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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SERVENTE 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. As vogais “a”, “e”, “i”, “o”, “u” representam os sons: 

A) vocálicos; 

B) consonantais; 

C) fonáticos; 

D) de fonação surda; 

E) nasais. 

 

Responda as questões 02, 03 e 04 de acordo com a charge 

abaixo. 

 
http://recantodacronica.blogspot.com.br/2010/09/pesquisa-cronicas-engracadas-e-

textosd.html 

 

02. A palavra “MEU” que aparece na charge acima é classifi-

cada como: 

A) adjetivo; 

B) substantivo; 

C) numeral; 

D) pronome; 

E) advérbio. 

 

03. A sombra do homem na charge reflete: 

A) sua inteligência; 

B) seu caráter; 

C) sua situação financeira; 

D) seu bom gosto; 

E) seu status. 

 

04. A expressão “Nossa!” que aparece na charge está funcio-

nando como: 

A) uma conjunção; 

B) uma interjeição; 

C) pronome; 

D) artigo; 

E) preposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere a charge abaixo para responder as questões 05, 06, 

07, 08 e 09. 

 
 

05. No segundo parágrafo aparecem as palavras “ONTI”, 

“FAZÊ” e “ARROIZ”. Estas palavras escritas corretamente 

ficam: 

A) onti, fazer e arrois; 

B) ontem, fazê e arrois; 

C) ontem, fazi e arroz; 

D) onte, fazer e arroz; 

E) ontem, fazer e arroz. 

 

06. A palavra “BAITA” que aparece no quarto parágrafo 

pode ser trocada, sem alteração de significado, pela palavra: 

A) grande; 

B) muito; 

C) excesso; 

D) pequeno; 

E) nenhum. 

 

07. No quinto parágrafo da charge, a frase é classificada co-

mo: 

A) afirmativa; 

B) exclamativa; 

C) interrogativa; 

D) negativa; 

E) adjetiva. 

 

08. A palavra “UMA” que está presente no primeiro parágra-

fo da charge corresponde a um numeral: 

A) coletivo; 

B) cardinal; 

C) ordinal; 

D) fracionário; 

E) multiplicativo. 
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09. A palavra “TINHA” que aparece no quarto parágrafo da 

charge corresponde a um verbo conjugado: 

A) no presente do modo indicativo; 

B) no pretérito perfeito do modo indicativo; 

C) no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo; 

D) no pretérito imperfeito do modo indicativo; 

E) no imperativo. 

 

10. Assinale a ÚNICA alternativa em que a palavra a palavra 

acentuada está INCORRETA. 

A) Simpática; 

B) Lúcido; 

C) Sólido; 

D) Balaústre; 

E) Feíura. 

 

11. Todas as palavras abaixo pertencem ao gênero feminino, 

EXCETO: 

A) tomate; 

B) cal; 

C) alface; 

D) bola; 

E) boneca. 

 

12. Aponte a alternativa em que aparece o sinônimo de feiti-

ceira. 

A) Fada; 

B) Cigana; 

C) Bruxa; 

D) Maldosa; 

E) Princesa. 

 

13. Na frase: “Todo o material da construção se encontra aí.”, 

a expressão destacada trata-se de uma palavra: 

A) monossílaba; 

B) dissílaba; 

C) trissílaba; 

D) polissílaba; 

E) silaba tônica. 

 

 

Com a charge a seguir responda as questões 14, 15, 16 e 17. 

 

 
http://interfacesufmg.blogspot.com.br/2009/11/oficina-1-leitura-de-imagens.html 

 

 

 

 

14. A palavra “HOJE” que aparece na charge acima é um 

advérbio: 

A) de tempo; 

B) de modo; 

C) de intensidade; 

D) de afirmação; 

E) de negação. 

 

15. A palavra “AMANHÃ” que está na charge supracitada é 

classificada quanto sua sílaba tônica como: 

A) oxítona; 

B) paroxítona; 

C) proparoxítona; 

D) sílaba tônica; 

E) sílaba átona. 

 

16. A palavra “APAGO”, que está presente na charge, vem 

do verbo apagar. Aponte a única alternativa em que não apa-

rece um sinônimo de apagar. 

A) Desvanecer; 

B) Desfazer; 

C) Humilhar; 

D) Avivar; 

E) Acabar. 

 

17. A classe de palavra que predomina na charge corresponde 

a: 

A) verbo;  

B) advérbio; 

C) substantivo; 

D) adjetivo; 

E) pronome. 

 

18. Assinale a alternativa que apresenta, gramaticalmente, um 

artigo indefinido. 

A) a 

B) o 

C) ao 

D) um 

E) dum 

 

19. Na frase “A estação mais fria do ano está chegando”. A 

palavra “A” presente na frase corresponde a: 

A) Artigo, definido, feminino, singular; 

B) Artigo, definido, masculino, singular; 

C) Artigo, indefinido, feminino, singular; 

D) Artigo, indefinido, masculino, plural; 

E) Artigo, indefinido, feminino, plural. 

 

20. Todas as alternativas abaixo são classificações da classe 

gramatical conjunção, EXCETO: 

A) integrantes; 

B) causal; 

C) conclusivas; 

D) proporcional; 

E) interacional. 

