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ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2019 

15 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

CARGO: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) 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, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto 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 30 minutos 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 terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar 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 16 de dezembro 
de 2019, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 17 e 18 de dezembro de 2019. 
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Língua Portuguesa 
  

01) Acerca do uso de mal e mau assinale a 
alternativa incorreta:  
 
a) Hoje tivemos um mau dia. 
b) Ela se sentiu mal com a visita do rapaz. 
c) Os móveis estavam mau conservados. 
d) A sopa foi mal preparada. 
e) Fui mal na prova de ontem. 
 
02) Estão corretamente grafadas com SS, 
exceto: 
 
a) Admissão 
b) Intromissão 
c) Excessão  
d) Repressão 
e) Excesso  
 
03) São sinônimos de esplêndido, exceto:  
 
a) Deslumbrante 
b) Fascinante 
c) Péssimo  
d) Formidável 
e) Admirável 
 
04) São ditongos: 
 

I. Ceia, Teia 
II. Saia, Papaia  

III. Frouxo, Saudade 
 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta.  
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
05) Em qual alternativa a palavra destacada não 
corresponde a um verbo:  
 
a) O professor ainda não chegou. 
b) O marido nunca ajuda a mulher. 
c) Nós vamos agora para a praia. 
d) O cabelo da menina estava maravilhoso.  
e) Chove muito aqui! 
 
06) Em relação ao plural das palavras, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Hambúrguer - hambúrgueres 
b) Açúcar - açúcares 
c) Canil - canizes  
d) Sótão - sótãos 
e) Guardião - guardiães 
 
07) São antônimos de amigável, exceto: 
 
 
 

a) Cordial  
b) Hostil 
c) Antipático 
d) Malévolo 
e) Indelicado 
 
08) Efêmero significa: 
 
a) Propriedade que determina a natureza; 

qualidade. 
b) Que tem curta duração, que é breve, transitório. 
c) Que tem esplendor; luminoso, brilhante. 
d) Que ostenta largueza, fartura. 
e) Que se mostra cheio, repleto. 
 
09) O J foi incorretamente empregado em:  
 
a) Laranjeira, jegue 
b) Jerico, lojista 
c) Cafajeste, laje 
d) Arranjo, despejo 
e) Rabujento, refújio 
 
10) Acerca do uso do mais e mas assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O dia está mais feliz agora. 
b) Está chovendo forte, mas mesmo assim resolveu 

sair. 
c) Ela sempre quer mais fama. 
d) Estou com sono, mais tenho que estudar.  
e) Você precisa trabalhar mais para subir de cargo. 
 

Matemática 
 
11) Um veículo está sendo vendido por R$ 
112.500,00. Sabendo que o parcelamento se 
dará em 80 meses, sem juros, qual o valor de 
cada parcela? 
 
a) R$ 1.406,25 
b) R$ 1.309,75 
c) R$ 1.125,00 
d) R$ 1.521,00 
e) R$ 1.269,00 
 
12) Convertendo 6 horas em segundos, 
teremos: 
 
a) 360 
b) 21.600 
c) 36.000 
d) 216 
e) 8.640 
 
13) O parque de máquinas do Município de 
Águas de Chapecó possui um lote com 45 
metros de largura e 85 metros de comprimento. 
Qual é a área desse lote em m2? 
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a) 4.800m2 
b) 5.200m2 
c) 3.825m2 
d) 6.400m2 
e) 3.200m2 
 
14) Um ônibus com capacidade para 60 
passageiros encontra-se com 15% de sua 
capacidade. Quantas pessoas estão nesse 
ônibus? 
 
a) 15 
b) 30 
c) 9 
d) 12 
e) 51 
 
15) Resolvendo �√�� − √��� teremos: 
 
a) 1 
b) 15 
c) 49 
d) 64 
e) 113 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O Cristo Redentor é um dos maiores 
símbolos do Brasil e maior ponto turístico da 
cidade do Rio de Janeiro, recebendo cerca de 
dois milhões de visitantes ao ano. Este 
magnífico monumento foi construído em: 
 
a) 1931 
b) 1988 
c) 1924 
d) 1933 
e) 1948 
 
17) Acerca dos Planetas do Sistema Solar, qual 
é o menor planeta do sistema solar e também o 
mais próximo do Sol: 
 
a) Mercúrio 
b) Terra 
c) Saturno 
d) Urano 
e) Netuno 
 
18) São animais anfíbios: 
 
a) Jacarés e tartarugas.  
b) Abelhas, borboletas e morcegos. 
c) Pinguins e avestruzes. 
d) Sapos, rãs e pererecas. 
e) Aranhas e morcegos. 
 
