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FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I (serviço braçal em obras) 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto:  

A Floresta do Contrário 
Todas as florestas existem antes dos homens. 
Elas estão lá e então o homem chega, vai destruindo, derruba as árvores, começa a construir 
prédios, casas, com muito tijolo e concreto. E poluição também. [...] (LIMA, Ricardo da Cunha. Em 
busca do Tesouro de Magritte. São Paulo: FDT,1988). 
 
No trecho: “Elas estão lá e o homem chega...” a palavra “elas” referem-se a: 
a) Flores. 
b) Poluição. 
c) Casas. 
d) Árvores. 
e) Florestas 
 
 

02. A vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas 
variantes da Covid. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da 
comunidade e diminui o risco de contágio. 

 
Na palavra contaminação existem: 
a) 4 sílabas 
b) 6 sílabas 
c) 3 sílabas 
d) 5 sílabas 
e) 7 sílabas 
 

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. 
a) Pesquiza, chuva, engulir. 
b) Páteo, maudade, calsa. 
c) Natureza, jovem, chuchu. 
d) Sussego, açúcar, salça. 
e) Belesa, chícara, poetisa. 
 
 

04. Assinale a alternativa em que todas os substantivos estão no masculino: 
a) Dia, festa, outono 
b) Sítio, nariz, pires 
c) Primavera, celular, benção 
d) Gente, pé, olho 
e) Chalé, carreta, enfeite. 
 

 
05. Leia a frase: “Quando a cigarra começa a cantar, significa que o calor está chegando.”  

 
A palavra começa tem como antônimo: 
a) Acabar.  
b) Iniciar. 
c) Separar. 
d) Inaugurar. 
e) Entrar.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
06. Assinale a alternativa que apresenta um município que não faz divisa com a cidade de Rio 

Negrinho. 
a) São Bento do Sul, Mafra, Corupá. 
b) Rio Negro, Itaiópolis, Rio dos Cedros. 
c) Mafra, Campo Alegre, São Bento do Sul. 
d) Doutor Pedrinho, Itaiópolis, Mafra. 
e) Corupá, São Bento do Sul, Rio Negro. 
 
 

07. Qual foi primeiro país onde foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid 19 em dezembro 
de 2020: 
a) China 
b) Japão 
c) Estados Unidos 
d) Índia 
e) Inglaterra 
 
 

08. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de PIX (Fonte: www.bcb.gov.br): 
a) São um conjunto de pagamentos para o banco. 
b) É uma forma de pagamento online. 
c) É um plano de investimentos do Banco do Brasil. 
d) É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. 
e) É uma forma de investimentos financeiros.  
 
 

09. A instalação do Município de Rio Negrinho, ocorreu em 27 de fevereiro de 1954, tendo 
como prefeito nomeado (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 
 

10. Os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri são (Fonte: 
www.quiriri.com.br): 
a) Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre.  
b) Joinville, São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho. 
c) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Corupá. 
d) Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e Jaraguá do Sul. 
e) Joinville, Corupá e Campo Alegre. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11.Hábitos de higiene pessoal devem ser observados diariamente. Neste caso, é dever do Auxiliar de 
Serviços Gerais:  

a) Lavar as mãos de vez em quando. 
b) Apresentar-se vestido de modo inapropriado. 
c) Os cabelos devem estar sujos, assim como as unhas. 
d) Não conversar ou tossir sobre os alimentos. 
e) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado 

 
12. Para proteger as vias respiratórias evitando a inalação de frias partículas tóxicas, provenientes do 
pó ou dos produtos químicos de limpeza, é adequado o uso de:  

a) Boné árabe; 

http://www.bcb.gov.br/
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia
http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
b) Capuz. 
c) Viseira facial; 
d) Jaleco; 
e) Respirador descartável;  

 
13. Pode-se afirmar que o principal componente do lixo orgânico é: 

a) Lixo tóxico. 
b) Lixo humano (resíduos produzidos pelo corpo humano). 
c) Plásticos, pilhas e baterias  
d) Minerais. 
e) Lixo hospitalar. 

  
14. A grama das praças municipais deverá ser aparada com o auxílio de qual ferramenta?  

a) Tesourão de aço. 
b) Alavanca.  
c) Facão.  
d) Machado.  
e) Chave multifuncional 

 
15. A limpeza preventiva das bocas-de-lobo deverá ser feita: 

a) Diariamente. 
b) Nos dias de chuva. 
c) Nos dias de sol. 
d) Somente depois que a boca-de-lobo estiver entupida. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
16. Na construção civil são utilizadas várias ferramentas, das listadas abaixo qual delas é composta 
de uma corda com um peso?  

a) Esquadro 
b) Mangueira de nível.   
c) Prumo. 
d) Nível de mão 
e) Régua. 

 
17. Sobre normas de segurança, marque V para verdadeiro e F para as falsas:  
( ) É necessário usar calçados adequados para evitar escorregões.  
( ) Deve-se ligar aparelhos elétricos que estejam com as conexões úmidas.  
( ) Ao limpar um equipamento, verificar se está desligado da tomada elétrica.  
A sequência está correta em:  

a) F, F, V  
b) V, F, V  
c) V, V, V  
d) F, V, F  
e) V, V, F  

 
18. Qual dos comportamentos que NÃO deve ser demonstrado no local de trabalho: 

a) Compromisso. 
b) Discrição. 
c) Pontualidade. 
d) Preguiça. 
e) Agilidade. 

 
19. Qual das alternativas que corresponde a um material classificado como NÃO reciclável. 

a) Pilhas 
b) Canos e tubos de PVC 
c) Garrafa pet 
d) Lata de alumínio 
e) Papelão 

 



 

  

 
20. Qual é a obrigação legal do trabalhador com relação ao EPI? 

a) Comprar o EPI que a empresa indicar. 
b) Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação. 
c) Emprestar a outro trabalhador que esteja em risco. 
d) Apontar ao empregador de quais equipamentos precisa. 
e) Buscar treinamento externo para conhecer o equipamento. 
 