 

  



 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO (SE)  
 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SERVENTE 3 
 

MATEMÁTICA 
 

21. O antecessor de 1.000 menos dois é igual a: 

A) 999 

B) 998 

C) 997 

D) 996 

E) 995 

 

22. Uma loja de roupa feminina colocou as blusas em promo-

ção. Rafaela vai aproveitar e comprar blusas para dar de pre-

sente para suas primas, tias, irmãs e sua mãe. Ao todo Marce-

la vai ter que comprar 15 blusas, e cada blusa da promoção 

está custando R$ 29,90. Sendo assim quanto ela pagará pelas 

blusas? 

A) R$ 415,50 

B) R$ 433,50 

C) R$ 435,00 

D) R$ 448,50 

E) R$ 500,00 

 

23. Aponte a alternativa em que não aparece um múltiplo de 

2. 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

E) 8 

 

24. A operação 45 + 10 + 65 + 39 é igual a: 

A) 159 

B) 161 

C) 163 

D) 179 

E) 209 

 

25. A quantidade 999 por escrita por extenso corretamente é: 

A) novecentos e noventa e novi; 

B) novessentos e noventa e novi; 

C) novecentos e noventa e nove; 

D) novicentos e noventa e novi; 

E) novicentos e noventa e nove. 

 

26. A maior unidade do sistema métrico decimal é o: 

A) decímetro; 

B) metro; 

C) decâmetro; 

D) hectômetro; 

E) quilômetro. 

 

27. Observe a imagem abaixo. 

 
Na ordem da esquerda para a direita temos as formas geomé-

tricas: 

A) triângulo, círculo, trapézio, quadrado; 

B) triângulo, círculo, quadrado, trapézio; 

C) triângulo, círculo, retângulo, quadrado; 

D) triângulo, círculo, paralelogramo, quadrado; 

E) triângulo, círculo, losango, quadrado. 

28. Os números 5, 4, 3, 2, 6, 8 são respectivamente: 

A) par, impar, par, par, impar, par; 

B) impar, par, impar, par, par, par; 

C) impar, par, impar, par, par, impar; 

D) par, impar, impar, par, par, par; 

E) par, par, impar, par, impar, par. 

 

29. Considerando a imagem ilustrativa abaixo, a qual simula 

um relógio, os ponteiros acusam para: 

 
 

A) 03 horas e 43 minutos; 

B) 07 horas e 17 minutos; 

C) 08 horas e 15 minutos; 

D) 08 horas e 17 minutos; 

E) 15 horas e 43 minutos. 

 

30. O instrumento musical abaixo, muito utilizado na cultura 

nordestina, tem o mesmo nome de uma forma geométrica 

denominada: 

 
 

A) círculo; 

B) quadrado; 

C) retângulo; 

D) triângulo; 

E) pentágono. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

transporte de tração humana. 

A) Patins; 

B) Bicicleta; 

C) Asa-delta; 

D) Canoagem; 

E) Motocicleta. 

 

32. Uma locomotiva é um veículo ferroviário que fornece a 

energia necessária para a colocação de um comboio ou trem 

em movimento; as locomotivas não têm capacidade de trans-

porte própria, quer de passageiros, quer de carga 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva). A locomotiva é um 

transporte guiado por um: 

A) locomotor; 

B) motoqueiro; 

C) maquinista; 

D) motorista; 

E) piloto. 

 

33. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

transporte aéreo. 

A) Avião; 

B) Helicóptero; 

C) Balão; 

D) Avioneta; 

E) Transatlântico. 

 

34. No dia 18 de abril comemora-se no Brasil o dia: 

A) da bailarina; 

B) do trabalho; 

C) da escravidão; 

D) do livro infantil; 

E) do índio. 

 

35. Um promotor de justiça é um representante do povo que 

está relacionado diretamente: 

A) ao Poder Executivo; 

B) Ministério Público; 

C) Poder Legislativo; 

D) ao Poder Eclesiástico; 

E) Poder Judiciário. 

 

36. Os dizeres “Agnus Dei” que se encontra no Brasão do 

município de Cedro de São João significa: 

A) terra de todos; 

B) em nome de Deus; 

C) cordeiro de Deus; 

D) pai nosso; 

E) terra nossa. 

 

37. O município de Cedro de São João é conhecido no Estado 

de Sergipe como: 

A) o maior produtor de abacaxi; 

B) o maior produtor de fumo; 

C) o maior produtor de carne de sol; 

D) o maior produtor de café; 

E) o maior produtor de frango. 

 

38. O gentílico do Munícipio de Cedro de São João é: 

A) cedreiro; 

B) cedrico; 

C) cedrense; 

D) ceadrense; 

E) sãojoãocedrense. 

 

39. O município de Cedro originou-se dos: 

A) portugueses; 

B) negros; 

C) ciganos; 

D) índios; 

E) italianos. 

 

40. Aponte a única alternativa em que não aparece um muni-

cípio que faz limites com Cedro de São João. 

A) Propriá; 

B) Porto Real do Colégio; 

C) Telha; 

D) Japoatã; 

E) São Francisco. 

 


