
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS I 
DATA: 24/03/2013 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL Nº 001/2013 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes 

no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no verso do CARTÃO-RESPOSTA utilizando 

caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem como 

qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); 

somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para 
cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos 

e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA devidamente 

assinado e o CADERNO DE QUESTÕES. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora do 

seu início. 
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ERA UMA VEZ UM TIRANO 
 
 Era uma vez um reino. Ou uma república. Essa é uma das coisas que não deu para saber direito. Mas não tem muita 
importância. O importante é saber que era uma vez um país muito alegre e divertido, em que as pessoas davam muito palpite no 
jeito que queriam viver, mas também não esquentavam muito a cabeça com isso. Quem mandava era escolhido por elas – não seu se 
era presidente ou primeiro-ministro. Esse negócio de todo mundo dar palpite às vezes ficava parecendo uma bagunça completa, por 
que todo mundo todos queriam falar ao mesmo tempo, cada qual gritava mais do que o outro, às vezes até discutiam e brigavam, não 
era ___________ ficar sempre em ordem e tranquilidade. Mas no fim acabava dando certo. Era assim: quando tinha mais gente 
querendo uma coisa, era essa coisa que acabava sendo feita. E quem não estava de acordo podia chorar, resmungar, reclamar, fazer 
bico, chiar, gritar, espernear, mas no fundo sabia que não tinha mesmo muito jeito, a não ser convencer um monte de gente para 
passar para o seu lado. Era assim mesmo. Mas de vez em quando toda essa onde e bate-boca pareciam uma bagunça, lá isso 
pareciam.  
 Foi por isso que apareceu o Tirano. Ou Deposta. Ou Ditador, tem muitos nomes. Quer dizer, um homem que não perguntou 
ao pessoal se podia ser presidente ou primeiro-ministro, expulsou quem tinha sido escolhido pela maioria e desandou a dar ordens e 
mandar em todo mundo, só porque era o mais forte. NO começo, houve até quem ficasse satisfeito com ele, pensando que estava 
dando um jeito no tal bagunça e que agora as pessoas iam ter ordem para trabalhar em paz. Mas como ele não ouvia palpite dos 
outros, foi começando a fazer besteira. Primeiro, implicou com isso de cada um ter uma ideia diferente. 
 – Onde já se viu? Por isso é que fica todo mundo discutindo em vez de trabalhar. É uma perda de tempo... 
 E lá veio a ordem: 
 – A partir de hoje, só podem ter as minhas ideias! 
 É claro que teve gente que protestou: 
 – Não estou de acordo... Isso é um absurdo! 
 – Quem que esse cara pensa que é? Será que ele acha que tem o rei na barriga? 
 Nem faltou um mais __________ sugerindo: 
 – Podemos abrir a barriga dele e ver... 
 Não adiantou nada. Agora não tinha mais aquela velha bagunça. Quem não concordou, foi preso. Ou foi expulso do reino. 
Ou tratou de ir embora antes de ser expulso. Ou ficou bem quietinho, guardou suas ideias bem guardadas no canto mais fundo e 
escondido da cabeça, e saiu ______________, disfarçando, fazendo de conta que não tinha nada lá dentro. 
 

Era uma Vez um Tirano – Ana Maria Machado – pp. 6-7-8 – Salamandra – 2ª edição – 1982. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) poscível – curiozo – assuviando. 
b) posível – curiozo – assubiando. 
c) pocível – curioso – assoviando. 
d) possível – curioso – assobiando. 
 
02 - Da leitura do texto podemos afirmar que: 
a) Os representantes do povo devem ser o símbolo da confiança e da proteção. 
b) O povo era consciente apesar de não saber se vivia num reino ou numa democracia. 
c) O povo tem o representante que merece. 
d) O povo no princípio era participativo, não dava apenas palpites, exigia o seu bem-estar e seus direitos. 
 
03 - Assinale a alternativa que comprova que o Tirano governa em função de seus interesses próprios e não de seu país: 
a) Desandou a dar ordens. 
b) Expulsou quem tinha sido escolhido pela maioria. 
c) A partir de hoje, só podem ter as minhas ideias. 
d) Foi começando a fazer besteira. 
 
