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CADERNO
D E P R O VA

Auxiliar de Serviços Gerais

Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento
do cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número
de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas
constitui a resposta correta em relação ao enunciado
da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de
prova completo e o cartão-resposta devidamente
preenchido e assinado.

14 de outubro

25 questões

8 às 11h30

3h30 de duração*

CO N C U R S O
P Ú B L I CO

.
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Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Apesar da concorrência (Internet, celular), a carta
continua firme e forte. Basta uma folha de papel,
selo, caneta e envelope para que uma pessoa do Rio
Grande do Norte, por exemplo, fique por dentro das
fofocas registradas por um amigo em São Paulo, dois
dias depois. “Adoro receber cartas, fico superansiosa
para descobrir o que está escrito”, conta Lívia Maria, de
9 anos. Mas ela admite que faz tempo que não escreve
nenhuma cartinha. “As últimas foram para a Angélica e
para um dos programas do Gugu.”
Isabela, de 9 anos, lembra que, quando morava em
Curitiba, no Paraná, trocava correspondência com
sua amiga Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas
Gerais. “Eu ficava sabendo das novidades e não gastava dinheiro com telefonemas.” Já Amanda, de 10
anos, também gosta de receber cartinhas, mas prefere
enviar e-mails. “Atualmente estou conversando com
meu primo que está nos Estados Unidos via computador, já que a mensagem chega mais rápido e não pago
interurbano.”
TOURRUCCO, Juliana.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
storage/materiais/0000014237.pdf/

1. Assinale a alternativa verdadeira de acordo com o
texto.
a. SQUARE Daqui a alguns anos, toda a comunicação será
feita por meio da Internet e do celular.
b. Check-square Uma carta escrita em São Paulo leva dois dias
para chegar ao Rio Grande do Norte.
c. SQUARE Com o avanço da tecnologia, a carta foi substituída pelo e-mail.
d. SQUARE As personagens do texto ainda preferem escrever cartas a mandar e-mails.
e. SQUARE Telefonar para amigos distantes é muito caro,
por causa do interurbano e muitas pessoas não
têm dinheiro para pagar. É o caso da Amanda,
citada no texto.

2. Assinale a alternativa verdadeira.
a. SQUARE As palavras “cartinhas” e “e-mails” estão no
singular.
b. SQUARE Isabela, conforme o texto, gosta mais de escrever e-mails do que de enviar cartas.
c. SQUARE Ficar “superansioso” é ficar calmo por muito
mais tempo que o normal.
d. SQUARE Segundo o texto, somente as pessoas mais
velhas gostam de escrever cartas, já que não
sabem lidar com Internet ou telefones para
mandar mensagens via whatsapp.
e. Check-square As duas palavras sublinhadas na primeira frase
do texto são adjetivos e qualificam a palavra
“carta”.

3. Leia a frase:
“Basta uma folha de papel, selo, caneta e envelope”.
Assinale a alternativa correta.
a. Check-square A palavra sublinhada na frase tem o mesmo significado da expressão sublinhada em: “Apenas
um e-mail é suficiente para deixá-la feliz”.
b. SQUARE O plural da frase é: Basta umas folhas de papel,
selos, canetas e envelopes.
c. SQUARE Está errado o seguinte diminutivo de “envelope”:
“Envelopezinho”. O correto é “envelopinho”.
d. SQUARE “Papelzinhos” é a forma correta do diminutivo
plural de “papel”.
e. SQUARE A frase significa, no texto, que as personagens
estão cansadas de tanta folha de papel, de
selos, canetas e envelopes. Elas preferem outra
forma de se corresponderem.

4. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo
próprio, um comum e um coletivo, nessa sequência.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Time, turma, Amanda.
Biblioteca, rápido, Maria.
São Paulo, primo, banda.
Estados Unidos, Belo Horizonte, Paraná.
Rio Grande do Norte, preferem, envelopes.
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5. Assinale a alternativa correta.
a. SQUARE Na frase: “Atualmente estou conversando com
meu primo” há três palavras monossílabas, ou
seja, não podem ser divididas em sílabas.
b. SQUARE No texto, Angélica e Gugu são os personagens
principais.
c. SQUARE As palavras “mensagem” e “atualmente” são
polissílabas, pois possuem muitas sílabas.
d. Check-square As palavras “quando” e “dias” são dissílabas, ou
seja, ambas possuem duas sílabas.
e. SQUARE No texto, dizer que “apesar da concorrência
entre a Internet e a carta” significa dizer que
“por causa da Internet a carta ficou esquecida”.

Higiene e Segurança no Trabalho 10 questões
6. Ao deparar-se com um colega de trabalho
tomando um choque elétrico, qual deve ser a sua
primeira atitude?
a. SQUARE Sair de fininho e fingir que não viu nada.
b. SQUARE Sair correndo para o mais longe possível.
c. Check-square Procurar o interruptor ou fonte de energia e
desligá-lo(a) imediatamente.
d. SQUARE Abraçar a pessoa com força para abafar o
choque.
e. SQUARE Dar um empurrão na vítima com a finalidade
de tirá-la daquela situação.

