
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 

06 DE MAIO 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 Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, 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 Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta 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 Cartão Resposta, 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 
Cartão Resposta 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 Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão 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 Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 07 de maio 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 08 e 09 de maio de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra grafada incorretamente:  
 
a) Aerossol 
b) Habitat 
c) Imbigo 
d) Cassetete 
e) Intoxicar  
 
02) Em relação a separação silábica, está 
correto: 
 
a) Heroína – he-ro-ína  
b) Persuadir – per- sua-dir 
c) Anseio – an-se-io  
d) Carboidrato – car-boi- dra-to 
e) Sucessão – su-ces-são    
 
03) Acerca das palavras e seu significado, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Cocha é uma vasilha de madeira. 
b) Coser significa costurar. 
c) Expiar significa sofrer, padecer. 
d) Iminente significa nobre, sublime. 
e) Espectador é aquele que assiste a um 

espetáculo. 
 
04) Assinale a alternativa que apresenta um 
antônimo da palavra Lealdade: 
 
a) Infidelidade 
b) Fidelidade 
c) Cumprimento 
d) Respeito 
e) Responsabilidade 
 
05) Em relação a classificação verbal e o 
presente indicativo de CANTAR, está incorreto:  
 
a) Eu canto 
b) Tu cantas  
c) Ela canta  
d) Vós cantamos 
e) Eles cantam 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) São símbolos municipais do Município de 
Águas de Chapecó (SC): 
 

I. Brasão 
II. Hino Nacional  

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

07) Assinale a alternativa que completa 
corretamente o trecho do Hino Nacional 
Brasileiro: 
 

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante 

E o sol da liberdade em raios fúlgidos 
...” 

 
a) Desafia o nosso peito a própria morte! 
b) Brilhou no céu da pátria nesse instante 
c) A imagem do cruzeiro resplandece 
d) Iluminado ao sol do novo mundo! 
e) "Nossa vida" no teu seio "mais amores" 
 
08) Acerca do Museu Casa da Memória do 
Município de Águas de Chapecó (SC), é correto 
afirmar: 
 

I. A casa que abriga o Museu Casa da 
Memória foi construída em 1962 na 
comunidade de Linha Pegoraro. 

II. O espaço tem como finalidade resgatar a 
história do povo e disseminar sua cultura.  

III. O acervo é composto, por registros 
fotográficos, mobiliários e utensílios 
antigos, objetos de trabalho de algumas 
profissões e ferramentas antigas usadas na 
agricultura. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I está correto. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Somente II e III estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
09) O gentílico de quem nasce no município de 
Águas de Chapecó (SC) é:  
 
a) Água chapecoense 
b) Água aguendense 
c) Aguense  
d) Chapecoense 
e) Aguendense  
 
10) O Município de Águas de Chapecó (SC) está 
situado na: 
 
a) Microrregião do Sul de Santa Catarina 
b) Microrregião do Norte de Santa Catarina 
c) Microrregião do Oeste de Santa Catarina 
d) Microrregião do Leste de Santa Catarina 
e) Microrregião do Centro Oeste de Santa Catarina 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Os computadores de mesa são 
chamados também de: 
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a) Tabletes  
b) Laptop 
c) Notebook 
d) Desktops 
e) Netbook 
 
12) (Informática) De forma automática, o Word já 
verifica os erros de gramática e ortografia para 
que você não precise fazer isso manualmente. 
Esses erros ficam destacados em cores 
diferentes para que você possa identificá-los 
facilmente no seu documento. Palavras com 
erros ortográficos ficam destacadas com a cor: 
 
a) Azul 
b) Amarela 
c) Vermelha 
d) Verde  
e) Preta 
 
13) Acerca das atribuições do cargo/função de 
Auxiliar de Serviços Gerais, assinale V para 
Verdadeiro e F para Falso:  
 
(___) Executar trabalhos rotineiros de limpeza 
em geral de todas as dependências da 
prefeitura, escola municipal e calçadas.  
(___) Preparar café, chás, lanches e outros para 
todos os munícipes.  
(___) Zelar pela conservação dos objetos e 
utensílios sob sua guarda, utilizados para 
desenvolver as atividades profissionais 
(___) Executar outras atividades determinadas 
pelos superiores hierárquicos, desde que dentro 
das funções gerais estabelecidas. 
 
a) V-F-V-V 
b) F-V-V-V 
c) V-V-F-V 
d) V-V-V-F 
e) F-F-V-V 
 
14) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Águas de Chapecó (SC), art. 67, o Prefeito e o 
Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, 
não poderão, sem licença da Câmara Municipal, 
ausentar-se do Município por período superior a 
__________ dias, sob pena de perda do cargo 
ou de mandato. 
 
a) 10  
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 

 
15) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Águas de Chapecó (SC), art. 79, são 
condições essenciais para a investidura no 
cargo de Secretário ou Diretor: 
 
 

I. Ser brasileiro. 
II. Estar no exercício dos direitos políticos. 
III. Pertencer ao mesmo partido político do prefeito. 
IV. Ser maior de vinte e um (21) anos. 
V. Morar no município de atuação. 

 
a) Somente II e V estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente I, II e V estão corretos. 
d) Somente I, II e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
16) Em relação ao uso dos produtos de limpeza, 
sobre o álcool gel é incorreto afirmar: 
 
a) Serve para limpar e desinfetar. 
b) Por ser um produto inflamável deve ser mantido 

afastado do calor ou chamas. 
c) Pode ser aplicado em pisos e azulejos.  
d) É indicado preferencialmente para a limpeza de 

superfícies de madeira. 
e) Pode ser usado para a limpeza de vidros.   
 
17) Em relação a limpeza do banheiro é correto 
afirmar, exceto:  
 
a) Leve para o banheiro todos os produtos e 

utensílios que serão utilizados na limpeza. 
b) Retire o papel higiênico e coloque em local onde 

não irá molhar.  
c) Sempre use luvas. 
d) Retire o lixo, lave a lixeira e sempre que possível 

reutilize o saco de lixo. 
e) A esponja de limpeza deve ser de uso exclusivo 

do banheiro. 
 
18) Sobre o preparo do café é incorreto afirmar:  
 
a) É importante utilizar uma 

água mineral ou filtrada e sem cloro.  
b) Utilize o café dentro do prazo de validade. 
c) Armazene dentro de sua própria embalagem o 

mais lacrado possível. 
d) Cada método de preparo exige um tipo de 

moagem específico. 
e) A temperatura ideal para uma boa extração deve 

ficar em torno de 25°C. 
 
19) Em relação ao relacionamento humano no 
trabalho, assinale V para Verdadeiro e F para 
Falso:  
 
(___) Desenvolva a empatia. 
(___) Pratique o respeito ao próximo. 
(___) Entenda e aceite as diferenças. 
(___) Expresse suas opiniões. 
 
a) V-F-V-V 
b) V-V-F-V 
c) F-V-V-V 
d) V-V-V-F 
e) V-V-V-V 
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20) Em relação a simbologia dos produtos 
químicos e de perigo o símbolo abaixo indica:  
 

 

 
 
a) Pode provocar alergias, eczema, irritação dos 

olhos, garganta, nariz ou pele. A exposição a 
doses elevadas pode originar sonolência ou até 
envenenamento. 

b) Ataca ou destrói os metais.  
c) Embalagem sob pressão, que pode explodir se 

for exposta ao calor. 
d) Pode incendiar em contato com uma chama, 

faísca ou exposição ao calor. 
e) Pode provocar queimaduras na pele ou nos 

olhos em caso de contato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


