
 

 
CADERNO DE PROVA: 01/04 - Auxiliar de Serviços Gerais

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. Indique a assertiva, onde TODOS os animais 

estão dispostos em ordem alfabética: 
A. Faisão - Falcão - Flamingo - Foca - Formiga - 
B. Falcão - Faisão - Flamingo - Foca - Formiga - 
C. Flamingo  - Faisão - Falcão - Foca - Formiga -
D. Faisão - Falcão - Flamingo - Foca - Furão - Formiga
 
2. Indique a assertiva onde TODAS as palavras 

estão CORRETAS: 
A. Jeito - Jentileza - Gente 
B. Geito - Gentileza - Gente 
C. Jeito - Gentileza - Gente 
D. Jeito - Jentileza - Gente 
 
3. Analise a assertiva abaixo onde o termo 

destacado NÃO É um verbo: 
A. Maria é bonita. 
B. Pedro foi pescar. 
C. O clima está agradável. 
D. Maria e Pedro são casados. 
 

MATEMÁTICA 
 
4. Quantos ovos temos quando possuímos duas 

dúzias e meia? 
A. 24 ovos 
B. 30 ovos 
C. 36 ovos 
D. 48 ovos 
 
5. Pedro é atleta e faz exercícios regularmente. 

Nesta semana ele treinou por 2h30min na 
segunda feira, por 1h40min na terça feira, por 
2h20min na quarta feira e por 1h20min na 
quinta feira. Por quanto tempo ele deve treinar 
na sexta feira para alcançar 10 horas de treino 
na semana? 

A. 2h30min 
B. 2h20min 
C. 2h10min 
D. 2h 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
6. Doutor Pedrinho é um município catarinense 

com área total de 375 Km², a uma altitude de 
530 metros e dista 197 km da capital, 
Florianópolis. São municípios limítrofes: 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 
Itaiópolis e Rio Negrinho, apenas. 

B. Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 
Negrinho e Rodeio, apenas. 

C. Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho 
e Rodeio, apenas. 

D. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e 
Itaiópolis, apenas. 
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Indique a assertiva, onde TODOS os animais 

 Furão 
 Furão 
- Furão 

Formiga 

Indique a assertiva onde TODAS as palavras 

a assertiva abaixo onde o termo 

Quantos ovos temos quando possuímos duas 

Pedro é atleta e faz exercícios regularmente. 
Nesta semana ele treinou por 2h30min na 
segunda feira, por 1h40min na terça feira, por 
2h20min na quarta feira e por 1h20min na 
quinta feira. Por quanto tempo ele deve treinar 
na sexta feira para alcançar 10 horas de treino 

Doutor Pedrinho é um município catarinense 
com área total de 375 Km², a uma altitude de 
530 metros e dista 197 km da capital, 

São municípios limítrofes:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 

Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e 

7. Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 
INCORRETO afirmar:  

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos.
B. Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989.
C. Tem como ex-prefeita Maria Francisca Battisti Archer.
D. Ao oeste faz divisa com Benedito Novo.
 
8. São ex-prefeitos do município de Doutor 

Pedrinho, EXCETO:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Ari Aurélio Buzzi 
B. Aderbal Viviani 
C. Tercílio João Moser 
D. Antonio Nereu Girardi 
 
9. Ainda em relação ao município de Doutor 

Pedrinho, em relação aos seus atrativos 
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e 
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos 
atrativos do município, disposto em site oficial, 
EXCETO:  

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. Cachoeira Véu de Noiva 
B. Cascata Salto Donner 
C. Cachoeira Paulista 
D. Córrego Grande 
 
10. Nesta semana, um evento na cidade de 

Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve 
destaque na mídia nacional, com a prisão de 
agentes prisionais e, inclusive, do diretor da 
penitenciária. Qual nome foi dado a este 
evento? 

