Município de Marema- SC
Concurso Público 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 02.
Osterbaum - A árvore que marcou a Páscoa em Marema
Publicado em 25/04/2019

A Páscoa já passou, mas em Marema a comemoração cristã deixou uma linda
lembrança para quem passou na praça municipal. A Prefeitura, por meio do Departamento
Municipal de Cultura, montou a Osterbaum - a árvore da Páscoa. Enfeitada com cascas de
ovos coloridos, a árvore deixou uma mensagem de vida e ressurreição aos visitantes.
A Primeira Dama e Diretora do Departamento de Cultura, Simone Barella, explica que a
Osterbaum tem um significado muito especial. “Ela foi montada com galhos secos,
simbolizando a frieza e a morte do sepulcro de Jesus Cristo. Em cada galho, foram colocadas
cascas de ovos coloridos, simbolizando a alegria e a ressurreição. Os ovos carregam a vida,
que mesmo escondida, surge quando ocorre a ruptura da casca. Esse é o sentido da
ressurreição e o significado da Páscoa”, explica.
Além da Osterbaum, servidores da Prefeitura de Marema também disponibilizaram, na
praça municipal, um cercado com uma casinha e lindos coelhos. Os animais receberam
cuidados, alimentação e muito carinho dos visitantes. O local contou ainda com adereços
coloridos, simbolizando a magia e os doces servidos na Páscoa.
Fonte:https://www.marema.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/13719/codNoticia/549075

01- O propósito comunicativo do texto é principalmente:
a)
b)
c)
d)

Descrever a árvore que marcou a Páscoa em Marema.
Narrar um fato marcante ocorrido em Marema durante a Páscoa.
Destacar a forte atuação do Departamento Municipal de Cultura de Marema.
Atrair a população para outros eventos na praça municipal de Marema.

02- “A Páscoa já passou, mas em Marema a comemoração cristã deixou uma linda lembrança
(...)” 1º§.
A palavra sublinhada nessa frase pode ser substituída, mantendo-se a ideia, por:
a)
b)
c)
d)

Pois.
Logo.
Porque.
Contudo.

03- O uso do “porquê” está incorreto em:
a)
b)
c)
d)

Agora você sabe a razão por que a árvore marcou a Páscoa em Marema.
A comemoração cristã deixou uma linda lembrança em Marema, por quê?
Muitos brasileiros ainda não sabem o porque da tradição da Osterbaum.
Por que a árvore é enfeitada com cascas de ovos coloridos?

04- “Os ovos carregam a vida, que mesmo escondida (...).” 2º§.
O termo destacado é um:
a)
b)
c)
d)

Objeto direto, por isso faz parte dos termos integrantes da oração.
Objeto indireto, por isso faz parte dos termos essenciais da oração.
Complemento nominal, por isso faz parte dos termos integrantes da oração.
Aposto, por isso faz parte dos termos acessórios da oração.

05- O Toblerone é um chocolate suíço conhecido mundialmente. Sua embalagem,
conforme figura a seguir representa um(a):

a)
b)
c)
d)

Pirâmide.
Prisma.
Cilindro.
Cone.

06- O resultado da multiplicação 22,3 x 12,5 é:
a)
b)
c)
d)

27,875.
2,7875.
2787,5.
278,75.

07- A área da figura a seguir é:

a)
b)
c)
d)

16 cm².
32 cm².
64cm².
128 cm².

08- Um dia têm quantos segundos?
a)
b)
c)
d)

86.400s.
864.000s.
8.640s.
8.640.000s.

09- Segundo o que consta no endereço: http://marema.sc.gov.br, assinale a alternativa que os
dados correspondem ao Município de Marema:
a) Está localizada na região Meio Oeste.
b) Cidades próximas - Xaxim, Lajeado Grande, Quilombo, Faxinal dos Guedes, Galvão,
Xanxerê.
c) Data de fundação - 11 de junho de 1988.
d) Área: 153 Km².
10- Assinale a alternativa a qual consta o nome de quem não foi Prefeito de Marema:
a)
b)
c)
d)

Arlindo Batistella.
Adilson Barella.
Marcos Pedro Batistel.
Pedro Batistella.

