CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 09h e término às 12h.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS
01. Assinale a alternativa que corresponde ao significado de folclore:
A) Narrativa transmitida através de registros escritos de caráter real.
B) Relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres extraterrestres.
C) Conjunto de gestos, palavras e formalidades religiosas.
D) Conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país.
02. O Brasil é um país muito rico culturalmente e o Folclore faz parte dessa riqueza cultural. Entre as
características dessa manifestação cultural estão a transmissão oral dos conhecimentos através de gerações, a
aceitação por parte das comunidades, envolvimento de classes populares e o caráter não-oficial das
manifestações culturais. Quais dos personagens abaixo não fazem parte do folclore brasileiro:
A) Curupira.
B) Pé-grande.
C) Saci-Pererê.
D) Mula-sem-cabeça.
03. Cunhataí preserva até hoje a cultura, os costumes e a língua mãe. Esse município foi colonizado por
descendentes:
A) Italianos.
B) Poloneses.
C) Alemães.
D) Holandeses.
04. Contam os moradores mais antigos de Cunhataí, que ao verem as mulheres louras, filhas ou esposas dos
pioneiros, diziam "Cunhataí", palavra que mais tarde eles entenderam como moça bonita. Cunhataí recebeu
esta denominação por influência:
A) Indígena.
B) Portuguesa.
C) Africana.
D) Peruana.
05. Quais dos municípios abaixo não faz divisa com o município de Cunhataí:
A) São Carlos.
B) Cunha Porã.
C) Saudades.
D) Riqueza.
LÍNGUA PORTUGUESA
Dez minutos de exercícios leves — mesmo! — são capazes de alterar imediatamente o modo como certas
partes do cérebro se comunicam e se coordenam entre si para melhorar a memória, afirma um novo estudo
neurológico. Os dados da pesquisa, conduzida por cientistas da Universidade da Califórnia, nos EUA, e da
Universidade de Tsukuba, no Japão, mostram que o exercício não precisa ser prolongado ou intenso para
beneficiar o cérebro. E mais: os efeitos podem começar muito mais rapidamente do que pensamos.
As pessoas que se exercitam regularmente tendem a ter um hipocampo maior e mais saudável do que aquelas
que não o fazem, especialmente à medida que envelhecem. É isso o que a maioria dos estudos envolvendo
atividade física comprovam. No entanto, esses estudos geralmente envolvem exercícios moderados ou
vigorosos, como correr ou caminhar rapidamente.
A novidade dessa pesquisa, publicada na edição do último mês da revista internacional PNAS, é fornecer
evidências de que uma atividade física que quase não acelera o coração já traz benefícios ao cérebro.
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/bastam-10-minutos-de-exercicio-ultraleve-para-cerebro-ficar-mais-inteligente-23199520
Acesso em: 21 Dez. 2018.

06. Assinale a alternativa que contém palavras acentuadas graficamente pela mesma regra das palavras que
estão no texto: “cérebro” , “neurológico” e “física”, na sequência apresentada.
A) Armazém, juíza, câmera.
B) Gramática, inédito, caráter.
C) Único, parabéns, invencível.
D) Público, tórax, legível.
07. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das palavras mau e mal.
A) Mau chegou, logo saiu para passear com os amigos.
B) O adolescente foi acometido por um mau incurável.
C) Este é um mau momento para apresentar as desculpas.
D) A produção textual deste aluno está mau estruturada.
08. No que se refere à correção gramatical, assinale a opção correta, levando em conta o contexto frasal e o
significado das palavras empregadas:
A) A sete anos que não vejo a Carol. Que tristeza!.
B) Na escola, todos o tratavam com muito respeito, apesar das penalidades que aplicava aos que infligiam as
normas de convivência.
C) Os vizinhos prestigiaram a festa beneficente em favor das vítimas do vendaval.
D) Derrepente, na sessão plenária, fez uso da palavra o jovem cidadão.
09. Marque a frase em que a colocação do pronome está correta:
A) Ninguém auxiliou-nos na resolução dos exercícios.
B) Aqui trabalha-se com comprometimento e responsabilidade.
C) Quando falar-lhe, transmita-lhe o meu agradecimento.
D) Informaram-me do período de inscrição para o concurso.
10. Pela regra do Novo Acordo Ortográfico, apenas uma dessas palavras pode ser assinalada com acento
circunflexo. Qual é ela?
A) Voo
B) Leem
C) Enjoo
D) Por
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Sabemos que deixar o ambiente limpo proporciona maior qualidade de vida à população. Para que o
município permaneça com as vias sempre bem conservadas, é necessário:
A) Fazer reparos viários conservando o asfalto, canteiros e terrenos baldios.
B) Deixar o lixo acumulado num só local, como por exemplo: terreno baldio no centro da cidade.
C) Fazer o plantio de flores no inverno.
D) Nenhuma das alternativas está correta.
12. Sobre as tarefas a serem executadas pelo Auxiliar de Serviços Gerais, assinale verdadeiro (V) ou falso (F)
e em seguida assinale a alternativa correspondente à sequência indicada:
( V ) Os materiais utilizados durante o expediente, como por exemplo baldes, luvas e panos devem ser lavados
e postos a secar ao final de cada dia de trabalho.
( V ) Os produtos químicos devem ser guardados em local arejado, protegidos do calor e da luz solar.
( F ) O lixo deve ser recolhido somente uma vez por semana, mesmo que atingir sua capacidade máxima na
lixeira.
A sequência correta é:
A) V – V – F
B) V – F - V
C) V – V – V
D) F – V - F

