
MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2019 

29 DE DEZEMBRO 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 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 30, 
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 Cartões Resposta, 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 30 de dezembro 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 31 de dezembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 
01) São sinônimos de preponderante, exceto:  
 
a) Predominante 
b) Dominante 
c) Singelo  
d) Prevalecente 
e) Superior 
 
02) Avaria significa: 
 
a) Ameaçador, assustador, desgraçado  
b) Estrago, dano ou prejuízo 
c) Que é real, verdadeiro, legítimo 
d) Reparar o prejuízo 
e) Uma flutuação, uma mudança 
 
03) Estão corretamente grafadas com Ç, exceto:  
 
a) Façanha 
b) Açucarado 
c) Mormaço 
d) Percução  
e) Cobiça 
 
04) Assinale a alternativa em que a palavra foi 
incorretamente acentuada: 
 
a) Chapéu 
b) Fóssil 
c) Diarréia 
d) Vírus 
e) Álbum 
 
05) Acerca do uso do mas e mais assinale a 
alternativa incorreta:  
 
a) Hoje tivemos mais um dia quente. 
b) Fui convidada para a festa, mas não vou ir. 
c) Ontem a menina estava mais tranquila. 
d) Ele é um bom menino, mais não simpatizo com 

ele. 
e) Mais tarde vou para casa. 
 
06) Em relação ao uso de mal e mau assinale 
alternativa correta: 
 
1. A roupa estava _____ lavada. 
2. O peixe foi _____ preparado. 
3. A casa estava ______ organizada. 
 
Respectivamente temos:  
 
a) Mau - mal - mau 
b) Mal - mau - mau 
c) Mau - mal - mal 
d) Mau - mau - mau 
e) Mal - mal - mal  
 
07) São adjetivos, exceto:  
 

a) Precavido 
b) Tolerante 
c) Alegrar  
d) Impiedoso  
e) Tirano 
 
08) Em relação a separação silábica, está 
incorreto: 
 
a) Indiferente:  in-di-fe-ren-te  
b) Apático:  apá-ti-co 
c) Negligente: ne-gli-gen-te 
d) Preguiçoso: pre-gui-ço-so 
e) Desleixado: des-lei-xa-do 
 
09) São antônimos de inerente, exceto: 
 
a) Pertencente  
b) Desligado 
c) Independente 
d) Separado 
e) Distinto 
 
10) O J foi incorretamente empregado em:  
 
a) Laranjeira 
b) Cerejeira 
c) Ajeitar 
d) Estranjeiro   
e) Jerico 
 

Matemática 
 
11) Um fazendeiro possui um lote com 120 
cabeças de gado. Sabendo que para o próximo 
ano ele deseja vender 30% do seu rebanho, 
quantos animais serão vendidos? 
 
a) 48 
b) 24 
c) 36 
d) 12 
e) 19 
 
12) Para realizar um evento o Município de Flor 
do Sertão/SC adquiriu um bolo de 2 metros de 
largura e 8 metros de comprimento. Quantos 
metros quadrados tem esse bolo? 
 
a) 16 
b) 20 
c) 28 
d) 80 
e) 8 
 
13) Convertendo 25m3 em litros teremos: 
 
a) 5.000 litros 
b) 25.000 litros 
c) 16.000 litros 
d) 12.000 litros 
e) 10.000 litros 
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14) Resolvendo �√�� − √��� temos: 
 
a) 0 
b) 5 
c) 25 
d) 10 
e) 20 
 
15) Qual é a grafia correta do número 800? 
 
a) Oitoscentos 
b) Oitossentos 
c) Oitoçentos 
d) Oitocentos 
e) Oitozentos 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) São Estados da Região Norte do Brasil, 
exceto: 
 
a) Amazonas 
b) Pará 
c) Tocantins 
d) Amapá 
e) Piauí 
 
17) São cores predominantes da Bandeira do 
Estado de Santa Catarina:  
 
a) Azul, branco e vermelho.  
b) Vermelho, branco e verde.  
c) Vermelho, azul e amarelo. 
d) Verde, vermelho e amarelo. 
e) Verde, branco e azul. 
 
