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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) 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 14 de junho de 
2021, 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 15 e 16 de junho de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca do uso correto dos porquês, assinale 
a alternativa incorreta:  
 
a) Porquê ele ainda não voltou da escola? 
b) Volte logo porque precisamos ir ao 

supermercado. 
c) Meu pai faltou ao trabalho porque ficou doente. 
d) Você brigou com ele, por que? 
e) Preciso compreender o porquê você fez isso. 
 
02) Acerca do uso do mau e mal, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Você não é um mau amigo, mas está sempre de 

mau humor. 
b) Estou passando mal. 
c) Ela sempre está mal-humorada. 
d) Fiquei mau depois de ver você. 
e) A comida da festa foi mal preparada.  
 
03) Dadas as frases:  
 
1. No quintal, as vezes um galo canta. 
2. Ela é uma criança feliz. 
3. Seu namorado é um homem leal. 

 
Os vocábulos destacados são classificados 
respectivamente como: 
 
a) Advérbio – artigo – adjetivo  
b) Artigo – adjetivo – adjetivo 
c) Adjetivo – advérbio – artigo 
d) Advérbio – adjetivo – artigo  
e) Artigo – advérbio – artigo 
 
04) “É assim que o mundo termina, não com um 
estrondo, mas com uma choradeira.” 
Fonte: https://citacoes.in/topicos/estrondo/ 
 
Sem acarretar prejuízo a frase, o termo em 
destaque pode ser substituído por, exceto: 
 
a) Zoada  
b) Barulho 
c) Melancolia  
d) Estampido 
e) Estouro 
 
05) É uma palavra com 5 fonemas: 
 
a) Guerra 
b) Também 
c) Pele 
d) Carro 
e) Hélice 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Na idade adulta, o esqueleto humano é 
constituído por quantos ossos: 
 
a) 238 
b) 206 
c) 197 
d) 351 
e) 257 
 
07) É um dos estados físicos da água em que 
ocorre a mudança do estado sólido para o 
líquido. Acerca das mudanças dos estados 
físicos da água essa passagem denomina-se: 
 
a) Vaporização 
b) Solidificação 
c) Fusão 
d) Ebulição  
e) Calefação 
 
08) Ao citar Formula 1, a que esporte nos 
referimos: 
 
a) MMA 
b) Ciclismo 
c) Muay Thai 
d) Atletismo 
e) Automobilismo 
 
09) O que é o Big Ben localizado em Londres:  
 
a) Uma torre 
b) Um sino 
c) Uma ponte 
d) Um museu 
e) Um castelo 
 
10) Como é chamado o movimento que a Terra 
realiza em torno do Sol: 
 
a) Translação 
b) Rotação  
c) Precessão 
d) Nutação 
e) Deslocamento do periélio 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) A imagem abaixo representa 
qual componente de um computador: 
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a) Memória 
b) Fonte 
c) Gabinete 
d) Processador 
e) Porta USB 
 
12) (Informática) No Microsoft Word (2019) as 
teclas de atalho Ctrl + Z tem a função de: 
 
a) Negritar o texto  
b) Selecionar o texto  
c) Criar tabelas 
d) Desfazer a ação anterior 
e) Centralizar 
 
13) (Informática)  A imagem abaixo representa 
qual tecla do teclado: 

 
a) Ctrl  
b) Enter 
c) End 
d) Delete 
e) Esc  
 
14) Desinfetar corretamente a cozinha é 
fundamental para a proteção da saúde de todos 
os seus usuários. É incorreto afirmar:  
 
a) Use luvas para aplicar desinfetante. 
b) Ensaboe e enxágue a pia e a bancada. Passe o 

desinfetante com um pano macio e limpo. 
Aguarde o local secar para colocar os objetos 
que ficam em cima de novo. 

c) Retire o lixo da cozinha todos os dias. Lave a 
lixeira e passe o desinfetante. Sempre coloque 
novamente a sacola de lixo antes de secar a 
lixeira.  

d) A limpeza do chão também é importante.  
e) Um pano limpo e úmido com desinfetante pode 

ser utilizado também para passar nos azulejos 
das paredes da cozinha. 