13. Segundo a Norma Regulamentadora NR-6, do Ministério do Trabalho e Emprego que trata da proteção
pelo uso de EPIs, considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI:
A) Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
B) Todo dispositivo ou produto, de uso coletivo utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
C) Todo dispositivo ou produto, de uso coletivo e individual, destinado à proteção da saúde do empregador e
do trabalhador.
D) Nenhuma das opções acima está correta.
14. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual EPI, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em
seguida assinale a alternativa com a sequência correta:
(V) Em algumas circunstâncias, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
( F) Em nenhuma circunstância a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado
ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento.
(F ) É de responsabilidade do funcionário comprar os EPIs sempre que for necessário.
A sequência correta é:
A) V – F – F
B) F – F – V
C) F – V - F
D) F - F - F
15. De acordo com a LEI COMPLEMENTAR Nº. 028/2018 DE 24 DE AGOSTO DE 2018, são atribuições
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais:
A) Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão.
B) Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus
veículos; executar serviços auxiliares de limpeza.
C) Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão.
D) Todas as alternativas acima estão corretas.
16. Referente aos procedimentos de rotina quando da execução de serviços no órgão, por parte de um Auxiliar
de Serviços Gerais é necessário observar algumas ações que devem ser realizadas, EXCETO:
A) Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos no recinto de trabalho, exigindo, quando for o caso,
identificação ou autorização para o ingresso.
B) Orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do órgão.
C) Verificar, após o expediente normal do órgão, o fechamento de janelas e portas.
D) Abrir correspondências endereçadas aos superiores.
17. Em relação aos equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para a proteção contra os riscos de
acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-6, cabe ao
EMPREGADO:
A) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
B) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
C) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
D) Todas as alternativas acima estão corretas.
18. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor de doenças muito graves. Podemos encontrar as larvas do
mosquito ou ambientes propícios à reprodução onde há:
A) Água parada, limpa ou não.
B) Areia.
C) Terra.
D) Pó de brita.

19. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor de várias doenças, exceto:
A) Zika.
B) Dengue.
C) Chikungunya.
D) HIV.
20. O que significa Coleta Seletiva de Lixo:
A) Consiste na unificação de todos os resíduos formando um único elemento.
B) Consiste em descartar resíduos diretamente na natureza para que esta, com o passar do tempo transformeos em adubo.
C) Consiste na separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos que têm destinos diferentes.
D) Consiste em descartar restos de alimentos diretamente em rios e mares para que estes os levem para longe.
21. O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Resolução número 275/01 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), estabeleceu o código de cores da coleta seletiva, ou seja, suas cores não são aleatórias
e é de extrema importância que a empresa adote as cores padrão para sua adequada educação ambiental.
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Azul – para armazenar papel e/ou papelão.
B) Vermelho – para armazenar plástico em geral.
C) Verde – para armazenar vidro.
D) Amarelo – para armazenar produtos altamente tóxicos.
22. Ao praticarmos ações responsáveis como a coleta seletiva, estaremos contribuindo para redução do
volume de resíduos nos aterros sanitários, aumentando a vida útil de cada um deles. Essa redução de volume
nos aterros pode trazer benefícios como:
A) Proporcionar uma cidade mais limpa e sustentável.
B) Extinguir o processo de reciclagem.
C) Aumentar a extração de recursos naturais finitos.
D) Gerar adubo artificial para o solo, proporcionando alimentos mais saudáveis.
23. Assinale a alternativa correspondente. O que não é recomendável fazer em relação à coleta seletiva de
lixo:
A) Misturar os orgânicos e inorgânicos para que os profissionais responsáveis façam a devida separação.
B) Higienizar embalagens para não contaminar os resíduos e nem colaborar com a aparição de bichos.
C) Incentivar família, colegas e amigos a participarem dessa ação.
D) Participar de ações onde a coleta seletiva estiver implantada, se não existir, incentivar e promover a ideia
para que alcance mais pessoas.
24. Compreende-se como medida de segurança toda ação que ajude com a preservação da segurança no dia a
dia, estas ações podem ter caráter preventivo, ergonômico, químico, psicológico e biológico. Portanto, as
medidas de biossegurança envolvem ações que diminuem o risco de infecção e de contaminação. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a ações de proteção ao trabalhador:
A) Utilizar jalecos, aventais, máscaras e óculos.
B) Utilizar álcool em gel para esterilização das mãos em locais propícios.
C) Descartar corretamente os materiais contaminados, hospitalares, químicos, etc.
D) Evitar uso de luvas ao manusear objetos contaminados.
25. Com ações de educação ambiental nas empresas é possível proporcionar um ambiente de trabalho com
mais qualidade de vida, ambiente mais seguro, amigável, proporcionando maior valor a sociedade e de forma
indireta, o desenvolvimento sustentável, perfeito para a sociedade e para as futuras gerações. Cada pessoa
pode desenvolver ações para colaborar com o meio ambiente. Assinale a correta:
A) Mobilize seu bairro.
B) Cobre ações e atitude das autoridades.
C) Participe de ações ambientais públicas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

