
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016  

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de até 3(três) horas, inclusive para os candidatos que optarem por múltiplas inscrições, incluído 

o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de matemática, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 10(dez) questões de 
Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. Tendo em vista o correto uso das palavras, a lacuna I (linha 3) do Texto acima é 
corretamente preenchida com o seguinte termo: 

 
(A) Por que 
(B) Porque 
(C) Porquê 
(D) Por quê 
 
QUESTÃO 02. “Por um período que não me orgulho, tive um pensamento muito ‘justiceiro e 

punitivista’.” (linhas 8 a 10). Analisando-se o trecho acima e seu contexto, é correto afirmar que: 
 
(A) Para o autor, ser um justiceiro é algo antiético. 
(B) O autor do texto já se deixou influenciar pelo senso comum. 
(C) Punir os criminosos não é a solução para os problemas. 
(D) Qualquer pessoa já teve um período do qual não se orgulha na vida. 
 
QUESTÃO 03. Assinale a alternativa que apresenta, entre as opções, a melhor palavra sinônima de 

“constrangida” (linha 8) no contexto do Texto: 
 
(A) Apavorada 
(B) Deprimida 
(C) Depressiva 
(D) Descontente 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra retirada do Texto acentuada pela 

seguinte regra gramatical: acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou 
não de “s”. 

 
(A) “incompreensível” (linha 2) 
(B) “indivíduo” (linha 6) 
(C) “período” (linha 8) 
(D) “fantásticas” (linha 11) 
 



QUESTÃO 05. A expressão masculina sublinhada abaixo, quando transformada para a forma feminina, 
apresenta a seguinte grafia: 

 
“...afinal, a dor do outro gera satisfação?" (linhas 3 e 4) 
 
(A) alguma 
(B) qualquer 
(C) outra 
(D) nenhuma 
 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa correta em que o número inteiro seja divisor comum de 21, 35 e 
63. 

 
(A) 21 
(B) 9 
(C) 7 
(D) 3 
 
QUESTÃO 07. Resolva o problema: Se um filho tem um quarto da idade do seu pai, que tem 48 anos. 

Quantos anos de idade tem o seu filho? Assinale a alternativa correta. 
 
(A) 4 
(B) 12 
(C) 16 
(D) 20 

 
QUESTÃO 08. Resolva a equação: 15% de 360. Assinale a alternativa correta  
 
(A) 24 
(B) 36 
(C) 45 
(D) 54 
 
QUESTÃO 09. Maria é uma fotógrafa profissional. Observe os valores cobrados por seus serviços. Para 

fotografar durante uma hora ela cobra os seguintes valores: 

 Um sufista – R$ 90,00 

 Dois sufistas – R$ 180,00 

 Três surfistas – R$ 270,00 
O que acontece com o preço cobrado para fotografar um surfista em relação ao preço cobrado para 
fotografar três surfistas? Assinale a alternativa correta.   
 
(A) O preço duplica 
(B) O preço triplica 
(C) O preço quadruplica 
(D) O preço quintuplica 

Fonte: Apostila Exponencial-Ensino Fundamental – 3º ano Volume 1) 

 
  



QUESTÃO 10. Thiago vende filhotes de pastor alemão capa preta por R$ 325,00 (trezentos e vinte e 
cinco reais) cada um, seu amigo Ricardo comprou 1(um) filhote e deu R$ 55,00 de entrada e 
parcelou o restante em 3 vezes. Qual é o valor de cada parcela? Assinale a alternativa correta.  

 
(A) R$ 90,00 
(B) R$ 100,00 
(C) R$ 135,00 

(D) R$ 270,00 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Dentre os Catarinenses Ilustres está Attilio Fontana (1900-1989). Em 1922, instalou-se 
em Santa Catarina e passou a negociar, principalmente com comerciantes de São Paulo, o 
empresário transformou-se em um respeitado empreendedor ao construir uma das maiores 
empresas de alimentos da América Latina e uma das maiores exportadoras do país. Qual era o nome 
desta empresa? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 

(A) Perdigão S/A 
(B) BRF S/A 
(C) Chapecó Alimentos S/A 
(D) Sadia S/A 

Fonte: http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/rbs30anos/conteudo,0,3392,20-Catarinenses.html visto em 09/11/2016. 

 

QUESTÃO 12. São Domingos é um município privilegiado com uma natureza exuberante e localização 
geográfica que favorece o desenvolvimento do turismo ecológico. No município, pode-se 
contemplar o encontro de dois grandes rios da região. Quais são estes rios? Analise as alternativas 
e assinale a correta. 

 

(A) Rio Chapecó e Rio das Antas 
(B) Rio Bonito e Rio Feliciano 
(C) Rio Bonito e Rio Chapecó 
(D) Rio Chapecozinho e Rio Irani 

Fonte: Portal de Turismo do Município de São Domingos/SC - visto em 09/11/2016. 
 

QUESTÃO 13. Sobre a História do Brasil, em 1871 foi aprovada a “Lei do Ventre Livre”. Qual era o 
objetivo principal desta Lei? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 

(A) Abolição total da escravatura no Brasil. 
(B) Possibilitar a transição gradativamente no Brasil do sistema de escravidão para o de mão de obra 

livre. 
(C) Esta lei considerava livre todos os escravos a partir da data desta lei. 
(D) Esta lei dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, assim tentava-se acabar com a escravidão 

no País. 
 

QUESTÃO 14. Sobre a História de Santa Catarina, o italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, 
chega com sua expedição em 1526 e, ao publicar seus mapas referentes à região, denominava a Ilha 
de Santa Catarina de: 

 

Analise as alternativas e assinale a correta. 
 