(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)

A. Operação Regalia 
B. Operação Serventia 
C. Operação Mordomia  
D. Operação Lava Jato 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

11. Em relação ao local de estocagem de alimentos, 
analise as opções abaixo e marque uma 
característica INADEQUADA em relação a este 
local: 

A. Limpo 
B. Organizado 
C. Ventilado 
D. Abafado 
 
12. Dos comportamentos e qualidades 

o servidor público NÃO DEVE demonstrar?
A. Iniciativa 
B. Dissimulação 
C. Regularidade 
D. Pontualidade 
 
13. Qual a cor correta da lixeira para depósito de 

recicláveis de plástico? 
A. Vermelha 
B. Amarela 
C. Verde 
D. Azul 
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Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 
A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos. 
Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989. 

Maria Francisca Battisti Archer. 
Ao oeste faz divisa com Benedito Novo. 

prefeitos do município de Doutor 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 

Ainda em relação ao município de Doutor 
Pedrinho, em relação aos seus atrativos 
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e 
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos 
atrativos do município, disposto em site oficial, 

www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 

Nesta semana, um evento na cidade de 
Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve 
destaque na mídia nacional, com a prisão de 
agentes prisionais e, inclusive, do diretor da 
penitenciária. Qual nome foi dado a este 

(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Em relação ao local de estocagem de alimentos, 
analise as opções abaixo e marque uma 
característica INADEQUADA em relação a este 

Dos comportamentos e qualidades abaixo, qual 
o servidor público NÃO DEVE demonstrar? 

da lixeira para depósito de 
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14. Encontrando alguma irregularidade em seu 
local de trabalho, a quem esta deve ser 
primeiramente comunicada? 

A. Aos colegas de trabalho 
B. Aos vereadores do município 
C. Aos superiores imediatos 
D. Aos meios de imprensa 
 
15. Qual produto da lista abaixo devemos utilizar 

para a limpeza de banheiros, com o intuito de 
diminuir a incidência de germes e bactérias?

A. Desinfetante a base de pinho 
B. Detergente Neutro Concentrado 
C. Sabão em Pó 
D. Sabonete Líquido 
 
16. Não é uma atribuição da Auxiliar de Serviços 

Gerais: 
A. Limpeza em geral das instalações 
B. Serviços de copa e cozinha 
C. Organização de ambientes 
D. Elaborar a ordem de compra de produtos ou 

alimentos 
 
17. Em relação ao procedimentos de limpeza nas 

dependências do ambiente de trabalho, 
das opções NÃO É correta? 

A. Usar luvas 
B. Proteger os cabelos 
C. Utilizar adornos 
D. Reunir previamente os materiais e produtos 

necessários 
 
18. Para a segurança no ambiente de trabalho, é 

fundamental o uso de EPI’s. O que significa a 
sigla EPI? 

A. Equipamento de Proteção Individual 
B. Equipamento de Proteção Infalível 
C. Equipamento Para áreas Internas 
D. Equipamento de Proteção por Infecções 
 
19. Telefones de emergência são utilizados para se 

ter acesso rápido a serviços públicos de 
emergência. Qual o número que devemos 
utilizar para os CORPO DE BOMBEIROS? 

A. 190 
B. 191 
C. 192 
D. 193 
 
20. Em relação ao convívio no ambiente de 

trabalho, assinale um comportamento 
CORRETO perante os colegas de trabalho:

A. Influenciar colegas com os seus ideais políticos
B. Discutir enfaticamente ideais religiosos 
C. Discrição e educação com todos os colegas 
D. Promover grupos ou rodas para discutir a vida de 

outros colegas de trabalho 
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Encontrando alguma irregularidade em seu 
local de trabalho, a quem esta deve ser 

devemos utilizar 
para a limpeza de banheiros, com o intuito de 
diminuir a incidência de germes e bactérias? 

Serviços 

Elaborar a ordem de compra de produtos ou 

Em relação ao procedimentos de limpeza nas 
dependências do ambiente de trabalho, qual 

Reunir previamente os materiais e produtos 

Para a segurança no ambiente de trabalho, é 
fundamental o uso de EPI’s. O que significa a 

Telefones de emergência são utilizados para se 
ter acesso rápido a serviços públicos de 
emergência. Qual o número que devemos 

BOMBEIROS?  

Em relação ao convívio no ambiente de 
um comportamento 

CORRETO perante os colegas de trabalho: 
Influenciar colegas com os seus ideais políticos 

Promover grupos ou rodas para discutir a vida de 
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