PREFEITURA DE RIO NEGRINHO
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.° 001/2013
PROVA: CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I e II
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim
distribuídas:
 10 (dez) questões de Português;
 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos;
 Você recebeu:
 Caderno de Prova.
 Cartão-resposta.
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
reclame ao fiscal da sala para que o substitua.
 Não serão aceitas reclamações posteriores.
 Confira os dados que estão no cartão-resposta.
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem
rigorosamente à numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno
de Prova.
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A,
B, C, D e E que correspondem às alternativas da questão.
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da
letra que corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer,
ela será anulada.
 Procure responder todas as questões.
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas,
para evitar possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após,
preencha o cartão-resposta.
 Você terá duas horas e meia para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o
caderno de prova e o cartão-resposta.
BOA SORTE!
Universidade do Contestado - UnC
UnC Mafra/Rio Negrinho
Julho/2013
------------------------------------------------------------------------
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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS
01. Qual a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
(A) problema, professor, disciplina, seminário.
(B) poblema, discurso, profesor, preocupado.
(C) preucupado, diciplina, seminário, conteúdo.
(D) diciplina, conteudo, substância, advogado.
(E) adevogado, disciplina, consciência, esforzo.
02. Qual a alternativa em que a separação silábica está correta:
(A) por-tu-guês, ob-je-ti-vo, a-pren-di-za-gem, tex-to.
(B) dis-cur-so, pass-ei-o, co-rre-dor, sis-te-ma.
(C) pás-sa-ro, fi-cção, con-jun-ção, ex-pli-ca-ção.
(D) so-co-rro, as-sis-tên-ci-a, pa-la-vras, in-terl-o-cu-tor.
(E) ex-pres-ão, poe-ta, as-sem- bleia, mel-hor.
03. O plural das palavras opinião, homem, cidadão e degrau é:
(A) opiniões, homems, cidadões, degrais.
(B) opiniões, homens, cidadãos, degraus.
(C) opiniões, homens, cidadões, degrais.
(D) opiniãos, homems, cidadãos, degraus.
(E) opiniães, homens, cidadães, degraus.
04. Em qual alternativa todas as palavras são acentuadas?
(A) ultimo, rapido, consciencia, substantivo.
(B) lampada, passarinho, sozinho, janela.
(C) independencia, vitoria, ingles, virgula.
(D) economia, passaro, psicologia, fisioterapia.
(E) conteudo, musical, novela, compreensão.
05. Qual frase está de acordo com a norma padrão?
(A) Nós que trabalha.
(B) Fizeram um excelente trabalho.
(C) Este livro é para mim ler?
(D) Não vi ele no colégio.
(E) A gente fizemos todo a prova.
06. O grande problema da metrópole brasileira da atualidade não se limita a aspecto político-econômico, ele
também envolve aspecto social e ambiental.
(A) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras das atualidades não se limita a aspectos políticoseconômicos, eles também envolvem aspecto social e ambiental.
(B) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticoeconômicos, eles também envolvem aspectos sociais e ambientais.
(C) Os grandes problemas das metrópole brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticoseconômicos, eles também envolvem aspecto social e ambiental.
(D) Os grandes problema das metrópole brasileiras da atualidade não se limitam a aspectos políticoeconômicos, eles também envolvem aspectos social e ambiental.
(E) Os grandes problemas das metrópoles brasileiras das atualidades não se limitam a aspectos políticoseconômicos, eles também envolvem aspectos sociais e ambiental.
07. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase seguinte:
Aquele proprietário, ............................ terras construíram casas sem ..............................., vai entrar com
ações de despejo e .................................... de ........... .
(A) em cujas, permissão, reintegração, pose.
(B) quais, permissão, reintegração, poçe.
(C) cujas, permissão, rentegração, pose.
(D) nas quais, permisão, reintegração, posse.
(E) em cujas, permissão, reintegração, posse.
08. Tem a mesma classificação quanto ao acento tônico as palavras:
(A) valor, agora, vocábulo, poética.
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(B) vocábulo, poética, sensação, direção.
(C) estações, valor, fubá, oposta.
(D) oposta, grandiosa, conto, sensível.
(E) rápido, sílaba, conto, farmácia.
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09. Dadas as sentenças:
1. O mau tempo acabou com a temporada.
2. Queríamos vê-lo, mas não sabíamos onde estava.
3. Por que não vieram os computadores?
deduzimos que:
(A) todas estão corretas.
(B) todas estão incorretas.
(C) apenas a primeira está correta.
(D) apenas a segunda está correta.
(E) apenas a primeira e a terceira estão corretas.
10. A escrita correta dos antônimos de amigo, responsável, leal, legal e atento é:
(A) inimigo, iresponsável, ileal, ilegal e desatento.
(B) inimigo, irresponsável, desleal, ilegal e desatento.
(C) adversário, irresponsável, inleal, inlegal e desatento.
(D) inimigo, inrresponsável, desleal, ilegal e inatento.
(E) ininimigo, inrresponsável, desleal, inlegal e inatento.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Identifique as afirmativas como (V) Verdadeiras ou (F) Falsas, quando devemos higienizar as mãos
com água e sabão:
( ) Antes de iniciar as tarefas de limpeza.
( ) Antes e após uso do banheiro.
( ) Após tossir, espirrar ou assoar o nariz.
( ) Antes de se alimentar.
( ) Antes de colocar e após retirar as luvas.
( ) Após o término das atividades.
(A) F - V – V - V – V- V.
(B) V – V – V – V – F - V.
(C) V – V – V – V – V – F.
(D) V – V – V – V – V- V.
(E) V – V – V – V – F - F.
12.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A água que não é tratada deve :
não deve ser filtrada.
ser fervida ou filtrada.
ser ingerida sem tratamento.
deixar em repouso.
ser ingerida normalmente.

