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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CARGO: 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao 
fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de outubro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de outubro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Assinale a alternativa em que a palavra está escrita 
CORRETAMENTE: 
 
a) cumida. 
b) cassador. 
c) garrafa. 
d) estintor. 
 
02) Assinale a alternativa onde o plural da palavra está 
INCORRETO: 
 
a) cachorro - cachorros. 
b) colher - colhers. 
c) pão - pães. 
d) homem - homens. 
 
03) O substantivo coletivo de lenha é: 
 
a) feixe. 
b) corja. 
c) elenco. 
d) manada. 
 
04) É um sinônimo da palavra PRECÁRIO: 
 
a) garantido. 
b) abundante. 
c) seguro. 
d) duvidoso. 
 
05) Assinale a alternativa onde o uso da acentuação 
gráfica foi empregado CORRETAMENTE: 
 
a) apôstolo. 
b) porqué. 
c) café. 
d) constelaçâo. 
 
06) Escrevendo R$ 100,00 por extenso temos: 
 
a) cem reais. 
b) sem reais. 
c) xem reais. 
d) zem reais. 
 
07) Assinale a alternativa onde a divisão silábica está 
CORRETA: 
 
a) ch-u-va. 
b) mol-ho. 
c) car-ro. 
d) prat-o. 
 
08) Acerca do uso do "x" assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

a) enxer. 
b) xeio. 
c) mexer. 
d) xiqueiro. 
 
09) Assinale a alternativa em que a concordância verbal 
está CORRETA: 
 
a) O aluno chegou atrasado. 
b) Todos estava sofrendo. 
c) Eles faz a diferença. 
d) Mandei eles buscais os materiais. 
 
10) É um antônimo da palavra EVOLUÇÃO: 
 
a) aumento. 
b) ruína. 
c) avanço. 
d) crescimento. 
 

Matemática 

 
11) Pela análise da imagem abaixo podemos verificar 
que existem quantos alunos na sala? 

 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
 
12) Um dia tem quantas horas? 
 
a) 12 
b) 24 
c) 36 
d) 48 
 
13) Uma hora tem quantos minutos? 
 
a) 30 
b) 60 
c) 90 
d) 120 
  
14) A letra "V" que os romanos utilizavam como 
numeral equivale a: 
 
a) 1 
b) 3 
c) 5 
d) 7 
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15) Resolvendo a adição 25 + 15 + 18 temos como 
resultado: 
 
a) 40 
b) 58 
c) 72 
d) 94 
 
16) Se somarmos as notas abaixo teremos quantos 
reais? 

 
a) 150 
b) 175 
c) 187 
d) 190 
 
17) Sabendo-se que 90 + X = 100, então o valor de X é: 
 
a) 10 
b) 5 
c) 15 
d) 20 
 
18) O sucessor do número 99 é: 
 
a) 100 
b) 200 
c) 98 
d) 300 
 
19) Efetuando a subtração 97-24 temos como 
resultado: 
 
a) 58 
b) 62 
c) 73 
d) 85 
 
20) Uma liquidação em uma loja previa que uma calça 
que custava R$ 47,00 estava sendo vendida por R$ 
36,00. Nesse caso o desconto era de quantos reais? 
 
a) 7 
b) 9 
c) 10 
d) 11 

 

Conhecimentos Gerais 

 
21) Acerca do Município de Águas de Chapecó (SC) 
podemos afirmar que: 
 

I. Possui uma área de 139,2Km² e localiza-se na região 
Oeste do estado. 

II. É banhado ao norte e oeste pelo rio Chapecó e ao 
sul pelo rio Uruguai. 

III. Possui elevado potencial turístico. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
22) A criação do Município de Águas de Chapecó (SC), 
oficializada pela Lei nº 866, ocorreu em: 
 
a) 26 de janeiro de 1963. 
b) 14 de dezembro de 1962. 
c) 09 de janeiro de 1963. 
d) 21 de outubro de 1964. 
 
23) A Copa do Mundo FIFA de 2010 foi a décima nona 
edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado 
no(a): 
 
a) México. 
b) Inglaterra. 
c) Chile. 
d) África do Sul. 
 
