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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE JANEIRO DE 2013 
 

CARGO: 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de janeiro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de janeiro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Assinale a alternativa na qual o plural da palavra 
está escrito de forma ERRADA: 
 
a) Artesão = artesãos. 
b) Cidadão = cidadãos. 
c) Cristão = cristãos. 
d) Pagão = pagães. 
 
02) A divisão silábica está correta em: 
 
a) Des-a-ten-to. 
b) P-si-có-lo-go. 
c) Ma-te-rial. 
d) Pas-se-a-ta. 
 
03) Assinale a alternativa em que o uso do X e do CH 
está correto: 
 
a) Chafariz e enxada. 
b) Charope e xaxim. 
c) Enchoval e xama. 
d) Caicha e faxineira. 
 
04) Quanto ao uso do MAS e MAIS, assinale a 
alternativa que completa a frase corretamente: 
 
Gostaria de passar ________ tempo com meus amigos, 
________ meu trabalho exige muito de mim. 
 
a) mais – mais. 
b) mas – mas. 
c) mais – mas. 
d) mas – mais. 
 
05) A alternativa em que o uso do MAL e MAU 
completa a frase corretamente, respectivamente é: 
 
O maior problema em nosso país é o ________ uso dos 
recursos naturais. 
As pessoas passam ________ devido à grande 
quantidade de poluentes jogados na atmosfera. 
 
a) mau – mal. 
b) mau – mau. 
c) mal – mau. 
d) mal – mal. 
 
06) Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica 
está ERRADA: 
 
a) Onomatopéia. 
b) Cúbico. 
c) Hipérbole. 
d) Jovens. 
 

07) A alternativa em que ocorrem os encontros 
vocálicos ditongo, tritongo e hiato, respectivamente, é: 
 
a) Páscoa – espiões – álcool. 
b) Quais – cílios – baú. 
c) Saguões – enxaguou – herói. 
d) Aquário – frequente – sagui. 
 
08) Assinale a alternativa em que as palavras NÃO são 
antônimas:  
 
a) Bendizer e maldizer. 
b) Progredir e regredir. 
c) Concórdia e discórdia. 
d) Oposição e obstinação. 
 
09) Assinale a alternativa em que as palavras NÃO são 
sinônimas: 
 
a) Encontrar e achar. 
b) Simpatia e afeto. 
c) Ordem e anarquia. 
d) Apreciar e estimar. 
 
10) A alternativa que corresponde ao significado da 
palavra ENTRETENIMENTO é: 
  
a) Firmeza. 
b) Distração. 
c) Obstinação. 
d) Comprometimento. 
 

Matemática 

 
11) A fábrica onde Josué trabalha produz 4.852 
camisetas por mês. Quantas camisetas essa fábrica 
produz anualmente? 
 
a) 58.224 
b) 14.5560 
c) 29.112 
d) 72.780 
 
12) A capacidade máxima de uma sala de aula é 40 
carteiras, então 25 carteiras equivalem a quantos %? 
 
a) 70% 
b) 35% 
c) 62,5% 
d) 72,5% 
 
13) A solução da operação     

  é : 
 
a) 133 
b) 189 
c) 157 
d) 61 
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14) A carga máxima que um caminhão pode transportar 
é 48.000 kg. Sabendo que esse caminhão está 
carregado com 2/4 de sua carga máxima, com quantos 
kg ele está carregado? 
 
a) 12.000 kg 
b) 24.000 kg 
c) 36.000 kg 
d) 16.000 kg 
 
15) Em uma cidade de 21.600 habitantes, 3/9 dos 
habitantes têm mais de 45 anos de idade. Quantos 
habitantes dessa cidade têm mais de 45 anos? 
 
a) 2.400 
b) 3.600 
c) 4.200 
d) 7.200 
 
16) Um avião decolou levando 134 passageiros. Na 
primeira aterrissagem, desceram 28 passageiros. Na 
segunda aterrissagem, desceram 36 passageiros e 
subiram 72. Com quantos passageiros o avião ficou 
após a segunda aterrissagem? 
 