13. O que não devemos fazer com o lixo:
(A) jogar em qualquer lugar.
(B) colocar em sacos plásticos.
(C) amarrar bem o saco de lixo.
(D) separar o orgânico do inorgânico.
(E) não jogar nos rios.
14. A água sanitária deve ser usada:
(A) pode ser substituída por desodorante bom ar.
(B) uma vez por semana nos banheiros.
(C) somente quando a sujeira está visível.
(D) não é preciso utilizá-la.
(E) para desinfetar os banheiros todos os dias.
15. Assinale a alternativa incorreta em relação ao que devemos fazer com os materiais de limpeza:
(A) deixar bem fechados
(B) armazená-los adequadamente
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(C) deixar em qualquer lugar
(D) não deixá-los ao alcance de crianças
(E) deixar todos no mesmo local
16.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta que todos os itens sejam para a atividade de VARRIÇÃO ÚMIDA:
Balde, esfregão, água, equipamentos de proteção individual.
Sinalização de segurança, produto de limpeza e espátula.
Cordas, esfregão, água, equipamentos de proteção individual.
Sinalização de segurança, produto de limpeza e espátula
Esfregão, água, luvas e capacete.

17.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o cuidado que deve ser efetuado para não pegar doenças:
usar toalhas e roupas de outras pessoas
usar pratos e copos que foram usados por outras pessoas, sem lavar
passar bem as roupas , lavar bem os talheres
ficar junto de pessoas com doenças contagiosas
ficar em ambiente fechado, sem ventilação

18. Cite o cuidado que devemos ter com o nosso corpo:
(A) escovar os dentes uma vez por dia
(B) lavar os cabelos uma vez por semana
(C) cortar as unhas a cada 60 dias.
(D) trocar de roupa duas vezes por semana
(E) tomar banho todos os dias
19. Assinale a alternativa errada:
(A) temos que limpar a caixa de água e deixá-la sempre bem fechada.
(B) deixar panos de molho em água suja paradas nos baldes.
(C) a água recebe cloro para matar os micróbios
(D) devemos lavar bem as mãos
(E) devemos nos relacionar com cordialidade com nossos colegas de trabalho.
20. Qual é a doença causada por falta de saneamento básico:
(A) verminose
(B) gripe
(C) cardiovascular
(D) osteoporose
(E) varíola
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