MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018
03 DE FEVEREIRO DE 2018

CARGO:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 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 Gabarito, o qual conterá o Cartão de
Identificação e o Cartão Resposta.
O Cartão de Identificação deverá ser preenchido atentamente com seus dados.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 a 20,
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 Gabarito por erro de
preenchimento por parte do candidato.
O Gabarito 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 Gabarito, 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 Gabarito
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 Gabarito.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do Caderno de Questões
para conferir com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os
fiscais de sala, conferir os Gabaritos, assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões de
Identificação, 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 Gabarito, implicará na eliminação do candidato do Processo
Seletivo.
O Gabarito Preliminar e os Cadernos de Questões estarão disponíveis, no dia 05 de fevereiro de 2018, 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 06 e 07 de fevereiro de 2018.

Língua Portuguesa

e) 27
07) Acerca da febre amarela leia as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:

01) O coletivo de fotografias é:
a) Acervo
b) Antologia
c) Álbum
d) Coleção
e) Conjunto

I. É uma doença causada por um vírus
chamado amarílico ou vírus da febre
amarela. Essa doença pode ser de curta
duração ou evoluir para formas graves
podendo levar à morte.
II. As manifestações iniciais são: febre alta
de início súbito, sensação de mal estar,
dor de cabeça, dor muscular, cansaço,
calafrios, náuseas e vômitos.
III. Não há tratamento específico, sendo
apenas sintomático, com cuidadosa
assistência ao paciente em ambiente
hospitalar.
IV. A doença é transmitida através da
picada de fêmeas de mosquitos
infectadas com o vírus da febre amarela.
Existem dois tipos de febre amarela: a
silvestre (área de mata) e urbana.

02) São palavras grafadas com X, exceto:
a) Mexerica
b) Enxergar
c) Ameixa
d) Recauxutar
e) Xará
03) Em relação as palavras
significado, está incorreto:

e

seu

a) Fragrante – pego de surpresa
b) Cavalheiro – homem gentil
c) Descriminar – inocentar
d) Mandado – ordem judicial
e) Infringir – desrespeitar
04) De acordo com a classificação verbal,
presente indicativo do verbo vender, está
incorreto:

a) Somente I, III e IV estão corretos.
b) Somente I, II e III estão corretos.
c) Somente II, III e IV estão corretos.
d) Nenhum está correto.
e) Todos estão corretos.

a) Eu vendo
b) Tu vendes
c) Ele vende
d) Nós venderíamos
e) Eles vendem

08) Recentemente, no dia 27 de janeiro do
corrente ano, a tragédia que vitimou 242
pessoas na boate Kiss em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul e chocou o país e o mundo
completou quantos anos?

05) Em relação a separação silábica, estão
corretas, exceto:

a) 03
b) 05
c) 07
d) 02
e) 04

a) Frouxo – frou-xo
b) Descansado – des-can-sa-do
c) Anunciar – a-nun-ci-ar
d) Maquinaria – ma-qui-na-ria
e) Sucção – suc-ção

09) As Eleições Gerais 2018, ocorrerão no dia
__________ — em primeiro turno — e no dia
__________ — nos casos de segundo turno.
Assinale a alternativa que contempla
corretamente o trecho acima:

Conhecimentos Gerais
06) Em 2018 o Município de Serra Alta (SC)
completará quantos anos desde sua
fundação?

a)
b)
c)
d)
e)

a) 28
b) 29
c) 24
d) 26
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07 de outubro - 28 de outubro.
14 de outubro - 21 de outubro.
05 de outubro - 26 de outubro.
03 de outubro - 24 de outubro.
12 de outubro - 26 de outubro.

10) Qual é o nome do atual Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Serra Alta
(SC)?
a)
b)
c)
d)
e)

1) Tóxico
2) Corrosivo
3) Nocivo à natureza
4) Explosivo
5) Material inflamável

Marcelo de Oliveira.
Ulisses Baesso.
Jaci Marin.
Volmir Cerezolli.
Darci Cerezolli.

Conteúdos Específicos

(___)

11) (Informática) Tem a função de proteger
aparelhos eletrônicos das variações de
tensão que recebe da rede elétrica:

(___)

a) Estabilizador.
b) Impressora.
c) Autotransformador.
d) CPU.
e) Monitor.
12)
(Informática)
Atualmente
Navegadores mais utilizados são:
I.
II.
III.
IV.
V.