a) 142 
b) 134 
c) 102 
d) 132 
 
17) No ano de 2011 os produtores gaúchos colheram 
416.684 toneladas de trigo. Sabendo que 1 tonelada 
corresponde a 1.000 quilogramas, quantos quilogramas 
de trigo o estado do Rio Grande do Sul produziu 
naquele ano? 
 
a) 4166840 
b) 41668400 
c) 416684000  
d) 4166840000 
 
18) Sendo X = 380, então 12% de X é igual a: 
 
a) 38,0 
b) 45,6 
c) 54,6 
d) 3,80 
 
19) Uma empresa reajustou o salário dos funcionários 
em 18% no último ano. Quanto aumentou o salário de 
Claudir, se ele ganhava R$ 622,00 por mês? 
 
a) R$ 62,20 
b) R$ 93,30 
c) R$ 102,37 
d) R$ 111,96 
 

20) Veridiana comprou um carro. Pagou R$ 4.900,00 de 
entrada e vai parcelar o restante em 48 prestações 
iguais de R$ 798,00. Qual o valor total do carro? 
 
a) R$ 38.304,00 
b) R$ 43.204,00 
c) R$ 40.000,00 
d) R$ 42.304,00 
 

Conhecimentos Gerais 

 
21) Em 20 de novembro de 1962, através da Resolução 
07/62, foi criado o Município de Águas de Chapecó (SC), 
que teve sua emancipação político administrativa em: 
 
a) 14 de dezembro de 1962. 
b) 20 de dezembro de 1962. 
c) 14 de janeiro de 1963. 
d) 20 de janeiro de 1963. 
 
22) Analise as assertivas abaixo sobre o Município de 
Águas de Chapecó (SC) e assinale a alternativa correta: 
 

I. A origem do nome  deu-se pela existência das 
fontes de água mineral e por margear o rio 
Chapecó, além de pertencer até então ao 
Município do mesmo nome. 

II. Em 1963 foi eleita a primeira Câmara Municipal de 
vereadores. 

III. A maior decadência do turismo no Município foi 
na década de oitenta.  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Todas estão corretas. 
  
23) Um dos principais símbolos do Estado de Santa 
Catarina, a bandeira foi baseada na obra do historiador, 
jornalista e advogado: 
 

 
 
a) Hercílio Luz. 
b) José Arthur Boiteux.  
c) Assis Chateaubriand. 
d) Manuel Joaquim de Almeida Coelho. 
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24) Getúlio Dornelles Vargas, Presidente do Brasil por 
dois mandatos, realizou diversas transformações no 
país. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Criou a Justiça do Trabalho (1930), o Ministério da 
Justiça e o salário mínimo (1940). 

II. Instituiu a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
(1943), a carteira profissional, a semana de 40 
horas de trabalho e as férias remuneradas.  

III. Na área estatal, criou a Companhia Siderúrgica 
Nacional (1940), a Vale do Rio Doce (1942), a 
Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945) e 
entidades como o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - 1938).  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
25) Segundo reportagem divulgada no Jornal Nacional, 
mais de 50 municípios terão que realizar novas 
eleições. Isso acontece porque os candidatos eleitos 
tiveram a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. 
No Estado de Santa Catarina as eleições ocorrerão no 
dia 3 de março para os Municípios de: 
 
a) Balneário Camboriú; Campos Novos; Criciúma e 

Trombudo Central. 
b) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Tangará. 
c) Blumenau; Campos Novos; Ibicaré e Campo Erê. 
d) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Videira. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) Analise as colocações sobre relacionamento 
humano no trabalho e assinale a correta: 
 
a) Ter um bom relacionamento com os colegas de 

trabalho ajuda e melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos e a aumentar a produtividade do trabalho. 

b) O relacionamento no local de trabalho deve se basear 
em honestidade, diálogo e desconfiança. 

c) Para que o relacionamento com os colegas de serviço 
seja franco devemos dizer tudo o que pensamos, 
mesmo que ofenda alguém. 

d) Hoje em dia é dispensável sermos pacíficos e 
atenciosos no ambiente de trabalho. 

 
27) O método correto de limpeza do local de trabalho 
é: 
 
a) Varrer de fora para dentro. 
b) Limpar do chão em direção ao teto. 
c) Lavar com água e sabão as tomadas elétricas. 
d) Limpar os sanitários diariamente. 
 