Conhecimentos Específicos
11- O cuidado com a higiene pessoal é essencial para evitar uma série de doenças causadas
por vírus e bactérias sendo que um ambiente de trabalho saudável está relacionado com as
formas de higiene nele aplicadas. Assim assinale a alternativa que apresenta uma forma de
colaborar com a higiene no local de trabalho.
a)
b)
c)
d)

Deixar copos de café e água espalhados pelo local de trabalho.
Deixar embalagens vazias de comida em gavetas.
Não comer em cima da mesa de atendimento ao público.
Sempre fumar em horário de trabalho quando necessário.

12- Uma forma eficaz de prevenir doenças no local de trabalho é higienizando as mãos. E uma
forma eficiente de realizar a antissepsia das mãos é utilizando:
a)
b)
c)
d)

Desinfetante.
Álcool em gel.
Vinagre.
Detergente neutro.

13- Eventualmente são solicitados serviços de jardinagem nas repartições públicas o que
geralmente acarreta na formação de resíduos. Assinale a alternativa correta em relação ao
descarte adequado de resíduos provenientes de serviços de jardinagem.
a)
b)
c)
d)

Em terrenos baldios.
No lixo comum que deverá ser recolhido pela prefeitura.
Junto ao lixo biológico que deverá ser incinerado.
Nas bocas de lobo próximo aos jardins.

14- A higiene no trabalho tem como objetivo reconhecer, avaliar e controlar os riscos
provenientes do trabalho tais como os riscos ambientais físicos, químicos e biológicos. Assinale
a alternativa que apresenta a correlação correta entre os tipos de riscos.
a)
b)
c)
d)

Material infectocontagioso – risco químico.
Gases e vapores – risco biológico.
Radiação ionizante – risco químico.
Temperatura alta – risco físico.

15- A maneira mais eficiente de prevenir acidentes de trabalho é todos terem consciência da
importância de se seguir as normas e segurança, assim todos acabam sendo responsáveis.
Assim, das dicas de segurança abaixo é recomendável que todas sejam seguidas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Não se expor a riscos, acidentes acontecem muitas vezes por imprudência.
Manter o local de trabalho limpo e desorganizado para evitar quedas e escorregões.
Usar corretamente os equipamentos de proteção.
Sempre comunicar incidentes para que a solução não demore a aparecer.

16- É essencial que todos participem das regras de prevenção de incêndio no local de trabalho
seguindo as normas descritas abaixo, exceto:
a)
b)
c)
d)

Manter o ambiente sempre limpo e organizado.
Mantendo as saídas de emergência desobstruídas.
Deixando produtos inflamáveis onde há fontes de calor.
Evitando sobrecarregar tomadas para que não haja curto circuito.

17- Lixo derivado da varrição, capina, raspagem proveniente de instituições públicas, bem
como móveis velhos, galhos de árvores, entulho de obras é classificado como:
a)
b)
c)
d)

Lixo público.
Lixo residencial.
Lixo hospitalar.
Lixo comercial.

18- Saber selecionar e classificar o lixo é essencial para o seu destino adequado. Assinale a
alternativa que apresenta apenas lixo orgânico que pode ser utilizado em hortas escolares.
a)
b)
c)
d)

Copos plásticos e papelão.
Casca de frutas e resto de alimentos.
Fraldas e gases descartadas.
Papel higiênico e absorvente feminino usado.

19- Em relação aos de proteção individual assinale a alternativa incorreta:
a) É de responsabilidade do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual.
b) É dever dos empregados usar os equipamentos de proteção e zelar pela sua
conservação.
c) Caso o empregado não utilize ou danifique seu equipamento intencionalmente ele estará
sujeito a aplicação de punições previstas em lei.
d) Os custos do fornecimento dos equipamentos de proteção individual fornecido pelo
empregador será descontado da folha de pagamento do empregado não podendo esse
desconto superar 5% do valor líquido.
20- O uso correto dos equipamentos de proteção individual é um fator preventivo de acidentes
e a indicação de cada equipamento também por isso, ao trabalhar com produtos que gerem
gases e vapores o ideal é que se utilize:
a)
b)
c)
d)

Botas de borracha.
Luva descartável.
Máscara.
Touca descartável.

