
 

1 

 

 Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Vereadores de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

 Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

 Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. No caso de um acidente com vítima de intoxicação por ingestão devemos induzir o vômito apenas 

se: 

A) A vítima estiver consciente. 

B) A vítima tiver convulsões. 

C) A vítima tiver ingerido substância corrosiva que possa causar queimaduras de mucosas. 

D) A vítima tiver ingerido um derivado de petróleo, como querosene ou fluído de isqueiro. 

 

02. Analise as situações abaixo: 

I - Após fumar, Ana sempre verifica se os cigarros estão completamente apagados antes de jogá-los na 

lixeira; 

II - Cláudio redecorou a sua cozinha e colocou uma linda cortina na janela sobre o fogão; 

III - Paula jamais liga vários aparelhos em uma mesma tomada. 

Assinale a alternativa que apresenta as situações que ajudam a prevenir incêndios: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) I, II e III. 

 

03. Qual das alternativas abaixo apresenta informação incorreta a respeito de medidas que ajudam a 

evitar os acidentes de trabalho? 

A) Manter o local de trabalho limpo e organizado. 

B) Instalar um sistema de exaustão em ambiente de trabalho onde há poluição. 

C) Colocar aterramento elétrico nas máquinas e equipamentos. 

D) Colocar proteção nas escadas através de corrimão, rodapé e pastilha derrapante. 

 

04. Qual das alternativas abaixo apresenta um exemplo do que pode ser destinado ao lixo orgânico 

para compostagem? 

A) Fezes de animais. 

B) Lacticínios. 

C) Grama seca. 

D) Cinzas e bitucas de cigarro. 

 

05. Tendo em vista a correta destinação dos lixos para reciclagem, qual alternativa está correta? 
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A) Roberta diz que latas de alumínio devem ser descartadas na lixeira verde. 

B) Bruno diz que garrafas de vidro devem ser descartadas na lixeira azul. 

C) Carla diz que garrafas plásticas devem ser descartadas na lixeira vermelha. 

D) Danilo diz que jornais e revistas devem ser descartados na lixeira amarela. 

 

06. Qual dos equipamentos abaixo é utilizado para a proteção coletiva? 

A) Grades de proteção.  

B) Cinto de segurança. 

C) Máscara filtradora. 

D) Abafador de ruído. 

 

07. As características desinfetantes e desengordurantes do álcool são encontradas, de maneira mais 

eficiente, respectivamente, nas concentrações de: 

A) 68% e 70%. 

B) 70% e 98%. 

C) 98% e 72%. 

D) 68% e 72%. 

 

08.  Analise os itens abaixo: 

I - João auxiliou um idoso a atravessar a rua; 

II - Ana sempre cede o seu lugar no ônibus a uma gestante. 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente exemplos de ações de cidadania: 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas a informação II está correta. 

C) As informações I e II estão corretas. 

D) As informações I e II estão incorretas. 

 

09. As áreas de limpeza classificadas como semicríticas devem ser limpas com qual frequência? 

A) Quinzenal. 

B) Mensal. 

C) Semanal. 

D) Diária. 

 

10. Quanto ao armazenamento de alimentos, qual deve ser a ordem de utilização dos produtos? 

A) Primeiro que entra - Último que vence. 

B) Primeiro que vence - Último que sai. 
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C) Primeiro que entra - Primeiro que sai. 

D) Último que vence - Primeiro que sai. 

 

11. O protocolo de coleta de lixo prevê qual das ações abaixo? 

A) Lavar as lixeiras diariamente e sempre que necessário. 

B) Recolher o lixo semanalmente. 

C) Deixar o carrinho de transporte do lixo nos corredores. 

D) No caso de derramamento de resíduos do lixo em uma superfície, não é necessária a 

desinfecção. 

 

12. Qual alternativa não apresenta um exemplo de bom comportamento no ambiente de trabalho? 

A) Ser pontual. 

B) Ser assíduo. 

C) Ser desleixado. 

