
CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA T. DO PROGRESSO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2019 

04 DE AGOSTO DE 2019 
 

CARGO: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 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 05 de agosto de 
2019, 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 agosto de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
01) São ditongos, exceto:   
 
a) Quadrado 
b) Quaisquer  
c) Noite 
d) Lei 
e) Meu 
 
02) São hiatos, exceto:  
 
a) Hiato - Navio 
b) Oceano - Cooperar  
c) Baú - Coelho  
d) Ciúme - Piada  
e) Mágoa - Pinguim 
 
03) O termo em destaque, sem acarretar prejuízo 
a frase, pode ser substituído por, exceto: 
 
O programa transmitia famosos fazendo 
apologia ao consumo de droga.  
 
a) Elogio  
b) Defesa  
c) Enaltecimento 
d) Desvalorização 
e) Valorização 
 
04) Todas as palavras estão corretamente 
grafadas com SS, exceto:  
 
a) Assiduidade; Cessão 
b) Dissimulado; Espesso 
c) Mormasso; Cobissa  
d) Inadmissível; Omissão 
e) Sessenta; Sossego 
 
05) São palavras grafadas com CH, exceto:  
 
a) Salsicha; Brecha 
b) Deboche; Desfecho 
c) Rancho; Pichar 
d) Recauchutar; Cochilar 
e) Encherido; Enchoval 
 
06) Acerca do plural das palavras assinale a 
alternativa incorreta:  
 
a) Espertalhão – Espertalhãos  
b) Escrivão – Escrivães  
c) Sótão – Sótãos  
d) Bênção – Bênçãos  
e) Rapagão – Rapagões  
 
07) Em relação ao gênero das palavras, são 
palavras masculinas, exceto: 
 
a) Alface  
b) Êxtase  
c) Guaraná 

d) Pijama 
e) Dó 
 
08) São palavras grafadas com G, exceto: 
 
a) Estágio 
b) Privilégio 
c) Cangica  
d) Prestígio 
e) Refúgio 
 
09) É um antônimo de Esbelto: 
 
a) Deselegante 
b) Elegante 
c) Belo 
d) Bonito 
e) Formoso 
 
10) Em relação a separação silábica assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Anonimato – a.no.ni.ma.to 
b) Barraca – bar.ra.ca 
c) Fronteira – fron.tei.ra 
d) Vanguarda – van.guar.da 
e) Adoentado – a.doen.ta.do 
 

Matemática 
 
11) O Município de Santa Terezinha do 
Progresso (SC) está realizando uma campanha 
para arrecadação de IPTU. Sabendo que 
determinada pessoa possui uma dívida de R$ 
1.250,00 e o Município está dando 5% de 
desconto para liquidação da dívida, qual é o 
valor a ser pago? 
 
a) R$ 1.150,00 
b) R$ 1.187,50 
c) R$ 1.148,50 
d) R$ 1.084,50 
e) R$ 1.069,70 
 
12) O Município de Santa Terezinha do 
Progresso (SC) possui 3.000 habitantes. 
Sabendo que 60% são homens e 40% são 
mulheres, qual a população masculina e 
feminina do Município, respectivamente? 
 
a) 1.800 homens – 1.200 mulheres 
b) 1.500 homens – 1.500 mulheres 
c) 1.200 homens – 1.800 mulheres 
d) 1.600 homens – 1.400 mulheres 
e) 1.400 homens – 1.600 mulheres 
 
13) Uma chácara localizada no Município de 
Santa Terezinha do Progresso (SC) possui 05 
alqueires. Sabendo que cada alqueire possui 
2,42 hectares, quantos hectares essa chácara 
possui? 
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a) 10.000m2 
b) 12,1 hectares 
c) 05 hectares 
d) 121 hectares 
e) 5.000m2 
 
14) O ginásio de esporte do Município de Santa 
Terezinha do Progresso (SC) possui 25 metros 
de largura e 50 metros de comprimento. Qual é a 
área total desse ginásio em metros quadrados? 
 