04 - O substantivo composto que faz o plural da mesma forma que bate-boca é: 
a) guarda-noturno. 
b) para-choque. 
c) amor-perfeito. 
d) má-criação. 
 
05 - A palavra “negócio” é acentuada pela mesma razão que: 
a) importância. 
b) república. 
c) país. 
d) também. 
 
06 - Em “Podemos abrir a barriga dele e ver...” O uso das reticências indica: 
a) inflexões de natureza emocional. 
b) que o término da frase deve ser suprida com a imaginação do leitor. 
c) uma reflexão do que se afirma. 
d) uma certa incerteza. 
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07 - “Jeito” se escreve com “j”. Também se escreve com “j” a palavra: 
a) selva___eria. 
b) ___eringonça. 
c) moa___em. 
d) gor___eta. 
 
08 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) im-por-tân-ci-a. 
b) sa-tis-fe-i-to. 
c) qui-e-ti-nho. 
d) ba-rri-ga. 
 
09 - Fabiana foi ao mercado do bairro onde mora e comprou dois pacotes de açúcar por R$ 9,50 cada, quatro pacotes de 
feijão por R$ 5,25 cada, e 900 g de carne ao preço de R$ 12,00 o kg. Ao pagar a conta, ela entregou ao operador de caixa três 
notas de R$ 20,00. É correto afirmar que: 
a) O dinheiro utilizado por Fabiana foi insuficiente para pagar as compras realizadas no mercado. 
b) Se Fabiana tivesse mais R$ 0,30 poderia ter comprado três pacotes de açúcar. 
c) O troco recebido por Fabiana foi menor que R$ 5,00. 
d) O valor pago por cada pacote de açúcar é equivalente ao valor pago pelas 900 g de carne. 
 
10 - Marcel precisa tomar três tipos de remédios diferentes. O remédio “A” ele deve tomar a cada 4 horas. O remédio “B” a 
cada 6 horas, e o remédio “C” a cada 8 horas. Suponha ele ter tomado os três remédios juntos às 7:15 horas de sábado, 
tomará os três remédios juntos novamente às: 
a) 7:15 horas de domingo. 
b) 1:15 horas de domingo. 
c) 21:15 horas de sábado. 
d) 17:15 horas de sábado. 
 
11 - Um produto que custava R$ 40,00 sofreu dois aumentos consecutivos de 10% no mês de fevereiro. Entretanto, com a 
queda no índice das vendas, o fabricante resolveu conceder dois descontos consecutivos de 10% no preço desse produto no 
mês de março. Após o segundo desconto concedido, esse produto passou a custar: 
a) R$ 38,40. 
b) R$ 38,72. 
c) R$ 38,80. 
d) R$ 39,20. 
 
12 - Lucas, Milton e Noel possuem uma sociedade e cada uma possuía uma certa quantidade em dinheiro. Em determinado 
dia, Lucas ganhou R$ 250,00 e Milton perdeu R$ 160,00 num jogo de cartas. Para que os três fiquem com R$ 140,00 a mais 
do que tinham antes de participarem desse jogo de cartas, Noel precisa ganhar: 
a) R$ 40,00.    c) R$ 10,00. 
b) R$ 50,00.    d) R$ 11,00. 
 
13 - Arthur comprou ração suficiente para tratar de seus 8 gatos por um período de 40 dias. Passados 15 dias, morreram 2 
dos gatos de Arthur. Então, o estoque de ração de Arthur suficiente para tratar dos gatos restantes por um período: 
a) inferior a 20 dias. 
b) superior a 20 dias e inferior a 25 dias. 
c) superior a 25 dias e inferior a 30 dias. 
d) superior a 30 dias. 
 
14 - Um recipiente cuja capacidade é de 0,23 m3 possui volume equivalente a: 
a) 2,3 litros. 
b) 23 litros. 
c) 230 litros. 
d) 2300 litros. 
 
15 - Carlos, David e Elton saíram juntos para comer uma porção de aipim. Carlos comeu 1/3 da porção, David comeu 1/9 e 
Elton comeu 3/7. É correto afirmar que: 
a) David comeu mais aipim que Carlos. 
b) Elton comeu menos aipim que David. 
c) Carlos comeu mais aipim que David. 
d) Os três comeram juntos, menos da metade da porção de aipim. 
 
