
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE GRAVATAL-SC 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 20 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá a duração de três horas. 

3 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
1- O nome completo do atual Prefeito de Gravatal é: 

A) Idoir Daufemback Hoepers 

B) Rudinei Carlos do Amaral Fernandes 

C) Mário Inácio Serafim 

D) Tarcisio Marcon Corrêa 

 

2- O atual Presidente da Câmara de Vereadores de 

Gravatal é: 

A) Djalma Comeli 

B) Manoel Hercílio Ferreira 

C) Pedro Aranha 

D) João Fernandes Rodrigues 

 

3- A Câmara Municipal de Gravatal tem: 

A) 9 vereadores    

B) 7 vereadores 

C) 10 vereadores 

D) 11 vereadores 

 
4- O Município de Gravatal foi fundado em: 

A) 19 de dezembro de 1961 

B) 29 de dezembro de 1961     

C) 19 de dezembro de 1962 

D) 29 de dezembro de 1962 

 

5- A principal atividade econômica do Município de 

Gravatal é: 

A) O Turismo     

B) A Agricultura 

C) A Indústria de Confecção 

D) A Indústria Madeireira 

 
6- A Independência do Brasil foi proclamada: 

A) No dia 7 de Setembro de 1822     

B) No dia 7 de Setembro de 1789 

C) No dia 7 de Setembro de 1899 

D) No dia 15 de Novembro de 1899 

 
7- O atual Governador de Santa Catarina é: 

A)  Luiz Henrique da Silveira 

B) Eduardo Moreira 

C) Raimundo Colombo     

D) Esperidião Amim 

8- O Estado de Santa Catarina fica situado: 

A) Na Região Sul do Brasil     

B) Na Região Sudeste do Brasil 

C) Na Região Central do Brasil 

D) Na Região Centro Oeste do Brasil 

 

9- O maior município em população da Região Sul 

de Santa Catarina é: 

A) Tubarão 

B) Criciúma    

C) Araranguá 

D) Braço do Norte 
 
10- A maior manifestação cultural do Brasil é: 

A) A Festa Junina 

B) O Boi de Mamão 

C) A Oktoberfest 

D) O Carnaval     

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11- Dentre as palavras abaixo, apenas uma está 

INCORRETA: 

A) Bola 

B) Banana 

C) Patinete 

D) Boneka 

 

12- Se utilizarmos os números 2, 9 e 4, o maior 

número que podemos montar sem repetir os 

algarismos é: 

A) 429 
B) 294 
C) 942 
D) 492 
 
13- Quanto à higiene do trabalhador é correto 
afirmar que: 
A) Não se deve passar as mãos nos cabelos, nem se 
pentear na área da cozinha 
B) Qualquer tipo de ferimentos como cortes e 
machucados não é preciso ser coberto 
C) Podem-se experimentar alimentos com as mãos  
D) Apenas as alternativas A e C estão corretas 
 
14- Para deixar insetos e roedores afastados dos 
ambientes, devemos: 
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A) Deixar os ralos destampados 
B) Não dar bola sobre as falhas da construção e 
deixar tudo como está 
C) Deixar restos de alimentos acumulados  
D) Manter a boa prática de higiene e manipulação 
 
15- Ao varrer um local, o servente encontra vários 
copos plásticos pelo chão, restos de comida e etc. O 
que deverá ser feito com este lixo é: 
A) Não dar bola para a parte de reciclagem e jogar  
tudo em um único lixo 
B) Amontoar o lixo e deixar num canto para que 
outra pessoa ajunte 
C) Se no local tiverem lixos de reciclagem, colocar 
tudo separadamente em cada lixeira 
D) Varrer de qualquer jeito só para dizer que foi 
varrido 
 
16- A limpeza de pisos é pelo ponto de vista de 
muitas pessoas, como a parte mais “fácil” de ser 
limpa. Mais existem certos cuidados a serem 
tomados, são estes: 
A) Passar o mesmo pano em todos os cômodos, 

transmitindo assim o resíduo de bactérias por todos 

os lados 

B) Nunca usar um balde com a mesma água para a 

limpeza de todos os ambientes 

C) Encharcar o pano e fazer uso exagerado de 

detergente neutro na limpeza 

D) Nenhuma das alternativas 

 

17- Após o surgimento do incêndio, o que deve ser 
feito primeiramente é: 
A) Rescaldo 
B) Salvamento de vidas 
C) Extinção 
D) Confinamento 
 
18- Quanto aos equipamentos contra incêndio, é 
incorreto afirmar que: 
A) O equipamento tem que estar em um local visível  
B) Em um local de fácil alcance 
C) Tomar cuidados com prazo de validade  
D)Deixar o equipamento vazio pendurado nas 
dependências do local  
 
19- Em caso de um pote plástico pegar fogo, o que 
deve ser feito é: 

A) Jogar água 
B) Se tiver como, retirar o objeto do local pra evitar o 
alastramento do fogo 
C) Abafar com um pano úmido 
D) Todas as alternativas 
 
20- O serviço de limpeza das salas é feito num 
horário em que: 
A) Possuir alguém na sala, atrapalhando então as 
pessoas que se encontram no local 
B) Em um horário em que não interfira a 
programação das atividades  
C) A qualquer momento  
D) Sempre que se achar necessário 
 
 
 
 

 

 