a) 5.000m2 
b) 1.500m2 
c) 1.250m2 
d) 2.500m2 
e) 2.550m2 
 
15) O Município de Santa Terezinha do 
Progresso (SC) está localizado a uma distância 
de 600km da Capital do Estado, Florianópolis 
(SC). Convertendo essa distância em metros, 
teremos: 
 
a) 600.000 
b) 60.000 
c) 180.000 
d) 125.000 
e) 6.000.000 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O território brasileiro é dividido em: 
 
a) 23 Estados e o Distrito Federal. 
b) 24 Estados e o Distrito Federal. 
c) 25 Estados e o Distrito Federal. 
d) 26 Estados e o Distrito Federal. 
e) 27 Estados e o Distrito Federal. 
 
17) São Estados da Região Centro-Oeste do 
Brasil: 
 

I. Minas Gerais   
II. Goiás  

III. Mato Grosso 
IV. Pernambuco  
V. Mato Grosso do Sul 

 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e V estão corretas. 
d) Apenas III, IV e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Aracaju é a Capital de qual Estado?  
 
a) Sergipe 
b) Maranhão 
c) Amazonas 
d) Piauí 
e) Alagoas 

19) Pelé é um ex-jogador brasileiro de futebol. 
Conhecido como "Rei Pelé", encantou o mundo 
com seus dribles e passes. Qual é o nome do 
“Rei Pelé”: 
 
a) Crizam César de Oliveira Filho 
b) Armelino Donizetti Quagliato 
c) Manuel Francisco dos Santos 
d) Eusébio da Silva Ferreira 
e) Edson Arantes do Nascimento 
 
20) A linha do Equador é uma linha imaginária 
responsável pela divisão do globo terrestre em 
dois Hemisférios: Hemisfério Sul e Hemisfério 
Norte. A distância de qualquer ponto da 
superfície terrestre em relação à linha do 
Equador recebe o nome de: 
 
a) Paralelos 
b) Meridianos 
c) Latitude 
d) Longitude 
e) Coordenadas 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Soluções aquosas à base de hipoclorito de 
sódio ou cálcio, pode ter ação como alvejante e 
de desinfetante de uso geral. Trata-se do(a): 
 
a) Detergente 
b) Álcool 
c) Água sanitária 
d) Saponáceo  
e) Limpa vidros 
 
22) Os saneantes são importantes na limpeza de 
nossas casas e de outros locais, pois acabam 
com as sujeiras, germes e bactérias, evitando, 
assim, o aparecimento de doenças causadas 
pela falta de limpeza nesses ambientes. Sobre 
os saneantes e suas funções é incorreto 
afirmar: 
 
a) Detergente líquido: tira as sujeiras de pratos, 

copos, garfos, facas. 
b) Sabão em pó: tira as sujeiras de roupas. 
c) Cera: dá brilho e proteção em alumínios. 
d) Inseticida, repelente de insetos e raticida: mata 

ou expulsa dos ambientes insetos, roedores etc. 
e) Desinfetante: mata germes e bactérias. 
 
23) Acerca da guarda e armazenagem dos 
produtos usados na limpeza e conservação de 
ambientes é incorreto afirmar:  
 
a) Guarde os produtos saneantes bem longe de 

bebidas, alimentos, medicamentos e cosméticos. 
b) Mantenha os produtos saneantes fora do 

alcance de crianças e animais.  
c) Mantenha os produtos saneantes protegidos do 

sol, chuva e umidade. 
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d) Reutilize as embalagens vazias dos produtos 
saneantes.  

e) Mantenha os produtos saneantes longe do calor 
e do fogo, pois alguns desses produtos são 
inflamáveis. 