16 - Lúcio aplicou um capital de R$ 8400,00 à taxa de juros simples por um período de 210 dias e, ao final desse período, 
retirou um montante de R$ 9282,00. A taxa de juros praticada nessa aplicação foi de: 
a) 1,5% a.m. 
b) 2% a.m. 
c) 15% a.a. 
d) 20% a.a. 
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17 - As rodinhas de bate-papo, onde são discutidos assuntos diversos, durante o horário de trabalho, devem ser: 
a) Evitadas. 
b) Prestigiadas. 
c) Prolongadas. 
d) Toleradas. 
 
18 - Complete a lacuna da frase abaixo com a alternativa CORRETA: 
Os ____________________ estão ligados à execução de tarefas, à organização e às relações de trabalho, ao esforço físico intenso, 
levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle rígido de tempo para produtividade, 
imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e 
situações causadoras de estresse. 
a) Riscos Biológicos. 
b) Riscos de Acidentes. 
c) Riscos Ergonômicos. 
d) Riscos Físicos. 
 
19 - Conservar a vida em nosso planeta é um dever de todos nós, pequenas atitudes como a de coletar o lixo corretamente faz 
muita diferença. No processo de coleta seletiva e posteriormente destinação do lixo para uma usina e não para o aterro 
sanitário ou lixão, existe uma regra denominada “3R”, que nada mais é do que: 
a) Reciclar, Reduzir e Reformar. 
b) Reciclar, Reduzir e Reutilizar. 
c) Reciclar, Reformar e Reutilizar. 
d) Reduzir, Reformar e Reutilizar. 
 
20 - Na coleta seletiva de lixo, cada material deve ser acondicionado em um recipiente específico, por exemplo, os “cacos de 
vidro e garrafas” devem ser colocados em tambores pintados na cor: 
a) Amarelo. 
b) Azul. 
c) Marrom. 
d) Verde. 
 
21 - No nosso local de trabalho NÃO devemos: 
a) Amolar e limpar todas as ferramentas diariamente, inclusive as que não foram utilizadas. 
b) Conservar o mais limpo possível o espaço de trabalho. 
c) Dispor as ferramentas e equipamentos em uma ordem que permita o fluxo do trabalho. 
d) Manter em nossas bancadas ou mesas somente os itens essenciais para o trabalho que está sendo realizado. 
 
22 - O que deve ser feito com o óleo usado? 
a) Deve ser colocado em garrafas pet e depois incinerado. 
b) Deve ser descartado na rede de esgoto comum. 
c) Deve ser enviado para a reciclagem. 
d) Deve ser misturado ao óleo novo para ser reaproveitado. 
 
23 - Observe bem a imagem abaixo: 

 
Fonte: Dicas de Prevenção de Acidentes e Doenças no Trabalho, SESI – SEBRAE, 2.005. 






 5

Na imagem, um funcionário questiona a utilização de um EPI para a proteção de sua cabeça. Além do capacete, todos os 
EPIs abaixo protegem orifícios localizados na cabeça do trabalhador, EXCETO: 
a) Abafador auricular. 
b) Boné árabe. 
c) Máscara facial. 
d) Respirador com filtro. 
 
24 - Que “palavra mágica” abaixo deve ser dita quando vamos pedir um favor a um colega e trabalho? 
a) Com licença. 
b) Desculpe-me. 
c) Muito obrigado 
d) Por favor. 
 
25 - Que tipo de comportamento deve ser evitado no local de trabalho? 
a) Afasia. 
b) Coerência. 
c) Difusão. 
d) Interação. 
 
26 - São causas de uma Parada Cardiorespiratória, EXCETO: 
a) Afogamento e/ou Asfixia. 
b) Eletrocussão (Choque Elétrico). 
c) Depressão e/ou Estado de Choque. 
d) Intoxicações e/ou Traumatismos. 
 