24) Cinco pessoas da mesma família foram encontradas 
mortas na noite de segunda-feira, dia 5 de agosto do 
corrente ano, dentro da casa onde moravam, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo. Entre os mortos, 
estavam um casal de policiais militares e seu filho, 
assim como a mãe e a tia da policial. Estamos falando 
do caso da(o): 
 
a) Família Pesseghini. 
b) Motoboy Sandro Dota. 
c) Goleiro Bruno. 
d) Advogada Mércia Nakashina. 
 
25) Nos dias 13 e 14 de julho uma operação na Rocinha, 
denominada de Paz Armada, mobilizou 300 policiais 
com o objetivo de prender suspeitos de passagem pela 
polícia. Nesse dia ocorreu o desaparecimento de uma 
pessoa, cuja notícia se espalhou pelo mundo todo. 
Atualmente o caso encontra-se ainda sem solução e 
não sabe-se o paradeiro do ajudante de pedreiro: 
 
a) Antonio. 
b) Artêmio. 
c) Amarildo. 
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d) Álvaro. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) Acerca dos cuidados elementares com o patrimônio 
público, podemos afirmar que: 
 
a) ao sair devemos trancar portas e janelas. 
b) devemos zelar pela economia do material utilizado. 
c) ao sair devemos desligar as lâmpadas. 
d) todas alternativas estão corretas. 
 
27) A higiene é muito importante para o nosso corpo. 
Andarmos limpos contribui para a nossa saúde e bem 
estar. São cuidados que devemos ter quanto a higiene 
pessoal: 
 
a) tomar banho diariamente. 
b) lavar as mãos antes das refeições. 
c) evitar andar descalço. 
d) todas alternativas estão corretas. 
 
28) São qualidades que o servidor público deve ter, 
EXCETO: 
 
a) atenção. 
b) ironia.  
c) respeito. 
d) comprometimento. 
 
29) A lixeira de cor marrom é destinada ao depósito de: 
 
a) Vidros. 
b) Resísuos radioativos. 
c) Madeira. 
d) Resíduo orgânico. 
 
30) A sigla EPI significa: 
 
a) Estudo de Proteção Individual. 
b) Equipamento para Proteção de Indivíduos. 
c) Equipamento de Proteção Individual. 
d) Estudo de Prescição Instantânea. 
  
31) Os EPI'S utilizados para proteção auditiva são 
conhecidos como: 
 
a) máscaras. 
b) óculos. 
c) mangotes. 
d) abafadores de ruídos. 
 
32) Qual das atividades abaixo NÃO encontra-se 
relacionada à carpintaria? 
 
a) serragem de peças. 
b) instalação elétrica. 
c) lixagem e colagem. 

d) montagem e acabamento. 
 
33) O telefone do Corpo de Bombeiros é: 
 
a) 193. 
b) 189. 
c) 199. 
d) 134. 
 
34) A corrente elétrica no Estado de Santa Catarina é 
de: 
 
a) 110 volts. 
b) 115 volts. 
c) 220 volts. 
d) 300 volts. 
 
35) Ao trocar uma lâmpada devemos: 
 
a) desligar o interruptor e o disjuntor. 
b) tocar na parte de metal da lâmpada. 
c) não desligar o interruptor e o disjuntor. 
d) estar descalço. 
 
36) Acerca dos tipos de podas de árvores, podemos 
afirmar que a poda de emergência é aquela: 
 
a) utilizada para melhorar a frutificação. 
b) realizada em situações emergenciais, como acontece 

no caso de risco iminente de queda. 
c) realizada para conduzir a árvore a uma forma e 

tamanho desejado. 
d) para eliminar ramos secos e doentes. 
 
37) Em relação aos produtos utilizados na limpeza, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) deve-se retirar o rótulo dos produtos. 
b) não há necessidade de ler as instruções de uso. 
c) os produtos não devem ser guardados em local 

ventilado e fresco. 
d) sempre que usar um produto novo deve-se testa-lo 

em uma área pequena. 
 
38) Qual pronome de tratamento devemos utilizar para 
falar com o Prefeito? 
 
a) Vossa Majestade. 
b) Vossa Santidade. 
c) Vossa Excelência. 
d) Vossa Alteza. 
 
39) São regras básicas que deve-se ter ao atender o 
telefone: 
 
a) Saber ouvir e se comunicar. 
b) Saber identificar o que a pessoa deseja. 
c) Ser gentil e educado. 



5 
 

d) Todas alternativas estão corretas. 
 

40) A placa  é um alerta para: 
 
a) Radiação. 
b) Proibição de entrada. 
c) Eletricidade. 
d) Piso escorregadio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


