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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

Biotônico Fontoura 

Indicações  

O Biotônico Fontoura é indicado para aumentar o apetite e tratar problemas de anemia. 

Como tomar 

O modo de uso do Biotônico Fontoura consiste na ingestão de 2 colheres de sopa antes das 

principais refeições para adultos e 1 colher de sopa antes das principais refeições, para crianças. 

Efeitos colaterais  

Os efeitos colaterais do Biotônico Fontoura podem ser diarreia ou prisão de ventre. 

Contraindicações 

O Biotônico Fontoura está contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a qualquer 

componente da fórmula ou com hipertensão, tuberculose e intolerância gástrica ao ferro. 

1 - O texto acima trata-se de: 

a) Uma receita de bolo 

b) Uma bula de remédio 

c) Uma receita médica 

d) Uma lista de compras  

e) Anotações de um farmacêutico  

2 - A palavra ingestão pode ser substituída, sem alterar o sentido, por: 

a) mal estar 

b) indisposição  
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c) deglutição  

d) infecção  

e) medição 

3 - Assinale a alternativa que possui uma informação VERDADEIRA, considerando aquilo que está 

expresso no texto: 

a) Biotônico Fontoura é indicado para inibir o apetite. 

b) As crianças devem ingerir duas colheres de sopa do medicamento antes do almoço e jantar. 

c) O Biotônico Fontoura pode provocar vômito e tonturas. 

d) O Biotônico Fontoura não é indicado para pacientes com tuberculose. 

e) Os adultos podem tomar o Biotônico Fontoura antes das principais refeições ingerindo a 

quantidade que julgar necessária. 

4 - Observe as palavras abaixo e assinale aquelas que devem fazer o plural igual de: refeições e 

indicações: 

a) colher –  uso   

b) tontura – apetite  

c) pão – prisão  

d) prisão – irmão  

e) limão – estação  

5 - A palavra “Biotônico” é um substantivo pois dá nome a um medicamento. Assinale a alternativa 

que NÃO apresenta um substantivo 

a) adulto 

b) paciente 

c) anemia 

d) efeito 
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e) ingerir 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

6 - Recentemente um país americano provocou a morte de Qassem Soleimani, chefe de uma unidade 

especial da Guarda Revolucionária do Irã. O general iraniano morreu em um ataque com drone 

ordenado pelo presidente: 

a) do Canadá 

b) da Venezuela 

c) dos Estados Unidos  

d) da China 

e) do Brasil 

7 - No site da Rádio Rural, no dia 03 de janeiro de 2020, foi divulgada a seguinte manchete: 

“Concórdia abre 2020 com 22 focos do mosquito da dengue”. O mosquito da dengue também é 

conhecido pelo nome de: 

a) chikungunya 

b) barbeiro  

c) coronavírus 

d) H1N1 

e) aedes aegypti  

8 - Primeira vice-governadora de Santa Catarina, natural de Maravilha, no Oeste. Nasceu no dia 04 

de abril de 1977. É casada, mãe de dois filhos, advogada, produtora rural e ex-policial militar. Em 

Chapecó, formou família e dedicou-se ao exercício do Direito, com atuação nas áreas de Direito 

Empresarial, Administrativo, Civil e Comércio Exterior. Estamos falando de: 

Fonte: https://www.sc.gov.br/governo/vicegovernador. Acesso em 23 jan. 2020. 

a) Regina Duarte 

b) Angela Amim 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ – SC 

6 
 

c) Ideli Salvatti 

d) Daniela Cristina Reinehr 

e) Leani Kapp Schmitt 

9 - O atual nome do município, Arabutã, na língua Guarani quer dizer:   

a) Povo trabalhador  

b) Pau Brasil 

c) Pequeno Vale 

d) Vale da Produção 

e) Capital da Cuca 

10 - A Ponte Hercílio Luz é uma ponte pênsil localizada em Florianópolis, no estado brasileiro de 

Santa Catarina e foi recentemente reformada e reaberta para melhorar o trânsito de pedestres e 

motoristas. Mais duas pontes ligam a ilha de Florianópolis ao continente. São elas:  

a) Ponte Colombo Salles e Ponte Pedro Ivo Campos 

b) Ponte Esperidião Amin e Ponte Pedro Ivo Campos 

c) Ponte Colombo Salles e Ponte Cristóvão Colombo 

d) Ponte Rio Niterói e Ponte da Amizade 

e) Ponte Pênsil e Ponte Hercílio Luz 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

11 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: 

“___________ são importantes para retirar a água da chuva das ___________ cascalhadas.” 

a) Pavimentações / ruas. 

b) Calçamentos / sarjetas. 

c) Britas / estradas. 
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d) Roçadas / calhas. 

e) Sarjetas / estradas. 