(A) Porto dos Patos 
(B) Porto de Santa Catarina 
(C) Ilha da Magia 
(D) Bahia dos Espanhóis 

Fonte: Portal de Santa Catarina (http://www.sc.gov.br/historia)- visto em 10/11/2016. 



QUESTÃO 15. Além do brasão de armas e bandeira, qual é também considerado um dos símbolos 
oficiais do Estado de Santa Catarina? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Figueira 
(B) Laranjeira 
(C) Flor (Laelia purpurata) 
(D) Araucária 
 

Fonte: Portal de Santa Catarina (http://www.sc.gov.br/simbolos-de-sc)- visto em 10/11/2016. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Com relação aos cuidados referentes ao manuseio de alimentos, qual alternativa 

apresenta informação incorreta? 
 
(A) No local de manipulação de alimentos todo funcionário deverá usar a indumentária adequada, 

mantendo a mesma limpa. 
(B) As más condições de manipulação e conservação dos alimentos, associados à falta de saneamento, 

contribuem para maior ocorrência dos casos de doenças transmitidas por alimentos. 
(C) Após a manipulação de material cru ou contaminado, as mãos devem ser devidamente higienizadas. 
(D) Deve-se varrer a seco as áreas de manipulação de alimentos. 
 
QUESTÃO 17. Dentre os tipos de limpezas existentes, aquela que representa um processo mecânico de 

remoção de sujidade e detritos com água e sabão, ou detergentes adequados, para manter, em 
estado de asseio, os artigos, equipamentos mobiliários, parede e pisos é denominada: 

 
(A) Limpeza concorrente. 
(B) Limpeza geral. 
(C) Limpeza terminal. 
(D) Limpeza sazonal. 
 
QUESTÃO 18. Analise as informações abaixo e classifique por ordem de prioridade a respeito da coleta 

de lixo de uma unidade: 
 
I. (___) Transporte o lixo recolhido até o depósito para a remoção pela coleta externa; 
II. (___) Reúna o material para recolher o lixo; 
III. (___) Coloque o Equipamento de Proteção Individual (EPI); 
IV. (___) Recolher os sacos de lixo que se encontrar nas lixeiras, amarrando as bordas; 
V. (___) Colocar um saco de lixo novo na lixeira, fixando-o firmemente na borda. 
 
Qual alternativa que apresenta a ordem correta para uma segura remoção de lixo? 
 
(A) I, IV, II, V, III. 
(B) II, III, IV, V, I.  
(C) III, II, IV, I, V. 
(D) IV, II, III, V, I. 
 
  



QUESTÃO 19. Para o correto descarte de metais, papéis e plásticos (para fins de reciclagem), estes 
itens devem ser colocados, respectivamente, em lixeiras de cores: 

 
(A) Amarela/ azul/ vermelha. 
(B) Vermelha/ verde/ azul. 
(C) Azul/ amarela/ verde. 
(D) Verde/ vermelha/ amarela. 
 
QUESTÃO 20. Qual dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não deve ser utilizado durante um 

serviço de limpeza? 
 
(A) Avental. 
(B) Máscara de proteção. 
(C) Luvas. 
(D) Bota permeáveis. 
 
QUESTÃO 21. Com relação à segurança no local de trabalho, qual alternativa representa uma das 

prevenções que deve ser tomada pelo empregado? 
 

(A) Identificar os perigos existentes no local de trabalho. 
(B) Seguir as indicações da sinalização de segurança. 
(C) Avaliar os riscos existentes no local de trabalho. 
(D) Avaliar a eficácia das medidas implementadas. 
 
QUESTÃO 22. Ana realizou uma compra de materiais de limpeza; entretanto, apenas quando foi 

armazená-los é que percebeu que ainda possuía em estoque 2 frascos de detergentes neutros. Se 
Ana for utilizar estes 2 frascos de detergentes neutros antes dos novos que comprou ela estará 
utilizando o controle de estoque denominado: 

 
(A) PEPS. 
(B) Custo médio. 
(C) UEPS. 
(D) Custo total. 
 
QUESTÃO 23. O “5S” é uma metodologia utilizada para melhorar a organização dos ambientes de 

trabalho, promovendo a integração entre colaboradores e algumas mudanças de atitude; dentre 
eles temos o "Seiketsu", que expressa que todos os colaboradores devem cuidar de sua aparência 
e asseio pessoal, tendo em vista que são eles que ajudam a transmitir a imagem da empresa. Desta 
forma, é correto afirmar que o “Seiketsu” diz respeito ao senso de: 

 
(A) Autodisciplina. 
(B) Limpeza. 
(C) Saúde e Higiene. 
(D) Utilização e descarte. 
 
  



QUESTÃO 24. Analise as informações abaixo: 
 
I. Detergente não neutro; 
II. Limpador instantâneo; 
III. Palhas de aço. 
 
Qual alternativa apresenta todos os produtos que não devem ser utilizados na limpeza de móveis de 
madeira? 
 
(A) Apenas I e II não devem ser utilizados. 
(B) Apenas I e III não devem ser utilizados. 
(C) Apenas II e III não devem ser utilizados. 
(D) Apenas I, II e III não devem ser utilizados. 
 
QUESTÃO 25. Tendo em vista a imagem abaixo, é correto afirmar que o funcionário utiliza qual 

equipamento para limpeza? 
 

 
Fonte: http://maceio.tudotemos.com/!upload/dce18c65-2f5e-472d-b11e-b1f7b8c17d12_rez_med.jpg 

 
(A) Aspirador de pó. 
(B) Vassoura de pelo. 
(C) Enceradeira. 
(D) Escova para estofado. 
 
 


