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Prefeitura Municipal de Nova Erechim  

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 20 (vinte) 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 03 (três) 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 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

08 – 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 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  

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Copa do Mundo de Futebol 

 

 A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada em 1930, no Uruguai. De lá 

para cá, já foram disputadas dezenove copas, a cada quatro anos. O torneio foi 

interrompido em 1942 e em 1946, por causa da Segunda Guerra Mundial. 

 Até hoje apenas oito países foram campeões das copas realizadas. O Brasil foi o 

país que mais venceu, seguido da Itália, Alemanha, da Argentina, do Uruguai, da 

Inglaterra, da França e da Espanha. 

 Os europeus têm 10 títulos contra nove dos sul-americanos. 

O Brasil ganhou a copa nos seguintes anos: 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. 

Em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo e o campeão foi o Uruguai. O Brasil 

ficou em segundo lugar. 

O Brasil é recordista em copas ganhas e em participações na competição, 

disputando todas as copas. 

A próxima Copa do Mundo acontecerá em 2014 e o país sede será o Brasil. 

 

01) Quando foi realizada a primeira copa do mundo? 

 

a) Em 1942. 

b) Em 1946. 

c) Em 1930. 

d) Em 1958. 

e) Em 1950. 

 

02) Quantas copas foram realizadas até hoje? 

 

a) Dezoito. 

b) Dezessete. 

c) Quinze. 

d) Dezenove.  

e) Vinte. 

 

03) Qual o país que mais venceu a Copa do Mundo de Futebol? 

 

a) Itália. 

b) Brasil. 

c) Alemanha. 

d) Argentina. 

e) Uruguai. 
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04) Quantas copas do mundo o Brasil já venceu? 

 

a) Seis. 

b) Quatro. 

c) Cinco. 

d) Duas. 

e) Sete. 

 

05) A próxima Copa do Mundo de Futebol acontecerá em: 

 

a) Em 2013, no Brasil. 

b) Em 2014, na Argentina. 

c) Em 2014, no Uruguai. 

d) Em 2014, no Brasil. 

e) Em 2013, no Paraguai. 

 

MATEMÁTICA  

 

06) Um terreno retangular apresenta 576m² de área, sabe-se que possui uma largura de 

18m. Com base nessas informações, esse terreno possui um perímetro de: 

 

a) 100m 

b) 74m 

c) 86m 

d) 136m 

e) 214m 

 

07) Gustavo ganha por mês a quantia de R$ 912,00. Por mês gasta um terço do seu 

salário  com alimentação e um quarto com as demais despesas da casa. Que quantia 

em R$ sobra do salário de Gustavo? 

 

a) R$ 286,00 

b) R$ 348,00 

c) R$ 278,40 

d) R$ 380,00 

e) R$ 533,00 

 

08) Em uma granja de produção de ovos são colhidos 2610 ovos por coleta. Se a cada 

coleta os ovos são acondicionados em bandejas que acomodam duas dúzias e meia, 

qual seria a quantidade de bandejas a ser utilizada pela granja a cada coleta? 

 

a) 94 

b) 87 

c) 121 

d) 245 

e) 78 
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09) Cesar tem um terreno que apresenta as seguintes dimensões: 12 metros de largura e 

42 metros de comprimento. Ele quer fazer uma casa que ocupe uma área de um quarto 

do terreno e que tenha uma largura de 9 metros. Assim sua casa só poderá ter um 

comprimento de: 

 

a) 12m 

b) 13m 

c) 14m 

d) 15m 

e) 15m 

 

10) Um armário tem 9 prateleiras. Cada prateleira tem 28 livros. Gustavo retirou todos os 

livros do armário e vai guardá-los em 3 caixas de modo que em cada caixa fique 

exatamente a mesma quantia de livros. Quantos livros Gustavo deve colocar em cada 

caixa? 

 

a) 252 

b) 102 

c) 93 

d) 76 

e) 84 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) Assinale a alternativa incorreta: 

Quando manusearmos inseticidas para dedetizar uma residência, que cuidados 

devemos tomar para evitar intoxicação? 

 

a) Evitar o contato com a pele. 

b) Nunca ingerir o produto. 

c) Ler as instruções da embalagem. 

d) Manter portas e janelas abertas. 

e) Aplicar sobre os utensílios domésticos. 

 

12) São exemplos de Equipamentos de Proteção Individual, exceto: 

 

a) Vassouras. 

b) Luvas. 

c) Máscaras. 

d) Protetores Auriculares. 

e) Aventais 

 

13) Para ter um bom relacionamento com os colegas de trabalho é necessário ter: 

 

a) Discussões. 

b) Colaboração. 

c) Disputa entre colegas. 

d) Brigas. 

e) Falta de ética. 
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14) Das alternativas abaixo, qual apresenta um material que não pode ser reciclado? 

 

a) Embalagens de Agrotóxico. 

b) Latas de alumínio. 

c) Embalagens de Refrigerante. 

d) Papel higiênico. 

e) Caixas de papelão. 

 

15) Um funcionário público deve: 

 

a) Ser desonesto. 

b) Tirar proveito de situações para benefício próprio. 

c) Chegar atrasado ao local de trabalho. 

d) Ser confiável, responsável e cumprir seus deveres. 

e) Ser irresponsável.  

 

16) Qual dos materiais abaixo é um material de limpeza utilizado pelo Auxiliar de Serviços 

Gerais? 

 

a) Panela. 

b) Escova de dentes. 

c) Vassoura. 

d) Colher. 

e) Ferro elétrico. 

 

17) Para limpar um ambiente com piso e lajota a Auxiliar de Serviços Gerais deverá 

utilizar: 

 

a) Escovão e água sanitária. 

b) Água limpa, sabão ou detergente e esfregão ou rodo com toalha para chão. 

c) Água limpa, desinfetante e rodo. 

d) Água sanitária, desinfetante e Pano de chão. 

e) Água e esponja de aço.  

 

18) Aonde devem ser guardados os produtos de limpeza? 

 

a) Dentro da geladeira.  

b) Perto de medicamentos. 

c) Fora do alcance de crianças. 

d) Expostos ao sol e chuva. 

e) Próximos de alimentos. 

 

19) A gaveta localizada na parte de baixo de uma geladeira deve ser usada 

preferencialmente para guardar que tipo de alimentos? 

 

a) Ovos e carnes. 

b) Bolachas e bolos. 

c) Frutas e verduras. 

d) Leite e iogurtes. 

e) Água e carnes. 
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20) O que deve ser feito com resíduos que não são mais utilizados? 

 

a) Descartar os resíduos em lugares próprios e especialmente previstos para sua 

finalidade. 

b) Jogar no lixo mais próximo, sem ter cuidado com o tipo de lixo que está sendo 

eliminado. 

c) Guardar por um longo tempo, pois talvez ainda possa ser aproveitada alguma coisa. 

d) Colocar tudo junto, num mesmo saco plástico sem separar o reciclável do orgânico e 

outros tipos e jogar no lixo. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 







