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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 13 de janeiro de 
2020, 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 14 e 15 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Em relação ao uso de mas e mais complete 
corretamente as lacunas: 
 
Preciso de férias, ______ estou sem tempo. 
Nesse ano a prova foi ______ difícil. 
Naquele dia não fazia sol, ______ mesmo assim 
foi a praia. 
Ela gosta do rapaz, ______ mesmo assim 
decidiu terminar com ele. 
 
a) Mas - mais - mas - mas 
b) Mais - mais - mas - mais 
c) Mas - mais - mais - mas 
d) Mais - mas - mais - mas 
e) Mais - mais - mas - mas 
 
02) No sentido da praia, os motoristas 
encontravam MOROSIDADE em todo o caminho.  
 
Sem acarretar prejuízo a frase, a palavra 
destacada pode ser substituída por, exceto: 
 
a) Demora 
b) Lentidão 
c) Pressa  
d) Lerdeza 
e) Vagareza 
 
03) São adjetivos, exceto:  
 
a) Impiedoso 
b) Caridoso 
c) Benevolente 
d) Saudade  
e) Travesso 
 
04) Em relação a compreensão e interpretação 
de palavra, EFÊMERO significa: 
 
a) Que ocorre todos os dias; particular do dia a dia; 

diário. 
b) Que conserva ou carrega o poder; que retém o 

poder; que domina; dominador. 
c) Mal-entendido ou consequência de se equivocar, 

de cometer um engano. 
d) Que pode ser caracterizado pelo excesso de 

dúvidas; que contém ou provoca dúvidas; 
incerto. 

e) Que tem curta duração, que é breve, transitório. 
 
05) São antônimos de OMISSÃO, exceto: 
 
a) Lacuna  
b) Atenção 
c) Cuidado 
d) Diligência  
e) Empenho   
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) O primeiro nome dado ao Brasil foi: 
 
a) Vasco da Gama  
b) Terra das Missões  
c) Terras Jesuíticas   
d) Ilha de Vera Cruz 
e) Monte Pascoal 
 
07) A chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral 
do atual estado da Bahia, data conhecida como 
Descoberta do Brasil, aconteceu no dia:  
 
a) 21 de abril de 1580  
b) 07 de setembro de 1503 
c) 15 de novembro de 1550  
d) 22 de abril de 1500 
e) 15 de outubro de 1503 
 
08) O volume de chuvas é calculado por meio de 
um aparelho chamado: 
 
a) Anemômetro 
b) Pluviômetro 
c) Multímetro 
d) Altímetro 
e) Escalímetro 
 
09) As Olimpíadas de 2020 serão realizadas: 
 
a) no Japão 
b) na França 
c) na Correia do Norte 
d) na Itália 
e) na Turquia 
 
10) Quem foi a primeira mulher a ganhar um 
prêmio Nobel: 
 
a) Marie Curie 
b) Maria Goeppert-Mayer 
c) Aung San Suu Kyi 
d) Rigoberta Menchú Tum  
e) Gertrude Elion 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Quando se está navegando em 
um site, ao clicar nessa tecla, a tela volta à 
página inicial do site:  
 
a) Home 
b) Esc 
c) End 
d) Enter 
e) BackSpace 
 
12) (Informática) No Microsoft Word 2016 ao 
pressionar PrtScn (Print Screen): 
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a) Colocamos o texto em negrito 
b) Capturamos a imagem da tela 
c) Mudamos a cor do texto 
d) Alteramos a fonte 
e) Alteramos o tamanho da fonte 
 
13) Ao realizar a limpeza de determina sala, a 
Auxiliar de Serviços Gerais retirou jornais, 
revistas, caixas de papelão e fotografias. De 
acordo com a coleta seletiva e reciclagem de 
lixo e detritos, ela deve: 
 
a) Colocar todos os materiais na lixeira azul. 
b) Colocar jornais e revistas na lixeira verde e as 

caixas de papelão e fotografias na lixeira 
vermelha. 

c) Colocar os materiais na lixeira verde. 
d) Colocar todos os materiais na lixeira azul, exceto 

as fotografias que não são papéis recicláveis. 
e) Coloca os jornais e caixas de papelão na lixeira 

verde, as revistas na lixeira amarela e as 
fotografias na lixeira vermelha. 

 
14) De acordo com a simbologia dos produtos 
químicos e de perigo a imagem abaixo 
representa: 
 

 
a) Risco radioativo 
b) Material inflamável 
c) Explosivo 
d) Nocivo a natureza 
e) Risco biológico 
 
15) Em relação aos Primeiros Socorros analise 
as assertivas e assinale a alternativa correta:  
 

I. Em caso de fratura, não tente realinhar a 
lesão. 

II. No caso de desmaios, ofereça 
imediatamente água ou outro liquido. 

III. No caso de queimaduras, não fure bolhas 
ou arranque roupas aderidas ao ferimento. 

 
a) I e II estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
16) São características positivas dos 
profissionais: 
 

I. Autoconfiança 
II. Flexibilidade 

III. Boa comunicação 

IV. Resiliência 
V. Empatia 

 
a) Apenas I, II e III estão corretos. 
b) Apenas I, III e V estão corretos. 
c) Apenas II, III e V estão corretos. 
d) Apenas I e III estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
17) Em relação aos trabalhos de cozinha 
assinale V para Verdadeiro e F para Falso:  
 
(__) Manter as mãos limpas é essencial para não 
contaminar os alimentos. 
(__) Use preferencialmente utensílios de 
madeira. 
(__) No micro-ondas dê preferência aos objetos 
metálicos. 
 
a) V-V-V 
b) V-F-F 
c) V-V-F 
d) F-V-V 
e) V-F-V 
 
18) Em relação as noções de prevenção de 
acidentes de trabalho e incêndio é incorreto 
afirmar:  
 
a) Deixe produtos inflamáveis em locais onde haja 

fonte de calor. 
b) Mantenha sempre os ambientes ventilados. 
c) Utilize os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI). 
d) Mantenha áreas de circulação desobstruídas. 
e) Não obstrua o acesso aos equipamentos de 

emergências. 
 
19) É indicado para a limpeza de piso laminado:  
 
a) Água em abundância 
b) Produtos com cera ou silicone 
c) Enceradeiras elétricas, lixas ou qualquer outro 

tipo de abrasivo 
d) Detergentes neutros  
e) Bicarbonato de sódio e outros produtos ácidos 
 
20) São produtos utilizados para a limpeza do 
vaso sanitário, exceto: 
 
a) Água sanitária  
b) Espanador  
c) Desinfetantes  
d) Escova 
e) Luvas de proteção 
 
 
 
 
 
 
 


