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FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II (serviços de limpeza interna) 
 
 
 

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.   Estou aqui sozinho 

Minha vida está se destruindo 
Ninguém quer saber de mim 
Meus dias e noites são iguais 
Estou “jogado às traças.”  
 
No trecho “jogado às traças” significa que: 
a) Está triste 
b) Está magoado 
c) Está esquecido 
d) Está perdido 
e) Está deprimido 
 
 

02. Assinale a alternativa que completa corretamente: 
Nem todas as pessoas ___________ o _____________ de participar da corrida ___________. 
 

a) terão – privilégio – beneficiente; 
b) teram – previlégio – beneficiente; 
c) terão – previlégio – beneficiente; 
d) terão – privilégio – beneficente; 
e) teram – previlégio - beneficente 
 
 

03. Leia o texto e responda: 
O operário pegou o minguado salário em notas fedorentas, rasgadas, imundas. Olhou para 
o caixa com cara tão desconsolada que o caixa disse: 
- Espero que você não tenha medo de micróbios!  
- Micróbios? Que micróbios podem sobreviver com um salário desses?  

 
Assinale a alternativa em que aparece um traço de humor. 
a) O operário pegou o minguado salário. 
b) Espero que não tenha medo de micróbios! 
c) Que micróbios podem sobreviver com um salário desses? 
d) Notas fedorentas, rasgadas e imundas. 
e) Minguado salário. 
 

04. No texto “Não permita que pessoas com o péssimo hábito de serem negativas, derrubem as 
melhores e mais sábias esperanças de nosso coração!”  

 
As palavras “permita, pessoas, nosso” são, respectivamente: 
a) verbo, substantivo, adjetivo; 
b) verbo, adjetivo, pronome; 
c) adjetivo, substantivo, verbo; 
d) verbo, substantivo, pronome; 
e) verbo, substantivo, substantivo.  
 
 

05. No texto “Ele vivia feliz com sua família naquela casinha em meio à natureza e parecia estar 
mais perto de Deus, com os animais, pássaros e aquela vida simples.”  

 
No texto, a expressão “naquela casinha! dá ideia de: 
a) Causa. 
b) Explicação. 
c) Lugar. 
d) Tempo. 
e) Consequência 



 

  

 
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. A higiene compreende um conjunto de atitudes que possam garantir a saúde individual e coletiva 
do funcionário. Marque a alternativa que não compreende uma atitude de saúde individual e coletiva: 

a) Higiene e apresentação pessoal.  
b) Higiene dos alimentos. 
c) Hábitos pessoais.  
d) Hábitos emergenciais. 
e) Higiene do ambiente, dos equipamentos e utensílios. 

 
 
 
 

http://www.bcb.gov.br/
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia
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12. Ao limpar os banheiros da Prefeitura em que trabalha, a Senhora Joana colocou a seguinte 
sinalização como medida de segurança para os usuários: 
 
a)                    b)                             c)                              d)                                   e)   
 
 
 
 
 
13. Marque a alternativa INCORRETA sobre a origem do lixo: 

a) Resíduo doméstico: resíduo sólido produzido por atividades residenciais. 
b) Resíduo sólido urbano: produzido em instalações públicas e comerciais. 
c) Lixo nuclear: produzido por postos de combustível. 
d) Resíduo industrial: gerado pelas indústrias. 
e) Resíduo hospitalar: produzido por hospitais, postos e centros de saúde. 

 
14. No momento em que acontecer um acidente, deve-se: 

a) Dar água para a pessoa e tentar movimentá-la. 
b) Chamar socorro, como o serviço de emergência (bombeiros). 
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. 

  
15. Marque a alternativa que corresponde a um equipamento indispensável no manuseio de produtos 
químicos. 

a) Cinta Ergonômica Lombar. 
b) Fone de ouvido. 
c) Perneira. 
d) Capacete. 
e) Luvas de material adequado. 

 
16. Para manusear produtos químicos, deve-se ter muito cuidado para evitar danos ao ambiente e às 
pessoas. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Sempre fazer a leitura do rótulo do produto antes de abri-lo e verificar se a substância é 
realmente a desejada. 
b) Lavar as mãos e as áreas expostas ao produto, fazendo também a troca das roupas quando 
contaminadas. 
c) Fazer o uso de equipamentos que reduzam os riscos de inalação, ingestão e contato com a 
pele, olhos e roupas, durante a manipulação e o uso das substâncias químicas. 
d) Fazer o uso de roupas apropriadas para manuseio dos produtos. 
e) Comunicar imediatamente ao superior, caso ocorra alguma reação, quando da utilização do 
produto químico. 
 

17. O relacionamento no ambiente de trabalho é um fator de grande importância para a boa 
convivência. São condições que impulsionam o bom relacionamento: 

a) Cordialidade. 
b) Negligência. 
c) Indisposição. 
d) Indiferença. 
e) Desrespeito. 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
18. Considerando às variações de limpezas, relacione as duas colunas: 
1. Molhada; 
2. Seca; 
3. Úmida. 
( ) Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização de vassoura e/ou aspirador; 
( ) Realizada com a utilização de rodos, esfregões, panos ou esponjas umedecidas em solução 
detergente, com enxágue posterior com pano umedecido em água limpa; 
( ) O procedimento consiste em espalhar uma solução detergente no piso e esfregar com escova ou 
esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o ralo, enxaguar várias vezes com água limpa em 
sucessivas operações de empurrar com o rodo para o ralo. 
A opção que representa a sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) 1, 2, 3; 
b) 1, 3, 2; 
c) 3, 1, 2; 
d) 2, 1, 3; 
e) 2, 3, 1. 

19. Marque a opção abaixo que defina o que é um MOP. 
a) Esponja; 
b) Rodo; 
c) Material de segurança; 
d) Esfregão; 
e) Vassoura. 

 
20. A Segurança do Trabalho é o conjunto de medidas e ações, que são adotadas, visando diminuir 
os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e, assim, proteger a integridade do trabalhador. 
Sobre as regras de segurança a serem adotadas na prevenção de acidentes, analise as afirmativas 
abaixo: 
I - Uma vez que os equipamentos de proteção individual - EPIs estejam em posse do funcionário, 
este não é obrigado a utilizá-los assim como zelar pela integridade destes. 
II - O funcionário é obrigado a seguir as normas de segurança do trabalho dentro da empresa. 
III - Não há necessidade de serem colocados avisos e sinais de segurança em local visível, pois 
todos os empregados têm acesso à informação. 
IV - O empregado deve avisar imediatamente ao seu supervisor sobre os riscos que venha a 
perceber. 
V - Cabe à empresa, quando for avisada sobre riscos iminentes, adotar ações que evitem que essas 
condições se mantenham. 
Estão CORRETAS: 

a) I, II e IV.  
b) II, III e V.  
c) II, IV e V. 
d) I, II e III.  
e) I, IV e V.  

 
 