12 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) O calçado adequado para o agente de serviços gerais é a botina de segurança. 

( ) Outro calçado que também é adequado para o agente de serviços gerais é o chinelo. 

( ) Usar boné ou chapéu de palha e protetor solar é importante nas atividades ao sol. 

a) V – F – V. 

b) F – F – V. 

c) F – F – F. 

d) V – V – V. 

e) F – V – V. 

13 - Assinale a alternativa correta. Qual é o equipamento manual usado para capinar, revolver o solo, 

a areia, a argamassa e até cavar a terra? 

a) Furadeira. 

b) Rastel. 

c) Enxada. 

d) Martelo. 

e) Roçadeira. 

14 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) A limpeza urbana, a coleta de lixo e o destino correto dos resíduos é importante para a saúde 

da população. 

( ) A limpeza urbana não é apenas manter limpas as ruas e as praças, mas, também coletar e dar 

destino adequado ao lixo.  
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( ) A limpeza urbana, a coleta de lixo e o destino correto dos resíduos é importante para a 

qualidade de vida da população. 

a) V – F – V. 

b) F – F – V. 

c) F – F – F. 

d) V – V – V. 

e) F – V – V. 

15 - Assinale a alternativa correta. O que é uma cavadeira? 

a) Pessoa cuja principal função em uma equipe é a de abrir valas. 

b) Ferramenta manual com um cabo longo e uma chapa de metal reta na ponta, usada para abrir 

buracos delimitando as bordas. 

c) Pessoa cuja principal função em uma equipe é a de cavar. 

d) Equipamento elétrico bivolt que abre buracos de modo automatizado, usado para abrir 

buracos delimitando as bordas. 

e) Equipamento veicular adequado para escavação. 

16 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: “A 

___________ de segurança protege contra perfurações causadas por pregos e similares, seu 

___________ evita ___________.” 

a) escada / uso / quedas 

b) calça / tecido / queimaduras 

c) capa / revestimento / sujeira 

d) luva / látex / doenças 

e) bota / solado / escorregões 

17 - Assinale a alternativa correta. Qual dos resíduos abaixo não é reciclável? 

a) Aço. 
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b) Papel higiênico. 

c) Plástico. 

d) Vidro. 

e) Tetrapak. 

18 - Assinale a alternativa correta. Ao acontecer um acidente, deve-se: 

a) Chamar socorro, como o serviço de emergência (bombeiros). 

b) Dar água para a pessoa e tentar movimentá-la. 

c) Fazer um torniquete na área ferida. 

d) Ligar para o setor de recursos humanos na Prefeitura aguardando instruções. 

e) Verificar se a vítima está consciente e os seus batimentos cardíacos para então chamar 

socorro. 

19 - Assinale a alternativa correta. Equipamento que auxilia o agente de serviços gerais a realizar 

suas atividades com segurança? 

a) Retroescavadeira. 

b) EPI (Equipamentos de Proteção Individual). 

c) Ferramentas elétricas. 

d) Escada. 

e) Viseira de proteção solar. 

20 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) É função do Agente de Serviço Gerais protocolar documentos, digitar processos e arquivar 

processos licitatórios. 

( ) É função do Agente de Serviço Gerais executar trabalhos externos e internos braçais. 

( ) É função do Agente de Serviço Gerais execução de serviços de jardinagem, poda de árvores, 

apara de grama, roçada e capinagem. 
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a) V – F – V. 

b) F – F – V. 

c) F – F – F. 

d) V – V – V. 

e) F – V – V. 