18) A atual vice-governadora do Estado de 
Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, é 
natural de: 
 
a) Pinhalzinho/SC 
b) Chapecó/SC 
c) Maravilha/SC 
d) São Miguel do Oeste/SC 
e) Cunha Porã/SC 
 
19) As Cataratas do Iguaçu localizam-se em qual 
Estado Brasileiro: 
 
a) Santa Catarina 
b) Rio Grande do Sul  
c) Mato Grosso do Sul  
d) Paraná  
e) Acre  
 
20) Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta do Hino do Município de Flor 
do Sertão/SC:  
 

Flor do ipê, flor do sertão 
do alto avistou na mata fechada 
o bravo pioneiro que abria horizontes 
... ... ...  
 
a) E aqui findou sua caminhada 
b) Ainda no berço da mãe maravilha 
c) Na terra do povo filho da união  
d) Formamos unidos uma bela família 
e) Na terra do povo filho da união 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Acerca da limpeza do banheiro, assinale V 
para Verdadeiro e F para Falso: 
 
(__) O vaso sanitário é o item mais sujo do 
banheiro, por isso é importante que você faça a 
limpeza sem luvas. 
(__) Utilize água sanitária para a limpeza do 
banheiro. 
(__) Você deve limpar a maçaneta da porta. 
(__) O ideal é limpar primeiro o chão depois 
vaso e balcão. 
 
a) V-V-V-F 
b) F-V-V-F 
c) V-V-F-V 
d) F-V-V-V 
e) V-V-V-V 
 
22) São produtos indicados para a limpeza de 
persianas verticais: 
  
a) Água sanitária e água.  
b) Amaciante e cloro. 
c) Hipoclorito de sódio e água.  
d) Água e sabão neutro. 
e) Desinfetante e alvejante. 
 
23) Acerca dos cuidados e limpeza de pisos de 
madeira é correto afirmar: 
 
a) Abuse do uso de água. 
b) O ideal é que você utilize ceras todos os dias. 
c) Não arraste móveis.  
d) Opte por vassouras de cerdas grossas e 

resistentes. 
e) Utilize produtos abrasivos. 
 
24) Em relação a coleta e reciclagem de lixo e 
detritos é correto afirmar:  
 

I. Os jornais devem ser colocados na lixeira 
de cor azul. 

II. Garrafas pet devem ser depositadas na 
lixeira amarela. 

III. Na lixeira verde são depositados vidros. 
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a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
25) Em relação aos trabalhos de cozinha, 
assinale V para Verdadeiro e F para Falso:  
 
(__) Lave bem as mãos com água e sabão antes 
de começar qualquer preparação.  
(__) Manuseie todos os alimentos 
preferencialmente com as mãos. 
(__) Não coloque alimentos crus como carne de 
aves, peixes, bovina e suína em contato com 
outros alimentos, especialmente alimentos 
cozidos. 
 
a) V-V-V 
b) F-V-V 
c) V-V-F 
d) V-F-V 
e) V-F-F 
 
26) De acordo com os primeiros socorros em 
caso de desmaio é correto afirmar:  
 

I. Peça ajuda e acione o serviço da Polícia 
Militar. 

II. Deite a vítima sobre uma superfície rígida e 
eleve os membros inferiores a um nível 
acima da cabeça.  

III. Não ofereça líquidos. 
 
a) I e II estão corretas. 
b) I e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão corretas. 
e) II e III estão corretas. 
 
27) Acerca das atribuições do cargo/função de 
Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Flor 
do Sertão/SC é incorreto afirmar: 
 
a) Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão 

e acondicionamento das peças e lubrificação das 
máquinas.  

b) Proceder o controle contínuo de consumo de 
combustível, lubrificantes e manutenção em 
geral. 

c) Manter em condições de funcionamento os 
equipamentos de proteção contra incêndios ou 
quaisquer outras relativas à segurança do órgão. 

d) Executar serviços de copa, cozinha, com 
atendimento aos servidores e alunos. 

e) Encarregar-se da limpeza e polimento de 
veículos e máquinas. 

 
28) Em relação a simbologia dos produtos 
químicos e de perigo, o símbolo composto por 
uma caveira com ossos cruzado significa: 
 

a) Explosivo 
b) Corrosivo 
c) Inflamável 
d) Alta tensão  
e) Tóxico  
 
29) (Informática) A imagem abaixo representa: 

 
a) Fonte 
b) Gabinete 
c) Processador 
d) Memória 
e) HD 
 
30) Acerca das boas maneiras no ambiente de 
trabalho é incorreto afirmar: 
 
a) Evite chegar atrasado no trabalho. 
b) As brincadeiras devem ter limites. 
c) Seja solícito e empático.  
d) Não use palavrões. 
e) Use vestimenta inapropriada. 
 
 
 
 
 
 


