
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 

CONHECIMENTOS GERAIS 

PORTUGUÊS 

1. O principal fator do aumento do número de crianças obesas, 

segundo a Organização Mundial da Saúde, tem sido o marketing sem 

restrição para refrigerantes e outras bebidas. 

O antônimo da palavra sublinhada no período acima é, exceto: 

a) Gordas. 

b) Magras. 

c) Delgadas. 

d) Esbeltas. 

e) Franzinas. 

 

2. A taxa de obesidade entre crianças de menos de cinco anos sofre 

uma expansão sem precedentes. 

A expressão sublinhada, no período acima, pertence à classe 

gramatical: 

a) Verbo. 

b) Substantivo. 

c) Adjetivo. 

d) Numeral. 

e) Artigo. 

 

3. Assinale a alternativa que apresenta a palavra acentuada 

graficamente por ser proparoxítona: 

a) Açúcar. 

b) Infância, 

c) Número. 

d) Saudáveis. 

e) Família. 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à separação de 

sílabas: 

a) O-be-sida-de. 

b) Cri-an-ças. 

c) Pa-í-ses. 

d) E-mer-gen-tes. 

e) Ten-dên-ci-a. 

 



5. No ano passado, a OMS já alertou para o consumo de açúcar no 

mundo e sugeriu maiores impostos sobre os produtos. 

O texto acima está: 

a) No presente. 

b) No passado. 

c) No futuro. 

d) No gerúndio. 

e) No particípio. 

 

MATEMÁTICA 

 

6. Elvis tem uma granja de galinhas poedeiras. Ele recolhe em média 438 

ovos por dia. Quantas bandejas do tipo que armazena 2,5 dúzias Elvis 

vai precisar para acomodar uma produção de 5 dias? 

a) 90. 

b) 68. 

c) 73. 

d) 84. 

e) 69. 

 

7. Helena ganha uma salário de R$ 1348,00. Metade dele gasta com 

aluguel e luz. Do restante, um quarto, gasta com a prestação da 

geladeira. Quanto é o valor da prestação da geladeira de Helena? 

a) R$ 180,00. 

b) R$ 156,50. 

c) R$ 191,45. 

d) R$ 168,50. 

e) R$ 148,05. 

 

8. Um terreno tem a largura igual a 24,5 metros e um comprimento de 

36,8 metros. Qual a medida do perímetro desse terreno? 

a) 61,3 m. 

b) 122,6 m. 

c) 90,16 m. 

d) 901,6 m. 

e) 456 m. 

 

ESTUDOS SOCIAIS 

9. O atual município de Modelo foi desmembrado de São Carlos em 

1961. Com o trabalho ordeiro e dedicação de seus moradores, Modelo 

prosperou, e novas comunidades foram sendo fundadas, que por sua 



vez também prosperaram. Três dessas comunidades são hoje municípios 

independentes, desmembrados de Modelo. São eles: 

a) Sul Brasil, Serra Alta e Tigrinhos. 

b) Bom Jesus do Oeste, Serra Alta e Sul Brasil. 

c) Tigrinhos, Bom Jesus do Oeste e Serra Alta. 

d) Cunhataí, Bom Jesus do Oeste e Sul Brasil. 

e) Serra Alta, Bom Jesus do Oeste e Nova Erechim. 

 

10. Em épocas e lugares diferentes, surtos de epidemias sempre 

aconteceram. Uns mais e outros menos graves. Hoje, no Brasil - e em 

outros países também há uma crescente preocupação e ação das 

autoridades e da população em geral com relação a uma epidemia, 

que se alastra de forma assustadora. (Num município vizinho de Modelo, 

esta epidemia já é muito séria.) Estamos nos referindo: 

a) À febre amarela, causada pelo macaco. 

b) À febre amarela causada pelo mosquito anófeles. 

c) À dengue causada pelo mosquito Aedes Aegypti. 

d) À doença de Chagas, causada pelo barbeiro. 

e) À malária, causada por diversos mosquitos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. O local de trabalho é onde passamos a maior parte do nosso 

tempo. Muitas vezes, compartilhamos este ambiente com várias pessoas 

que trazem consigo vários tipos de vermes, fungos e bactérias. Além da 

limpeza diária do local de trabalho, é necessária uma boa higiene 

pessoal. Os principais cuidados com o corpo para o trabalho diário são, 

exceto: 

a) Manter a barba sempre bem feita, sapatos bem higienizados, 

cabelos bem penteados. 

b) Unhas sempre bem cortadas e limpas, usar desodorante suave.  

c) Deve-se manter uma boa saúde bucal, com o uso de anticépticos.  

d) Usar roupa de gosto pessoal, como bermudas e regatas, consumir 

produtos que mantenham o hálito fresco indiferente de escovação. 

e) Usar calçados fechados e limpos, uniformes bem limpos e bem 

passados. 