(___)

os

(___)

Internet Explorer
Word
Google Chrome
Excel
Mozilla Firefox

(___)
Respectivamente temos:

a) Somente I e IV estão corretos.
b) Somente I, III e V estão corretos.
c) Somente III, IV e V estão corretos.
d) Somente II e IV estão corretos.
e) Todos estão corretos.

a) 1-3-5-4-2
b) 3-1-5-2-4
c) 2-4-5-1-3
d) 5-1-4-3-2
e) 2-5-4-3-1

13) Na Simbologia dos produtos químicos e
de perigo, um símbolo muito usado é o
diamante de segurança - Diamante de
Hommel. Se trata de um losango dividido
em quatro quadrados, cada um com uma
cor. Cada um deles recebe um número ou
um código de letras. As cores utilizadas
são, exceto:

15) Acerca da coleta e reciclagem de lixo e
detritos, analise as assertivas e assinale a
resposta correta:
I. Os resíduos
recicláveis
secos são
compostos, principalmente, por metais
(como aço e alumínio), papel, papelão,
diferentes tipos de plásticos e vidro.
II. Os rejeitos, que são os resíduos não
recicláveis,
são
compostos
principalmente
por
resíduos
de
banheiros
(fraldas,
absorventes,
cotonetes) e outros resíduos de limpeza.
III. Os resíduos orgânicos, consistem em
restos de alimentos e resíduos de jardim
(folhas secas, podas).

a) Azul
b) Vermelho
c) Roxo
d) Amarelo
e) Branco
14) Em relação a Simbologia dos produtos
químicos
e
de
perigo,
relacione
corretamente as colunas:
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a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas III está correta.
e) Todas estão corretas.

19) Assinale V para Verdadeiro e F para
Falso em relação as atitudes positivas no
ambiente de trabalho:
(__) Seja indiscreto no ambiente de
trabalho.
(__) Saiba trabalhar em equipe.
(__) Respeite e valorize o próprio trabalho.
(__) Seja ocioso na hora de executar as
tarefas.
(__) Seja organizado no trabalho.
(__) Fique atento aos melhores horários
para cada tarefa.
(__) Saiba quais os produtos adequados a
cada área de limpeza.
(__) Cuide da própria saúde ao lidar com
produtos de limpeza.

16) Em relação a coleta e reciclagem de lixo
e detritos, é correto afirmar:
I. Pilhas, baterias comuns e de celular
devem ser separadas, pois quando
descartadas
no
meio
ambiente
provocam contaminação do solo.
Embora não possam ser reutilizados,
estes materiais ganham um destino
apropriado para não gerarem a poluição
do meio ambiente.
II. Medicamentos devem ser descartados
junto com o lixo orgânico, pois suas
substâncias químicas não contaminam
o solo.
III. Lâmpadas fluorescentes necessitam de
descarte especial. Em seu interior, uma
lâmpada deste tipo possui vapor de
mercúrio, gás tóxico, que contamina o
ar quando quebrada.

a) F-V-V-F-V-V-V-V
b) V-F-F-V-V-F-F-V
c) V-V-V-F-F-V-V-V
d) V-F-F-V-V-F-F-F
e) F-F-F-V-V-F-F-V
20) No dia a dia de trabalho é importante
que sejam utilizados alguns equipamentos
para proteção individual dos trabalhadores.
Sobre o uso de calçados é incorreto afirmar:

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente I e III estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Somente I está correta.
e) Todas estão corretas.

a) Devem ser impermeáveis e com solados
antiderrapantes.
b) Devem ser de uso individual.
c) Devem estar sempre limpos.
d) Devem ser preferencialmente abertos.
e) É importante deixá-los secar sempre em
local apropriado.

17) Acerca da prevenção de acidentes de
trabalho e incêndio é correto afirmar,
exceto:
a) Mantenha o local sempre limpo e
organizado.
b) Verifique as áreas em que permitido ou não
fumar.
c) Estoque líquidos inflamáveis em local
seguro.
d) Procure
sobrecarregar
tomadas
e
equipamentos.
e) Mantenha livre as áreas dos extintores.
18) De acordo com os primeiros socorros
em caso de queimadura, é incorreto afirmar:
a) Coloque o local afetado debaixo de água
corrente.
b) Lave cuidadosamente a queimadura.
c) Aplique gelo no local.
d) Cubra a região com uma gaze molhada.
e) Não fure as bolhas.
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