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CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

AUXILIAR SERVIÇOS INTERNOS
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Os substantivos Brasil e beija-flor classificam-se,
respectivamente, como:

A opção em que todas as palavras apresentam
correta separação silábica é:

a) próprio e comum.

a) co-nsta-ta-ção; psi-có-lo-go; a-pa-rên-cia.

b) concreto e abstrato.

b) p-neu; neu-tra-li-da-de; his-tó-ria.

c) impróprio e concreto.

c) tec-no-lo-gi-a; gra-tui-to; a-ces-sí-vel.

d) próprio e coletivo.

d) trans-por-te; di-gni-da-de; sa-lá-ri-o.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 2

Assinale qual é a classe gramatical da palavra
sublinhada na frase a seguir.

QUESTÃO 6

O valor de “y” na equação a seguir é:

Minha carteira de trabalho está assinada.
a) Verbo.

a) 8. 			

b) 208.

b) Pronome demonstrativo.

c) 10. 			

d) 12.

c) Pronome relativo.

QUESTÃO 7

d) Substantivo.
QUESTÃO 3

Identifique o sujeito da oração apresentada a seguir.
Todos desejam alcançar boa nota nesta prova.

Uma torneira goteja 8 vezes a cada 20 segundos.
Quantas vezes essa torneira goteja em 1 hora?
a) 1.920. 		

b) 1.440.

c) 2.400. 		

d) 1.800.
QUESTÃO 8

a) Todos desejam.

Uma costureira cortou 64 m de tecido em 20 retalhos
de mesmo comprimento. Quantos centímetros tem
cada retalho?

b) Nesta prova.
c) Todos.
d) Prova.

a) 340. 			

b) 360.

c) 320. 			

d) 300.

QUESTÃO 4

Preencha com X ou CH:
Ra___adura; encai___e; ta___a; apetre____o; fa___
ada.
a) ch – x – x – ch – x
b) x – x – x – ch – ch
c) ch – x –ch – x – ch
d) ch – x – x – ch – ch

QUESTÃO 9

Uma laje de concreto é um bloco retangular de
10 m de comprimento por 4,2 m de largura. Se a
espessura da laje é de 25 cm, então, o volume, em
metros cúbicos, do concreto usado nessa laje é:
a) 12. 			

b) 8.

c) 15,5. 			

d) 10,5.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

Um festival foi realizado num campo de 180 m por
65 m. Sabendo que em cada 2 m2 havia, em média, 5
pessoas, quantas pessoas havia no festival?

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer que ao servidor público é:

a) 30.000.

a) proibido ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização do chefe imediato.

b) 29.250.

b) permitido recusar fé a documentos públicos.

c) 30.250.

c) permitido valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública.

d) 28.000.

LEGISLAÇÃO

d) proibido ausentar-se do serviço durante o expediente,
mesmo com prévia autorização do chefe imediato.
QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

Conforme a Lei Orgânica do Município de Joaçaba,
o Município de Joaçaba, parte integrante da
Federação, é uma unidade da República Federativa
do Brasil e do Estado de Santa Catarina, sendo
correto afirmar que:
a) possui personalidade jurídica de direito público
interno e autonomia nos termos da Constituição
Federal.
b) possui personalidade jurídica de direito privado
interno e autonomia nos termos da Constituição
Federal.
c) possui personalidade jurídica de direito público
interno e independência nos termos da Constituição
Federal.
d) possui personalidade jurídica de direito público
interno, sendo dependente do Governo Estadual nos
termos da Constituição Federal.
QUESTÃO 12

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
assinale a alternativa correta:
a) O prazo de validade do concurso é de quatro anos.
b) É requisito básico para investidura em cargo público
idade mínima de 18 anos.
c) Para tomar posse não é preciso passar por inspeção
médica oficial.
d) Portador de deficiência não tem direito de se inscrever
para concurso público.