 

12. Na coleta seletiva de lixo, as lixeiras são divididas e distribuídas por 

cores. Assinale a alternativa que corresponde a cor da coleta de lixo 

orgânico: 

a) Preto. 

b) Branco. 

c) Marron. 

d) Laranja. 

e) Roxo. 



13. As principais formas de coleta seletiva são:  

a) Porta a porta – veículos coletores percorrem as residências em dias e 

horários específicos que não coincidam com a coleta normal de lixo. Os 

moradores colocam os recicláveis nas calçadas, acondicionados em 

contêineres distintos; 

b) Pev (postos de entrega voluntária) - utiliza contêineres ou pequenos 

depósitos, colocados em pontos físicos no município, onde o cidadão, 

espontaneamente, deposita os recicláveis. 

c) Postos de troca – troca do material a ser reciclado por algum bem. 

d) Pics - outra modalidade de coleta é a pics, programa interno de 

coleta seletiva, que é realizado em instituições públicas e privadas, em 

parceria com associações de catadores. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14. O símbolo a seguir equivale à: 

 
a) Símbolo internacional da reciclagem. 

b) Símbolo nacional da reciclagem. 

c) Símbolo internacional do meio ambiente. 

d) Símbolo internacional da coleta de lixo tóxico. 

e) Símbolo nacional da coleta de lixo hospitalar. 

 

15. O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua 

saúde. São exemplos de EPI’S: 

a) Abafadores de ruídos ou protetores auriculares, máscaras e filtro. 

b) Óculos e viseiras, capacetes. 

c) Luvas e mangotes. 

d) Sapatos, botas e botinas, cintos de segurança e cinturões. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

16. Dentre as atribuições exigidas pela NR-6, cabe ao empregador as 

seguintes obrigações, exceto: 

a) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade e exigir seu uso. 

b) Fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo 

órgão, nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho. 

c) Reutilizar os EPI’s de diferentes áreas de riscos, mesmo que com 

defeito para a economia e bom funcionamento da empresa. 

d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 

conservação, substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou 

extraviado. 
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e) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e 

comunicar o MTE qualquer irregularidade observada. 

 

17. São atribuições do auxiliar de serviços gerais externos, exceto: 

a) Zelar e cuidar da conservação de prédios municipais, tais como 

escolas e praças. 

b) Inspecionar no sentido de impedir incêndios e depredações, efetuar 

pequenos reparos e consertos. 

c) Providenciar os serviços de manutenção em geral de máquinas e 

equipamentos de informática, telecomunicação e atendimento. 

d) Ter sob a sua guarda materiais destinados às atividades de seu setor 

de trabalho, bem como materiais de competição esportiva e outros. 

e) Zelar pela limpeza e conservação de praças, parques, jardins, 

recintos e prédios. 

 

18. O profissional de auxiliar de serviços gerais externos deve ter 

conhecimento dos principais telefones de emergência. Preencha a 

coluna e assinale a alternativa correta, correspondente: 

1.  193                                          (  ) Corpo de Bombeiros. 

2. 190     (  )  Defesa Civil. 

3. 199                         (  )  Delegacia da Mulher 

4. 180     (  )  Polícia Militar. 

5. 197                                            (  )Polícia Civil 

 

a) 1 .3. 4. 2.5. 

b) 1. 2. 3. 4. 5. 

c) 2. 1. 4. 5. 3. 

d) 5. 4. 3. 1. 2. 

e) 3. 2. 1. 5. 4. 

      

19. Na revisão de peças e lubrificação de máquinas, vários fatores são 

indispensáveis para melhores condições de funcionamento e 

prolongamento da vida útil de uma máquina.  É indispensável para o 

bom funcionamento, exceto: 

a) O alojamento, abastecimento e lubrificação.  

b) Pequenos reparos, proteção contra ferrugem e deterioração.  

c) Preenchimento do tanque de combustível e verificação do nível de 

água do radiador. 

d) Manutenção anual, com restrições conforme o ano e modelo de 

fabricação da máquina, podendo apenas ser revisada em 

concessionaria própria. 

e) Calibragem dos pneus até pressão, correia e verificação do nível de 

eletrólito da bateria. 

   



20. Um fator muito importante para o bom funcionamento de uma 

máquina é o abastecimento. Quanto ao combustível utilizado no 

abastecimento é correto afirmar: 

a) Deve ser armazenado em local abrigado dos raios solares e com 

baixa variação de temperatura.  

b) A pintura do local com tintas claras evita grandes variações de 

temperatura do combustível. 

c) Deve-se tomar cuidado para evitar impurezas no combustível (água, 

sujeiras provenientes do tanque, etc.).  

d) O abastecimento do tanque de combustível deve ser realizado 

sempre ao final da jornada de trabalho, evitando condensação da 

umidade do ar no interior do tanque de combustível. No início da 

jornada do dia seguinte deve-se fazer a drenagem no pré-filtro de 

combustível. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

 