 
24) É uma atitude incorreta no caso de acidente 
com produtos de limpeza:  
 
a) Seguir as orientações que estão no rótulo do 

produto. 
b) Se a pessoa bebeu ou comeu o produto, não 

provoque vômito, procure imediatamente o 
serviço de saúde mais próximo.  

c) Se o produto entrou em contato com os olhos, 
lave-os imediatamente com muita água limpa. 
Em caso de dor, irritação, ardência ou 
lacrimejamento, procure imediatamente ajuda 
médica. 

d) Se o produto entrou em contato com a pele, lave 
imediatamente a parte do corpo atingida com 
muita água limpa. Tire as roupas contaminadas 
pelo produto. Em caso de irritação, dor ou 
queimadura procure ajuda médica. 

e) Se a pessoa inalou em excesso o produto, leve-
a para um local fechado. Se houver sinais de 
intoxicação (mal-estar, tontura, dificuldades para 
respirar, tosse), procure ajuda médica. 

 
25) Acerca do uso correto de lavadoras de alta 
pressão assinale V para Verdadeiro e F para 
falso:  
 
(__) Jatos de alta pressão podem ser perigosos 
se utilizados inadequadamente. O jato nunca 
deve ser direcionado para outras pessoas, 
instalações elétricas vivas ou contra a própria 
máquina. 
(__) Mantenha a máquina em local plano durante 
a operação, manuseio, transporte e estocagem. 
(__) O cordão de alimentação elétrica deve estar 
sempre em perfeitas condições e sem nenhuma 
avaria ou qualquer outro sinal de não 
conformidade.  
(__) Nunca toque no plugue com luvas, mãos e 
roupas molhadas ou trabalhe em ambientes 
alagados ou sob chuva.  
(__) Ao iniciar a utilização examine 
cuidadosamente a lavadora de alta pressão, 
verificando se a mesma apresenta alguma 
anomalia ou não conformidade de 
funcionamento. 
 
a) V-F-V-V-V 
b) V-V-F-V-V 
c) V-V-V-V-V 
d) V-V-V-V-F 
e) F-V-F-V-V 
 
26) Acerca das boas maneiras no ambiente de 
trabalho, está incorreto:  
 

a) Ser organizado e pontual. 
b) Estar aberto para ouvir críticas. 
c) Vestir-se apropriadamente. 
d) Respeitar as diferentes culturas dos colegas de 

trabalho. 
e) Ser antipático com todos. 
 
27) São procedimentos corretos de primeiros 
socorros em caso de choque elétrico:  
 

I. Corte ou desligue a fonte de energia, mas 
não toque na vítima. 

II. Afaste a pessoa da fonte elétrica que estava 
provocando o choque, usando materiais 
não condutores e secos. 

III. Chame imediatamente a Policia Militar.  
IV. Observe se a pessoa está consciente e 

respirando. Se estiver consciente acalme a 
vítima até a chegada da equipe médica. 

 
a) Apenas I, II e IV estão corretos. 
b) Apenas I e IV estão corretos. 
c) Apenas I, II e III estão corretos. 
d) Apenas II, III e IV estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
28) (Informática) No Windows 10 usamos a tecla 
F5 para:  
 
a) Imprimir 
b) Copiar 
c) Colar 
d) Atualizar 
e) Selecionar 
 
29) Acerca dos trabalhos de cozinha, estão 
corretos, exceto:  
 
a) Organizar a cozinha. 
b) Manter balcões, fogões e utensílios limpos. 
c) Manter uniforme e avental limpo. 
d) Negligenciar a higiene. 
e) Manter refrigeradores e despensa de alimentos 

limpos e organizados. 
 
30) É incorreto afirmar acerca da coleta e 
reciclagem de lixo e detritos:  
 
a) A coleta seletiva reduz os impactos ambientais. 
b) Materiais perigosos como pilhas e objetos 

eletrônicos, quando descartados incorretamente, 
poluem o solo e a água. 

c) Espelhos são vidros recicláveis.  
d) Os materiais recicláveis são separados em 

plástico, papel, vidro e metais. 
e) A lixeira azul é destinada ao descarte de papéis. 