27 - Todas as alternativas abaixo apresentam manifestações que levam o socorrista a identificar uma Parada 
Cardiorespiratória, EXCETO: 
a) Ausência de movimentos respiratórios. 
b) Cianose (pele, língua, lóbulo da orelha e bases da unhas arroxeadas). 
c) Perda de consciência. 
d) Pulsação acelerada. 
 
28 - Todos os materiais abaixo devem ser guardados nos armários pessoais dos funcionários, EXCETO: 
a) Documentos do funcionário. 
b) Ferramentas de uso coletivo. 
c) Objetos de uso pessoal. 
d) Roupas em geral e uniformes. 
 
29 - A abertura e o fechamento de todos os itens citados abaixo são de responsabilidade do Auxiliar de Serviços, EXCETO: 
a) Cofres.    c) Portas. 
b) Janelas.    d) Portões. 
 
30 - As necessidades de reparos ou irregularidades constatadas pelo Auxiliar de Serviços, devem ser comunicadas 
imediatamente: 
a) A seu chefe imediato. 
b) Ao Prefeito. 
c) Ao Secretário de Obras. 
d) Aos seus colegas de trabalho. 
 
31 - Depois que tiver feito a aplicação de defensivos agrícolas ou inseticidas, o Auxiliar de Serviços deve fazer o que com as 
embalagens dos produtos químicos que utilizou? 
a) Devolver a embalagem a seu superior para que a mesma seja encaminhada para o distribuidor destes produtos. 
b) Enterrar bem fundo as embalagens vazias. 
c) Lavar bem as embalagens para posteriormente armazenar água ou outros produtos químicos nas mesmas. 
d) Virar as embalagens vazias abertas de cabeça para baixo e deixar que a ação do tempo acabe com as mesmas. 
 
32 - Durante as tempestades, com descargas atmosféricas, o que deve ser mantido ligado nas tomadas? 
a) Computadores. 
b) Freezers e geladeiras. 
c) Lâmpadas de emergência. 
d) Telefones convencionais ou sem fio. 
 
33 - NÃO é função do Auxiliar de Serviços quando da lavagem de veículos: 
a) Enxugar a lataria do veículo com um pano seco. 
b) Manobrar o veículo no pátio e/ou na rampa. 
c) Passar sabão em todas as partes externas dos veículos. 
d) Retirar os tapetes e lavá-los fora do veículo. 
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34 - Quando da implantação de um canteiro de obras, a marcação feita com piquetes antes de se iniciar os trabalhos de 
fundação, é denominada: 
a) Escala. 
b) Gabarito. 
c) Sondagem. 
d) Vistoria. 
 
35 - Quanto à conservação e limpeza de exemplares de livros raros é CORRETO afirmar: 
a) Deve se feita pelo auxiliar de serviços, pois esta é uma de suas tarefas. 
b) Deve ser feita exclusivamente pelo bibliotecário ou algum de seus auxiliares. 
c) Deve ser feita pelos leitores, pois eles são os maiores interessados na conservação do acervo da biblioteca. 
d) Deve ser feita por qualquer pessoa que frequenta a biblioteca. 
 
36 - Que tipos de areia entram no preparo do concreto? 
a) Comum e peneirada. 
b) Comum e/ou lavada e peneirada. 
c) Comum e/ou lavada. 
d) Lavada e peneirada. 
 
37 - São exemplos de logradouros públicos que devem ser conservados pelo Auxiliar de Serviços, EXCETO: 
a) Calçadas de ruas. 
b) Canteiros centrais de avenidas. 
c) Parques de diversão. 
d) Praças. 
 
38 - São ferramentas essenciais no serviço de capina, EXCETO: 
a) Ancinho. 
b) Carrinho de mão. 
c) Cone de sinalização. 
d) Enxada. 
 
39 - São ferramentas elétricas que devem ser utilizadas no corte e preparo de madeiras, EXCETO: 
a) Furadeira manual. 
b) Lixadeira orbital. 
c) Plaina elétrica. 
d) Serra mármore (com disco de serra). 
 
40 - São máquinas de utilização simples e que podem ser operadas pelo Auxiliar de Serviços na manutenção de moveis e 
equipamentos, EXCETO: 
a) Furadeira elétrica. 
b) Lixadeira manual. 
c) Serra tico-tico. 
d) Torno mecânico. 