21 - Assinale a alternativa que contém um procedimento inseguro ao cortar a grama. 

a) Usar calçado fechado e calça comprida. 

b) Usar equipamentos de proteção individual (EPIs) como óculos ou viseiras. 

c) Usar protetor solar e chapéu de palha. 

d) Usar bermuda. 

e) Usar o avental de proteção. 

22 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: “A 

___________ e ___________, são EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que devem ser 

usados nas atividades de limpeza.” 

a) vassoura / luva 

b) bota / capacete 

c) bota / luva 

d) botina / balde 

e) viseira / protetor solar 

23 - Assinale a alternativa correta. 

a) O servente externo não precisa ir trabalhar limpo e asseado quando for realizar atividades 

braçais. 

b) É correto respeitar a hierarquia, procurar ser eficiente e ter irresponsabilidade quanto aos 

seus materiais e com o local de trabalho 

c) É correto respeitar a hierarquia, procurar ser eficiente, cordial e responsável. 
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d) Ao verificar algo de errado o servente não deve comunicar o superior, visto que é dever 

deste estar atento as atividades de todos. 

e) Produtos de limpeza podem ser levados para casa quando estiverem no fim. 

24 - Assinale a alternativa correta. 

a) A forma correta de armazenar o lixo permite que ele seja reciclado e também evita que 

animais consigam revirá-lo. 

b) As lixeiras da rua são para colocar o lixo das casas e dos comércios. 

c) Os estabelecimentos comerciais e as casas não precisam ter suas próprias lixeiras. 

d) Separar o lixo reciclável dos demais é obrigação dos funcionários do aterro sanitário. 

e) Separar o lixo reciclável impede que as cooperativas de recicláveis possam ter lucratividade. 

25 - Assinale a alternativa que contém a sequência correta, sendo V para a alternativa verdadeira e F 

para a alternativa falsa. 

( ) O lixo orgânico, como as cascas de frutos e restos de alimentos não devem ser armazenados 

em uma lixeira específica e sempre bem fechada.  

( ) Quando for utilizada escada deve-se verificar se ela está totalmente aberta, firme e sob um 

local nivelado. 

( ) A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes e uma delas é a reciclagem 

do lixo. 

a) V – F – V. 

b) F – F – V. 

c) F – F – F. 

d) V – V – V. 

e) F – V – V. 

26 - Assinale a alternativa que contém as palavras que preenchem corretamente a seguinte frase: “A 

forma correta de erguer peso é ___________ os joelhos e manter a coluna ___________”. 
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a) fixar / dobrada 

b) dobrar / reta 

c) dobrar / arcada 

d) fixar / arcada 

e) juntar / firme 

27 - Assinale a alternativa correta. O que devemos limpar constantemente para evitar obstruções 

gerando os alagamentos? 

a) As bocas de lobo e bueiros. 

b) As lixeiras. 

c) Os tubos de água potável. 

d) As saídas de ralos de banheiros. 

e) As guias rebaixadas das calçadas. 

28 - Assinale a alternativa correta. O que é adequado fazer para minimizar a ocorrência de problemas 

nas edificações públicas? 

a) Lavar a caixa da água anualmente. 

b) Somente limpar as calhas é suficiente. 

c) Executar caiação e limpeza das caixas da água. 

d) Limpar as calhas, além de fazer reparos e consertos sempre que necessário. 

e) Limpar fossas e caixas de inspeção trimestralmente. 

29 - Assinale a alternativa correta. 

a) Praças, Parques e Monumentos Públicos são de responsabilidade pela manutenção da 

comunidade local após a entrega das obras. 

b) Praças, Parques e Monumentos Públicos não devem ser limpos regularmente, pois ficam a 

céu aberto. 
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c) Praças, Parques e Monumentos Privados devem ser limpos regularmente se autorizados pelo 

Prefeito. 

d) Praças, Parques e Monumentos Públicos devem ter seus lixos e detritos recolhidos e 

acondicionados de maneira adequada. 

e) Praças e Parques Públicos não devem ser roçados ou capinados, pois são patrimônio 

histórico. 

30 - De quem é a reponsabilidade pelos cuidados e o armazenamento correto dos EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual)? 

a) Da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 

b) Do trabalhador. 

c) Do Agente de Controle Interno. 

d) Do departamento pessoal da Prefeitura. 

e) Do responsável pela Garagem Municipal. 

 

 