28) Assinale a alternativa que representa somente 
equipamentos de proteção para membros inferiores: 
 
a) Botas de borracha e avental. 
b) Capacete e máscara. 
c) Protetor de ouvido e mangas de proteção. 
d) Luvas de borracha e óculos. 
 
29) São instrumentos/materiais utilizados pelo 
encanador em seu dia-a-dia de trabalho, EXCETO: 
 
a) Cano. 
b) Veda-rosca. 
c) Gadanho. 
d) Cola. 
 
30) Mexer com a parte elétrica de um local requer 
alguns cuidados para que não acabe ocorrendo um 
acidente. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Consertos com fios desencapados não representam 

perigo. 
b) Os aparelhos elétricos devem estar desligados da 

tomada para serem consertados. 
c) Os reparos em tomadas elétricas podem ser feitos 

com as mãos molhadas ou os pés descalços. 
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 
 
31) Sobre higiene pessoal no local de trabalho é correto 
dizer: 
 
a) As mãos não precisam ser higienizadas a todo 

momento, somente após usarmos o banheiro. 
b) O banho diário é desnecessário, usar desodorante e 

um bom perfume são suficientes. 
c) A má higiene pessoal dificulta o relacionamento com 

os demais colegas de trabalho e com o público 
atendido. 

d) As roupas devem estar sempre limpas, porém não é 
necessário que os calçados estejam limpos, afinal a 
rua é suja. 

 
32) Sobre o armazenamento de produtos é correto 
dizer: 
 
a) Os produtos de limpeza podem ser guardados 

juntamente com os alimentos, desde que cada um 
esteja em seu recipiente. 

b) É aconselhável colocar produtos químicos em 
garrafas de refrigerante ou vasilhas de alimentos, 
pois facilita na hora da dosagem do produto. 

c) Os produtos químicos e de limpeza devem ser 
armazenados em armários trancados, na embalagem 
própria e com rótulo. 

d) Utilizar a embalagem de produtos de limpeza para 
guardar alimentos não é contra indicado. 
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33) A placa  significa: 
 
a) Piso molhado. 
b) Risco de queda. 
c) Aclive acentuado. 
d) Piso escorregadio. 
 

34) A placa  significa: 
 
a) Produto corrosivo. 
b) Produto inflamável. 
c) Produto tóxico. 
d) Produto sanitizado. 
 

35) A placa  é um alerta para: 
 
a) Radiação. 
b) Comburentes. 
c) Explosivos. 
d) Corrosivos. 
 
36) A segurança no local de trabalho tem por objetivo: 
 
a) Evitar os acidentes que podem ocorrer durante as 

férias do trabalhador. 
b) Combater os maus hábitos de higiene e manter a 

preguiça afastada. 
c) Garantir a segurança do trabalhador enquanto 

desenvolve suas atividades no local de trabalho. 
d) Evitar a propagação de doenças tropicais, como a 

dengue e a malária. 
 
37) A lixeira de cor azul é destinada ao depósito de: 
 
a) Vidros. 
b) Madeira. 
c) Resíduo orgânico. 
d) Papeis. 
 
38) Assinale a alternativa que representa um material 
que NÃO pode ser reciclado: 
 
a) Metal. 
b) Plástico. 
c) Seringa descartável. 
d) Vidro. 
 

39) É uma proibição do servidor público: 
 
a) Utilizar-se de seu cargo para favorecer terceiros. 
b) Chegar pontualmente ao local de trabalho. 
c) Agir dentro da ética e dos bons costumes. 
d) Desempenhar seu trabalho dentro de suas 

atribuições. 
 
40) Assinale a alternativa que é uma atribuição do 
Auxiliar de Serviços Gerais: 
 
a) Aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva. 
b) Executar serviços de limpeza nas dependências 

internas e externas do órgão, jardins, garagens e 
veículos. 

c) Zelar pela permanência de todos os alunos na escola 
ou no centro de educação infantil. 

d) Fornecer dados sociais para a elucidação de 
diagnóstico médico e pericial. 
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