 
15) Acerca dos benefícios da coleta seletiva é 
incorreto afirmar:  
 
a) Amplifica a contaminação do solo e da água. 
b) Evita o desperdício dos recursos naturais não-

renováveis. 
c) Promove a reciclagem (reaproveitamento de 

materiais). 
d) Melhora a economia. 
e) Alivia e prolonga a vida útil dos aterros 

sanitários. 
 
 
 

16) O símbolo abaixo representa: 
 

 
a) Produtos Corrosivos 
b) Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes 
c) Produtos Químicos 
d) Símbolo Internacional da Reciclagem 
e) Líquidos Inflamáveis 
 
17) Com a pandemia do Covid-19, a limpeza tem 
papel muito importante dentro do atual 
contexto. Além dos cuidados pessoais, limpar e 
desinfetar os ambientes corretamente é uma 
das ferramentas mais eficazes para frear o 
avanço do novo Coronavírus. Diante disso é 
incorreto afirmar: 
 
a) Deixar sempre os ambientes bem ventilados, 

preferencialmente, com as janelas e portas 
abertas. 

b) As áreas de maior fluxo ou contato com as mãos 
devem ser rigorosamente higienizadas. 

c) Sempre inicie com a limpeza e descontaminação 
do chão, na sequência faça a limpeza de tetos, 
paredes, janelas e portas. 

d) Os panos utilizados na limpeza do piso não 
devem ser utilizados em outras áreas.  

e) Luvas e panos utilizados para a limpeza do 
banheiro deverão ter seu uso restrito. 

 
18) Diante deste cenário, onde a limpeza 
assume o protagonismo no combate à 
disseminação do novo Coronavírus, alguns 
procedimentos devem ser reforçados para 
realização das atividades. Assinale V para 
Verdadeiro e F para Falso:  
 
(__) Não utilizar acessórios como anéis, brincos, 
pulseiras e colares. 
(__) Lavar as mãos com água e sabão. 
(__) Fazer uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI´s). 
(__) Não levar as mãos ao rosto ou tocar os 
cabelos enquanto estiver calçando as luvas. 
(__) Imediatamente após a retirada dos EPI´s, as 
mãos devem ser lavadas com água e sabão para 
evitar a contaminação com micro-organismos e 
vírus. 
 
a) F-V-V-V-V 
b) F-V-F-V-V 
c) V-V-V-V-F 
d) V-V-V-V-V 
e) V-V-V-F-V 
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19) Os primeiros socorros são intervenções que 
devem ser feitas de maneira rápida, logo após o 
acidente ou mal súbito, que visam a evitar o 
agravamento do problema até que um serviço 
especializado de atendimento chegue até o 
local. Essas intervenções são muito 
importantes, pois podem evitar complicações e 
até mesmo evitar a morte de um indivíduo. 
Antes de qualquer procedimento de primeiro 
socorro, é importante que o socorrista tenha em 
mente a necessidade de, exceto: 
 
a) Manter a calma. 
b) Afastar os curiosos. 
c) Sempre oferecer água a vítima.  
d) Garantir que serviço de emergência seja 

chamado. 
e) Tranquilizar a vítima. 
 
20) Sobre os primeiros socorros em caso de 
queimaduras é incorreto afirmar:  
 
a) Queimaduras são classificadas, de acordo com o 

dano causado, em queimadura de primeiro grau, 
queimadura de segundo grau e queimadura de 
terceiro grau.  

b) O primeiro passo em caso de queimadura é 
retirar a pessoa da região próxima à fonte de 
calor.  

c) Estando a vítima em local seguro, deve-se 
avaliar a lesão. Se o dano for leve, recomenda-
se lavar o local com água corrente ou colocar 
compressas de soro fisiológico para reduzir a 
temperatura do local. Caso apareçam bolhas, 
elas devem ser furadas. 

d) Se ao avaliar a lesão, você perceber que o dano 
é grave, é fundamental procurar ajuda médica 
imediatamente.  

e) Nunca passe no local queimado nenhuma 
substância caseira nem mesmo medicamentos 
sem que sejam recomendados por um médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


