: 

 

a) Cortador de grama. 

b) Tupia. 

c) Serra mármore. 

d) Esquadro. 

e) Betoneira. 
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17) Não é uma vantagem da coleta seletiva do lixo: 

 

a) Diminui a exploração de recursos naturais. 

b) Aumenta o consumo de energia. 

c) Diminui o desperdício. 

d) Prolonga a vida útil dos aterros sanitários. 

e) Diminui os gastos com a limpeza urbana. 

 

18) As plantas de um jardim devem ser regadas quando: 

 

a) As folhas estão murchas. 

b) A terra está ressecada 5 cm abaixo da superfície. 

c) As folhas estão sem brilho. 

d) As folhas estão enroladas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19) Não é tarefa e responsabilidade de um trabalhador encarregado do estoque: 

 

a) Receber e verificar a quantidade das mercadorias. 

b) Empacotar e desempacotar itens a serem armazenados. 

c) Expedir as mercadorias corretamente. 

d) Vender as mercadorias armazenadas. 

e) Solicitar mais mercadorias quando necessário. 

 

20) Não é necessário ao abastecer um veículo: 

 

a) Verificar a validade do extintor de incêndio. 

b) Colocar a tampa do tanque de combustíveis em local limpo. 

c) Encher sempre o tanque até o gargalo. 

d) Conferir o nível do óleo do motor. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

21) Para manter um bom relacionamento no trabalho não devemos: 

 

a) Apontar o que o outro deixou de fazer. 

b) Ser cordial com todos os colegas. 

c) Escutar o que o outro tem a dizer. 

d) Evitar brincadeiras que podem ofender. 

e) Fazer o melhor que puder na sua função. 

 

22) Não é um equipamento utilizado em carpintaria: 

 

a) Martelo. 

b) Betoneira. 

c) Nível. 

d) Prumo. 

e) Esquadro. 
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23) Para uma boa postura  profissional no trabalho o funcionário não deve: 

 

a) Sempre esperar o seu chefe dizer o que ele deve fazer. 

b) Cumprimentar sempre os seus colegas de trabalho. 

c) Estar sempre bem vestido e limpo. 

d) Procurar aprender com os erros e acertos dos outros. 

e) Atender rapidamente às ligações telefônicas. 

 

24) A última camada de revestimento que uma parede de alvenaria recebe é: 

 

a) O reboco. 

b) O chapisco. 

c) O emboço. 

d) A pintura. 

e) A massa corrida. 

 

25) O lubrificante mais utilizado para mancais de motores é: 

 

a) Silicone. 

b) Cera. 

c) Azeite. 

d) Graxa. 

e) Gasolina. 

 

26) Para a soldagem de tubos de PVC não utilizamos: 

 

a) Lixa. 

b) Estopa ou pano. 

c) Solução limpadora. 

d) Pasta lubrificante. 

e) Adesivo plástico. 

 

27) Não é exigido de um funcionário público: 

 

a) Ser honesto e ético. 

b) Aceitar responsabilidades e desafios. 

c) Faltar e atrasar frequentemente ao trabalho. 

d) Ter preocupação com os outros. 

e) Zelar pelo patrimônio público. 

 

28) A bitola de prego utilizada normalmente para a montagem de caixaria na 

construção civil é: 

 

a) 12x12. 

b) 17x27. 

c) 22x48. 

d) 23x54. 

e) 13x15. 
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29) Na conservação e limpeza de móveis não devemos utilizar: 

 

a) Objetos contundentes ou que agridam a superfície, como espátula, lia, etc. 

b) Produtos de limpeza abrasivos, como sapólio, esponja de aço, etc. 

c) Álcool automotivo ou solvente, como thinner, querosene, etc. 

d) Jogar água em abundância sobre o móvel. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30) Para a correta limpeza de um banheiro não devemos utilizar: 

 

a) Água. 

b) Desinfetante. 

c) Solvente. 

d) Esponja. 

e) Detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 
DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




