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 Estado de Santa Catarina 

Município 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. Julgue as afirmações a seguir: 

I- A capina manual através da enxada é um meio altamente eficaz no controle de plantas daninhas; 

II- Capina e roçada são atividades de limpeza rotineira nos logradouros públicos.  

Essas afirmações: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a afirmação I está correta. 

D) Somente a afirmação I está incorreta. 

 

02. Em sua maioria, árvores jovens mantêm um único ramo líder de crescimento. Às vezes uma 

árvore pode desenvolver líderes duplos, conhecidos como: 

A) Ramos estruturais. 

B) Ramos foliais. 

C) Ramos codominantes. 

D) Ramos ápicos. 

 

03. Como denominamos o produto capaz de esterilizar superfícies? 

A) Detergente alvejante. 

B) Desinfetante. 

C) Sabão em pó. 

D) Detergente líquido. 

 

04. O utensílio de limpeza apresentado abaixo é chamado de: 

 

 

A) Palha de resina. 

B) Esponja inoxidável. 
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C) Esponja dupla face. 

D) Palha de aço. 

 

05. Em lixeiras de cor “azul”, deve-se descartar lixos de que tipo? 

A) Papel. 

B) Madeira. 

C) Metal. 

D) Vidro. 

 

06. São hábitos de higiene pessoal, exceto: 

A) Escovar os dentes após as refeições. 

B) Tomar banho todos os dias. 

C) Escovar os cabelos. 

D) Usar a manga da blusa para assoar o nariz. 

 

07. A imagem abaixo representa: 

 

A) Descarte seletivo. 

B) Longa vida reciclável. 

C) Lixo comum. 

D) Lixo orgânico. 

 

08. A argamassa usada em construções é uma mistura de: 

A) Areia e cimento. 

B) Cimento e água. 

C) Água e areia. 

D) Cimento, água e areia. 
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09. O “detergente alcalino em pó” é conhecido popularmente por: 

A) Detergente neutro. 

B) Sabão em pó. 

C) Veja. 

D) Desinfetante. 

 

10. A limpeza de tetos e paredes consiste em retirar poeira e substâncias retidas nestes e, também, 

em rodapés, luminárias e interruptores. Para esse tipo de limpeza é recomendado o uso de: 

A) Água sanitária, escova, sabão líquido e desinfetante. 

B) Escada, água sanitária, vassoura e pano de chão. 

C) Escada, água, vassoura e pano de chão. 

D) Água, escova, sabão em pó e desinfetante. 

 

11. É um sabão fabricado com pó mineral e eficaz na retirada de sujeira em azulejos, panelas inox, 

fogões e pisos rústicos. Trata-se de: 

A) Água raz. 

B) Cândida. 

C) Sapólio. 

D) Removedor. 

 

12. O símbolo abaixo encontrado em algumas embalagens representa: 

 

A) Alumínio reciclável. 

B) Papel reciclável. 

C) Alumínio reciclado. 

D) Papel reciclado. 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Assinale a alternativa em que será necessária a correção pelo uso de “ç”: 

A) Expansão. 

B) Compreensão. 

C) Detensão. 

D) Inversão. 

 

14. Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna abaixo: 

Não entendo o ___________________ de tanto movimento. 

A) Porquê. 

B) Por que. 

C) Por quê. 

D) Porque. 

 

15. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo as respectivas palavras: 

Hoje, o patrão chegou de __________________ humor. 

Sabe que ele não é ________________ sujeito. 

A) Mal – Mau. 

B) Mau – Mal. 

C) Mal – Mal. 

D) Mau – mau. 

 

16. Preenchem adequadamente as lacunas abaixo, respectivamente: 

Não ____________ Vagas. 

Inauguração daqui ____________ três semanas. 

A) A – Há. 

B) À – Há. 

C) Há – A. 

D) À – À. 

 

17. São palavras paroxítonas: 

A) Pegada – Sinonímia. 

B) Álibi – Alvíssaras. 

C) Âmago – Ruim. 

D) Sutil – Refém. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. O Brasil é o primeiro país classificado para a Copa do Mundo de 2018 via eliminatórias. A Seleção 

pentacampeã conseguiu garantir a vaga na 14ª rodada, sua classificação com maior antecedência desde a 

mudança no formato das eliminatórias para pontos corridos.  

(Fonte:http://globoesporte.globo.com/) 

O trecho acima relata a classificação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 2018, que terá como 

país sede: 

A) Catar. 

B) Rússia. 

C) China. 

D) Japão. 

 

19. São rios localizados no Estado de Santa Catarina, exceto: 

A) Canoas. 

B) Pelotas. 

C) Negro. 

D) Doce. 

 

20. São Artistas Brasileiros, exceto: 

A) Anita Malfatti. 

B) Cândido Portinari. 

C) Frida Kahlo. 

D) Di Cavalcanti. 

 

 

 