7. Assinale a alternativa que corresponde a uma atitude que deve ser tomada no ambiente de trabalho
para torná-lo seguro para todos.
a. Check-square Utilizar sinalização de advertência sobre possíveis riscos.
b. SQUARE Utilizar equipamentos sem manutenção, ultrapassados e com defeitos.
c. SQUARE Utilizar o ar contaminado sem a devida manutenção e higienização.
d. SQUARE Utilizar ferramentas e máquinas inadequadas
para as tarefas.
e. SQUARE Ignorar os riscos existentes no local de trabalho
e não obedecer aos avisos de perigo.
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8. A placa ilustrada ao lado nos
atenta para perigo de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

lixo orgânico.
choque elétrico.
produtos tóxicos.
raios e trovões próximos.
piso escorregadio à frente.

9. A imagem ilustrada ao lado
significa que o material é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

tóxico.
nuclear.
reciclável.
corrosivo.
explosivo.

10. A placa ilustrada ao lado significa
um alerta sobre:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Curto-circuito.
Areia movediça.
Escadas sem corrimão.
Cordas rasteiras no piso.
Piso molhado e escorregadio.

11. Ao encontrar um fio elétrico desencapado ou
partido no ambiente de trabalho, deve-se:
a. SQUARE Sair correndo e gritando por socorro.
b. SQUARE Sair do local rapidamente e fingir que nada
aconteceu.
c. SQUARE Segurar a parte desencapada ou partida do fio
com mãos e aguardar que alguém apareça.
d. Check-square Isolar a área imediatamente, procurar a fonte
de energia e desligá-la e avisar a pessoa encarregada para que providencie o conserto.
e. SQUARE Pisar na parte desencapada ou partida do fio
com os pés descalços e aguardar que alguém
apareça.
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12. Que nome se dá à transferência de microrganismos
de um material contaminado para outro, direta ou indiretamente, transferência esta que pode acontecer em
alimentos, em estabelecimentos de saúde ou através de
quaisquer outros materiais, como objetos do dia a dia?

16. Para a manutenção da higiene no ambiente de
trabalho, assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

infecção bacteriana
amortização bilateral
contaminação cruzada
circulação isotérmica
circulação unilateral

13. Assinale a alternativa que corresponde a um
exemplo de EPI (Equipamento de Proteção Individual)
importante no manuseio de lixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

tablet
brincos
smartwatch
anel de ouro
luvas de proteção

14. A imagem ilustrada significa:
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

produto inflamável.
produto hidrotermal.
produto adstringente.
produto corrosivo.
produto tóxico.

15. Um leigo em primeiros socorros, ao presenciar
um atropelamento, deve:
a. SQUARE Levantar a vítima e dar muita água.
b. Check-square Manter a calma, garantir que o local fique
seguro para a vítima e ligar para a emergência.
c. SQUARE Sair do local o mais rápido possível e fingir que
não viu nada.
d. SQUARE Chacoalhar a vítima para mantê-la acordada.
e. SQUARE Pegar a vítima no colo, dar-lhe algo para comer
e levá-la para o hospital mais próximo.

Conhecimentos Específicos

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

10 questões

Maçanetas das portas não devem ser limpas.
A lixeira deve estar sempre limpa e tampada.
Corrimãos de escadas não devem ser limpos.
A cozinha deve ser limpa uma vez por semestre.
O piso da cozinha deve ser limpo bienalmente.

17. A figura ilustrada ao lado significa:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Material Tóxico.
Material Corrosivo.
Material Reciclável.
Material Radioativo.
Material Tecnológico.

18. No ambiente de trabalho, o Auxiliar de Serviços
Gerais deve:
a.
b.
c.
d.

Ser cortês e prestativo.
Falar alto e não ser prestativo.
Ser antipático e grosseiro com todos.
Usar sempre perfumes fortes e roupas de grife
decotadas.
e. SQUARE Nunca bater na porta antes de entrar e falar o
mais alto possível sempre.
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

19. Os papéis devem ser descartados nas lixeiras de
cor:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

Verde.
Marrom.
Vermelha.
Amarela.
Azul.
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20. Assinale a alternativa que corresponde a um
exemplo de lixo reciclável.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

clipes
tubo de PVC
casca de legume
etiqueta adesiva
esponja de aço

21. Assinale a alternativa que corresponde a um
exemplo de lixo não reciclável.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

lista telefônica
embalagem pet de bebidas
lata de alumínio de bebidas
espelho
sacola plástica

22. Para se manter os banheiros limpos e higienizados, eles devem ser limpos com qual periodicidade?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

diariamente
mensalmente
bimestralmente
trimestralmente
semestralmente

23. Os materiais plásticos devem ser descartados nas
lixeiras de cor:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Azul.
Verde.
Vermelha.
Amarela.
Cinza.

24. Assinale a alternativa que corresponde a um equipamento indispensável no manuseio de lixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

tablet
gravata
salto alto
relógio digital
luvas de proteção
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25. A transferência de micróbios/agentes patogênicos, que são causadores de doenças, de um alimento
contaminado para outro alimento, diretamente ou
indiretamente, é denominada:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

uniformização viral.
uniformização bacteriana.
contaminação periférica.
contaminação cruzada.
contaminação salutar.

G R A D E D E R E S P O S TA S
1

16

2

17

3

18

4

19

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

20

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11
12
13
14
15

.
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