D) Ser responsável. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. “E, por último, acaso a Advocacia Criminal deixe de ser apaixonante, deixarei de ser advogado e, 

quem sabe, tentarei finalmente ser médico. Ora, nunca vi um médico ser questionado por salvar uma 

vida. Invejo-os por isso, pois jamais serão considerados inimigos da sociedade simplesmente por fazerem 

o seu trabalho.”.  

Analisando-se o trecho do artigo acima adaptado de Jusbrasil (08/03/2017), o pronome sublinhado, 

como elemento coesivo, refere-se ao seguinte termo do texto: 

A) “Advogado”. 

B) “Médico”. 

C) “Advocacia criminal”. 

D) “Vida”. 

 

Responda as próximas duas questões, ou seja, as questões (14 e 15) da prova com base no trecho 

abaixo: 

“Medicina sempre foi o meu sonho. Depois de finalmente me formar, resolvi iniciar um trabalho 

simplesmente para tentar fazer a diferença na vida das pessoas.”  

(Adaptado de Jusbrasil, 08/03/2017) 

 

14. No trecho, há um verbo “ser” conjugado. Identifique-o e analise os itens abaixo: 
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I. O verbo “ser” no texto está conjugado no passado do pretérito do indicativo. 

II. O verbo “ser” é um verbo irregular. 

III. O verbo “ser” no texto apresenta sujeito indeterminado. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I apenas. 

B) II apenas. 

C) I e II apenas. 

D) II e III apenas. 

 

15. Em “Depois de finalmente me formar [...]”, o monossílabo “me” classifica-se corretamente como: 

A) Pronome indefinido. 

B) Artigo indefinido. 

C) Pronome oblíquo. 

D) Preposição. 

 

16. Assinale a frase na qual a crase foi utilizada de forma incorreta: 

A) O Ministério da Saúde encaminhou à Secretaria as propostas do grupo de trabalho. 

B) O governo chinês propôs um pacto aos Estados Unidos e à Coreia do Norte. 

C) Dólar vai às alturas no final do ano. 

D) Uma falha no pagamento à ser feito impediu a continuidade da obra. 

 

17. “Era tão jovem que ainda não tinha a chance de crescer e aprender com os erros, como todos nós 

fazemos.”  

(Jusbrasil, 08/03/2017) 

As palavras sublinhadas no período são utilizadas em conjunto como elo de ligação entre orações e 

transmitem o valor semântico de: 

A) Consequência. 

B) Comparação. 

C) Causa. 

D) Concessão. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. O dia da mulher foi marcado por protestos em todo o Brasil. A respeito dessa data leia as seguintes 

afirmações:  
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I. É comemorado no dia 10 de março em todo o mundo; 

II. É o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres (principalmente nos EUA e 

Europa) por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos; 

III. Um dos fatos que marcaram a criação do dia da mulher foi à morte de 129 operárias presas dentro 

de uma fábrica têxtil em Nova York, por fazerem greve em protesto pelas condições insuportáveis de 

trabalho. 

Pode-se afirmar que estão corretas as afirmações: 

A) Dos itens I e II. 

B) Dos itens II e III. 

C) Do item I. 

D) De todos os itens. 

 

19. Sobre os vereadores e suas funções, leia os seguintes itens:  

(__) São eleitos através do voto indireto, ou seja, o prefeito eleito escolhe os vereadores com quem deseja 

governar; 

(__) A quantidade de vereadores de um município é estabelecida através do seu contingente 

populacional; 

(__) Eles devem trabalhar em função da melhoria da qualidade de vida da população, elaborando leis, 

recebendo o povo, atendendo às reivindicações, desempenhando a função de mediador entre os 

habitantes e o prefeito. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) F-V-V. 

B) V-F-V. 

C) F-V-F. 

D) V-V-F. 

 

20. “A República Federativa do Brasil é composta por _________________________ e um Distrito Federal. Os 

estados constituem as unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa 

do país, e o Distrito Federal é a sede do Governo Federal. Todos os estados do Brasil e o Distrito 

Federal estão divididos em ____________________________.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima, na ordem em que 

aparecem 

A) 26 estados e 5 regiões. 

B) 27 estados e 5 regiões. 

C) 24 estados e 4 regiões. 

D) 20 estados e 4 regiões. 