21- O trabalho em equipe também não deixa de ser um fator essencial na prevenção de
acidentes, pois se todos os membros da equipe executarem suas atividades com eficiência
reduzirá as chances de acidentes. Entretanto, para trabalhar eficientemente em equipe se faz
necessário fortalecer as relações interpessoais deve-se evitar:
a)
b)
c)
d)

Ser uma pessoa comunicativa.
Postura autoritária.
Desenvolver a cooperação e integração.
Participar do estabelecimento de objetivos comuns.

22- Saber trabalhar em equipe é um dos atributos do bom atendimento externo, essencial para
quem trabalha em setores públicos. Por isso é essencial agir com:
a)
b)
c)
d)

Cortesia.
Apatia.
Má vontade.
Desdém.

23- Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em
sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e
na sua em poder nele intervir e transformá-lo. Ainda em relação à cidadania assinale a
alternativa incorreta:
a) O conceito de cidadania está relacionado à nacionalidade do indivíduo.
b) Entre os direitos de cidadania é o de ter acesso à saúde, alimentação, moradia e
educação.
c) Em caso de descumprimento de seus deveres, o indivíduo não será afetado em sua
cidadania.
d) Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, o zelo pelo espaço e o cumprimento das
leis.
24- Regras de comportamento no ambiente de trabalho são essenciais para manter o bom
trabalho de equipe e respeitar a hierarquia sendo assim é importante sempre:
a)
b)
c)
d)

Sempre interromper alguém que esteja em uma ligação telefônica.
Bater na porta antes de entrar.
Abusar do uso de celular no local de trabalho.
Nunca cumprimentar a todos não importando o cargo que ocupem.

25- Hierarquia é a distribuição ordenada de poderes de diferentes categorias de funcionários
ou membros de uma instituição assim como no serviço público pode ser definida como a
distribuição de poderes das diferentes categorias de funcionários. De acordo com os princípios
da hierarquia assinale a alternativa correta:
a) Os princípios de legalidade e moralidade não interferem nas relações hierárquicas.
b) Os atos dos subordinados não estão sujeito à revisão em consequência do direito
administrativo.
c) Em regra basta ao servidor público civil o rigoroso descumprimento de seus deveres e
obrigações disposto no estatuto do servidor.
d) Os órgãos da administração pública são estruturados de forma tal que haja uma relação
de coordenação e subordinação entre eles.
26- Qual das ações abaixo não deve ser seguida pelo Auxiliar de Serviços Gerais?
a)
b)
c)
d)

Preparar alimentos quando estiver com micose de unha ou infecção de pele.
Não assoar o nariz e não espirrar ou tossir sobre os alimentos.
Não utilizar adornos durante o preparo dos alimentos.
Higienizar bem as mãos com sabonete antisséptico após utilizar o sanitário.

27- Panos de prato podem estar bem contaminados devido ao uso diário, por isso devem ser
frequentemente higienizados das seguintes formas, exceto:
a)
b)
c)
d)

Podem ser deixados de molho em uma solução de água quente com vinagre branco.
Se o pano for todo branco o vinagre pode ser substituído por hipoclorito de sódio.
Uma forma de desinfetar é coloca-los no forno ligado.
Após lavá-los é recomendado passar a ferro para eliminar possíveis contaminações por
microrganismos.

28- Superfícies de bancadas onde são manipulados alimentos devem ser constantemente
desinfetadas utilizando-se:
a)
b)
c)
d)

Passando um pano úmido.
Passando um pano embebido em solução clorada.
Passando um pano seco.
Passando um pano com sabão.

29- Qual parte do uniforme um Auxiliar de Serviços Gerais não deve deixar de usar para evitar
contaminação quando estiver preparando alimentos?
a)
b)
c)
d)

Capacete.
Calçado fechado.
Luvas térmicas.
Touca descartável.

30- Ao realizar o processo de higienização de uma geladeira o Auxiliar de Serviços Gerais não
pode:
a) Transferir os alimentos para outra geladeira.
b) Retirar as grades e contentores da geladeira.
c) Ligar um ventilador em frente ao descongelador para acelerar o processo de
descongelamento.
d) Higienizar bem passando em pano embebido em solução clorada.