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município de
Joaçaba, sobre os triênios é correto afirmar:
a) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada três
anos, adicional a razão de 3% sobre o salário-base.
b) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada
cinco anos, adicional a razão de 6% sobre o salário-base.
c) Serão concedidos aos servidores efetivos, há cada três
anos, adicional a razão de 6% sobre o salário-base.
d) Não há previsão de concessão de triênio.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, o concurso público, de caráter
eliminatório e classificatório, será composto de uma
etapa obrigatória e poderá haver uma facultativa.
Dessa forma, faz parte da etapa obrigatória:
a) Prova prática.
b) Prova de aptidão física.
c) Prova escrita de conhecimentos.
d) Avaliação psicológica, com análise de perfil para o
cargo.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Coleta seletiva de lixo é um processo que consiste na
separação e recolhimento dos resíduos descartados
por empresas e pessoas. A coleta de lixo é um processo
utilizado pela municipalidade de forma a deixar as vias,
os locais públicos e as residências limpos. Utilizam-se
recipientes com cores diferentes para a coleta seletiva
em vias e empresas. Quais as cores que representam a
coleta do respectivo resíduo?
a) Marrom (orgânico), branco (ambulatório ou saúde),
roxo (radioativo), azul (papel), amarelo (metal), preto
(madeira), laranja (perigoso), verde (vidro), vermelho
(plástico).
b) Azul (plástico), verde (vidro), marrom (papel), vermelho
(orgânico), preto (madeira), amarelo (radioativo), laranja
(metal), roxo (perigoso) e branco (ambulatório ou saúde).
c) Verde (papel), azul (vidro), marrom (plástico), vermelho
(orgânico), preto (metal), amarelo (perigoso), laranja
(madeira), roxo (radioativo) e branco (ambulatório ou
saúde).
d) Roxo (orgânico) e branco (ambulatório ou saúde),
verde (papel), azul (plástico), marrom (vidro), vermelho
(radioativo), preto (metal), amarelo (perigoso) e laranja
(madeira).
QUESTÃO 17

Apesar de estamparem ambulâncias e viaturas e
serem anunciados constantemente pelos órgãos de
atendimento em geral, os números de telefones de
emergência podem ser esquecidos em um momento
difícil. Ao se depararem com alguns acidentes, de
trabalho ou não, muitas pessoas não sabem a quem
recorrer para solicitar ajuda. Para isso, muitos órgãos
públicos fazem constantemente a divulgação desses
números de telefone. Assinale a alternativa que
informa os números de emergência referentes à
defesa civil, à polícia militar, ao SAMU e aos bombeiros,
respectivamente:
a) 199 – 190 – 192 – 193.
b) 193 – 190 – 192 – 199.
c) 199 – 192 – 190 – 193.
d) 192 – 193 – 199 – 190.
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QUESTÃO 18

Durante o preparo da merenda escolar, um servidor
deixou a faca sobre a mesa, outra pessoa esbarrou
e a derrubou em sua perda, provocando um corte. O
sangramento é abundante, o que deve ser feito?
a) Fazer torniquete.
b) Colocar água oxigenada para conter o sangramento.
c) Comprimir o local do sangramento com compressas
de pano.
d) Colocar o membro cortado na posição inferior em
relação ao ferimento, de forma que o sangue seja contido.
QUESTÃO 19

A produção da alimentação para os alunos nas escolas
gera resíduos, como cascas, restos de alimentos após
a refeição, entre outros. Os resíduos compostos por
restos de alimentos, como frutas, verduras, vegetais,
arroz e feijão, são considerados resíduos:
a) recicláveis.
b) orgânicos.
c) secos.
d) tóxicos.
QUESTÃO 20

O estoque de produtos, alimentos e utensílios deve
ser organizado separadamente e adequadamente. A
respeito dos produtos perecíveis, deve-se organizá-los
de forma a utilizar primeiramente os que apresentam:
a) menor validade.
b) melhor marca.
c) menor valor.
d) aparência de presença de mofo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE JOAÇABA

04 | Unoesc

QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Para a limpeza de janelas com altura entre 0,90 e
3,10 metros, o agente de serviços gerais deve dispor
de dispositivo que o auxilie para alcançar o local de
limpeza. Esse dispositivo deve ser:

A limpeza dos mobiliários dentro de uma repartição
pública é muito importante para o bem-estar dos
usuários. Qual o nome dado ao utensílio da imagem a
seguir?

a) Carteiras da sala de aula.
b) Escadas estáveis.
c) Mesa do professor, pois é maior e mais resistente.
d) Andaimes metálicos instáveis com tábuas na parte
superior.
QUESTÃO 22

Para a limpeza de calçadas e pátio com piso é
necessária a utilização de produtos químicos para
melhor higienização. Durante o processo de aplicação
do produto, manuseio dos equipamentos e finalização
da limpeza, o agente de serviços gerais deve utilizar, no
mínimo, quais Equipamentos de Segurança Individual
(EPI)?

a) Vassoura.
b) Desentupidor.
c) Espanador.
d) Pano.
QUESTÃO 25

c) Luvas, botas e vestimenta comprida.

Assinale a alternativa correta. Os Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) são destinados a proteger
o indivíduo durante a execução de um serviço. Para a
proteção do indivíduo que trabalha em serviço com
risco a membros superiores é necessária a utilização
dos seguintes equipamentos:

d) Botas, camiseta e protetor auricular.

a) Luvas, protetor solar e manga.

a) Botas, capacete e calção.
b) Luvas, blusa e máscara.

QUESTÃO 23

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua
saneamento como o controle de todos os fatores do
meio físico onde o homem habita, que exercem ou
podem exercer efeitos prejudiciais ao seu bem-estar
físico, mental ou social. Dentre os serviços listados a
seguir, qual se enquadra em saneamento?
a) Coleta de esgoto.
b) Pintura das cadeiras e mesas das salas.
c) Limpeza dos vidros da edificação.
d) Troca das capas das cadeiras.

b) Óculos, protetor facial e máscara de solda.
c) Capacete, protetor solar e luvas.
d) Máscara, sapato e luvas.
QUESTÃO 26

Ao preparar alimentos em escolas, creches ou asilos
deve-se ter uma dieta balanceada. O cardápio deve ser
recomendado por profissional qualificado, sendo o:
a) Dentista.
b) Enfermeiro.
c) Diretor da escola.
d) Nutricionista.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Para efetuar a limpeza de carteiras, mesas e bancadas
de madeira utilizadas nos serviços utiliza-se de:

A figura da esquerda apresenta um painel de comando
de elevador. O detalhe da figura da direita indica qual
função do elevador?

a) Panos macios.
b) Vassoura de cerdas duras.
c) Escova de aço.
d) Panos encharcados com água sanitária ou cloro.
QUESTÃO 28

O descarte dos restos de alimentos e resíduos da
cozinha deve ser realizado:
a) na cuba da pia.
b) em sacos plásticos e armazenados durante 15 dias
para a decomposição.
c) no pátio, podendo ser jogado pela janela, assim os
animais comem.
d) em recipiente específico para lixos e posteriormente
recolhido pelo sistema de coleta municipal.
QUESTÃO 29

A área de manipulação de alimentos exige que
certas regras de higiene sejam seguidas. São as
chamadas boas práticas, cuja aplicação pode reduzir
o desperdício de alguns produtos e proporcionar um
melhor ambiente de trabalho. Ao organizar um buffet,
recomenda-se primeiramente dispor:
a) saladas, folhas, raízes e grãos.
b) feijão, arroz, massas.
c) carnes diversas.
d) sobremesas e saladas.

a) Abrir a porta.
b) Fechar a porta do elevador.
c) Chamar ajuda.
d) Ligar o elevador.

EDITAL Nº 01/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS | LÍNGUA PORTUGUESA
1-

2-

3-

4-

5-

8-

9-

10 -

13 -

14 -

15 -

CONHECIMENTOS GERAIS | MATEMÁTICA
6-

7-

CONHECIMENTOS GERAIS | LEGISLAÇÃO
11 -

12-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 -

17-

18 -

19 -

20 -

21 -

22-

23 -

24 -

25 -

26 -

27-

28 -

29 -

30 -