19) São cidades Italianas, exceto: 
 
 
 

a) Nápoles 
b) Turim 
c) Córdoba 
d) Catânia 
e) Veneza 
 
20) A política do café com leite foi um grande 
acordo nacional, político e econômico que 
regulou a lógica de poder durante quase toda 
a Primeira República, também conhecida como 
República Velha. Participaram desse acordo os 
Estados de: 
 

I. São Paulo  
II. Mato Grosso do Sul 

III. Minas Gerais 
IV. Paraná  
 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 
c) Apenas I e III estão corretos. 
d) Apenas I e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) De acordo com a Constituição Federal, art. 
6º, são __________________ a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
 
a) direitos sociais 
b) deveres públicos  
c) deveres da União   
d) direitos da criança e do adolescente 
e) deveres do Estado  
 
22) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Águas de Chapecó (SC), art. 70, 
conceder-se-á ao servidor: 
 

I. Licença por motivo de doença em pessoa 
da família 

II. Licença para atividade política 
III. Licença para tratar de interesses 

particulares 
IV. Licença para desempenho de mandato 

classista 
V. Licença à adotante 

VI. Licença maternidade 
VII. Licença prêmio 
 
a) Somente I, VI, e VII estão corretas. 
b) Somente II, III e VI estão corretas. 
c) Somente I, II, IV e VI estão corretas. 
d) Somente II, IV, V e VI estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
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23) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Águas de Chapecó (SC), art. 19, ao 
entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período 
de___________________, durante o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação 
para o desempenho do cargo. 
 
a) 12 (doze) meses  
b) 24 (vinte e quatro) meses  
c) 36 (trinta e seis) meses 
d) 48 (quarenta e oito) meses 
e) 60 (sessenta) meses 
 
24) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
adicionar Número de Páginas utilizamos os 
seguintes passos:  
 
a) Inserir - Número de Páginas 
b) Página Inicial - Adicionar - Número de Páginas 
c) Layout - Inserir - Número de Páginas 
d) Arquivo - Número de Páginas 
e) Design - Adicionar - Número de Páginas 
 
25) Acerca da limpeza dos vidros assinale a 
alternativa incorreta:   
 
a) Use um pano de qualidade. 
b) Faça a limpeza de cima para baixo. 
c) Faça a limpeza periodicamente. 
d) Antes de limpar os vidros é necessário limpar as 

janelas e aberturas. 
e) O ideal é lavar os vidros em dias quentes e com 

luz solar direta. 
 
26) Em relação a segurança no trabalho assinale 
V para Verdadeiro e F para Falso:  
 
(__) Deve se ter disciplina ao operar qualquer 
equipamento, por mais simples que possam 
parecer. 
(__) Não portar correntes, pulseiras, relógios, 
brincos e demais adornos, pois os mesmos 
caracterizam riscos eminentes. 
(__) Não usar sandálias ou calçados abertos. 
(__) A concentração na tarefa deve ser total, 
repudiando-se qualquer tipo de brincadeiras ou 
conversas. 
 
a) V-F-V-V 
b) F-V-V-V 
c) V-F-V-F 
d) V-V-F-V 
e) V-V-V-V 
 
27) Acerca dos cuidados necessários para 
prevenção de incêndios é incorreto afirmar: 
 
a) Não acender fósforos nem isqueiros em locais 

sinalizados.  
b) Não improvisar instalações elétricas.  

c) Não sobrecarregar as instalações elétricas com 
a utilização do Plug T.  

d) Não verificar antes da saída ao final do 
expediente se não há algum equipamento 
elétrico ligado.  

e) Não utilizar chama ou aparelho de solda perto de 
materiais inflamáveis. 

 
28) De acordo com os primeiros socorros, no 
caso de fratura é uma ação incorreta: 
 
a) Acione o serviço de emergência  
b) Não tente realinhar a fratura 
c) Não aplique qualquer substância sobre a lesão 

sem orientação médica 
d) Remova objetos transfixados 
e) Mantenha a vítima imóvel até a chegada dos 

socorristas 
  
29) Em relação aos primeiros socorros, o que não 
fazer em caso de acidente com aranhas: 
 
a) Lavar o local da picada. 
b) Elevar o local da mordida. 
c) Procurar o serviço médico mais próximo. 
d) Quando possível, levar o animal para 

identificação. 
e) Fazer torniquete ou garrote. 
 
30) O risco de acidentes com animais 
peçonhentos pode ser reduzido tomando 
algumas medidas gerais e bastante simples 
para prevenção: 
 

I. Usar calçados e luvas nas atividades de 
jardinagem. 

II. Examinar calçados, roupas pessoais, de 
cama e banho, antes de usá-las. 

III. Não acumular entulhos e materiais de 
construção. 

IV. Limpar regularmente móveis, cortinas, 
quadros, cantos de parede. 

V. Limpar terrenos baldios. 
 
É correto afirmar:  
 
a) Apenas I, III e V estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas I, II, III e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 


