ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERMO
PROVA CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2011
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I E II
DIA: 13 de março de 2011 - HORÁRIO: 08h00min às 12h00min

O tempo total concedido para a resolução da prova é de 4 (quatro) horas,
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas.
INSTRUÇÕES
Confira o número de questões da prova: 10 (dez) questões de Português, 15 (quinze)
questões de conhecimentos gerais 05 (cinco) questões de Raciocínio Lógico e 10 (dez)
questões de conhecimentos específicos.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas
aos fiscais. Não destaque folhas da prova.
No cartão de respostas, preencha seu nome e seu número de inscrição. Examine se há
marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame
imediatamente.
Verifique se faltam folhas na prova, se a sequência de questões, no total de 40 (quarenta),
está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique
imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B,
C, D e E). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da
questão.
Utilize somente caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, ou emendas, ou rasuras
não serão consideradas.
Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou
anotações, bem como o uso de máquinas de calcular ou qualquer equipamento elétrico ou
eletrônico, inclusive telefones celulares, sob pena de eliminação do candidato do concurso.
Ao encerrar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o
caderno da prova.
_________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL E DATA
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1) Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está empregada
CORRETAMENTE, segundo o contexto da frase:
a) A Prefeitura Municipal, através da sessão de Compras e Licitações desfez o
contrato;
b) Durante todo o ano é comum a emigração de estrangeiros para o Brasil;
c) O Juiz julgou irregular o ato administrativo de despensa do servidor;
d) Aquele homem veste uma camisa com listas verticais;
e) A mãe se postou ao lado do filho no casamento.
2) Assinale a alternativa contendo, no mínimo, 3 (três) palavras no
diminutivo:
a) Casa, florzinha, colorida, chapeuzinho, linda, pedrinha;
b) Mala, lindinha, carro, azulzinho, casarão, lápis;
c) Óculos, binóculo, latinha, paixão, pedrisco;
d) Sol, luar, motocicleta, coração, blusinha;
e) Loja, lindo, cabecinha, armário, caixinha.

3) Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas:
a) maracujá; buquê; avô;
b) jóquei; vírus; biquíni;
c) açúcar; mês; cômodo;
d) saúde; baú; máximo;
e) flor; colher; camisa.

4) Observe a frase a seguir:
“As questões da prova são ___________, ___________ de ____________”.
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas:
a) fáceiz, apesar, complexas;
b) fáceiz, apezar, complexas;
c) fáceis, apesar, complexas;
d) fáceis, apesar, complecsas;
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e) fáceis, apezar, complecsas.

5) Leia o aviso abaixo:
CUIDADO!
MANTENHA DISTÂNCIA.
GÁS TÓXICO.
A palavra TÓXICO no aviso acima quer dizer que o gás:
a) pode ser perigoso;
b) pode ser venenoso;
c) é inodoro;
d) é consumível;
e) é perigoso.

6) Leia a informação abaixo:
O

PRAZO

DE

VALIDADE

DO

PRODUTO É DE SEIS MESES A
PARTIR

DA

DATA

DE

SUA

FABRICAÇÃO.
Assinale a alternativa QUE CONTÉM o termo que pode substituir a
expressão “a partir da” sem alterar o sentido da frase acima:
a) a contar da;
b) sem considerar a;
c) independentemente da;
d) coincidindo com a;
e) a findar da.

7) A Prefeitura Municipal da cidade de Reciclar publicou, em jornal local,
algumas recomendações à população quanto à forma de separação e
destinação do lixo. O texto publicado tem os seguintes dizeres:
“O

LIXO

ORGÂNICO

DEVE

SER

ACONDICIONADO SEPARADAMENTE DO LIXO
RECICLÁVEL.
CONSTITUEM-SE COMO LIXO RECICLÁVEL:
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PAPÉIS, PLÁSTICOS, METAIS E VIDROS.
TODOS DEVEMOS PARTICIPAR PARA TERMOS
NOSSA CIDADE CADA VEZ MAIS LIMPA”.
O texto acima diz respeito a:
a) Que o lixo é na verdade uma nova matéria-prima;
b) Que formas de tratamento de lixo estão sendo disponibilizadas pela
Prefeitura;
c) Uma campanha publicitária que objetiva que os munícipes deixem de
consumir produtos que tenham um longo período de decomposição na
natureza;
d) Uma forma de conscientizar os munícipes da cidade para que promovam a
correta e adequada seleção do lixo, de modo à inclusive contribuir para uma
cidade com menos sujeira;
e) Que as pessoas devem se unir, ajudando umas as outras, a fim de todos
terem suas casas livres de produtos prejudiciais à natureza.

8) Assinale a alternativa em que o conjunto de palavras apresenta-se
totalmente escrito CORRETO, segundo a regra ortográfica:
a) Hangar, hiate, boeiro;
b) Hélice, ombro, atrasar;
c) Graxa, farça, torsão;
d) Champu, tijela, disinteria;
e) Acessório, expontâneo, geito.

9) Assinale a alternativa em que as palavras tiveram suas sílabas
separadas CORRETAMENTE:
a) sa – be – do – ria, brin – ca – de – ira;
b) saú – de, ca – be – le – ire – iro;
c) prai – a, goi – a – ba;
d) ca – rre – ta, im – pa – cto;
e) pa – i – xão, cor – a – ção.

10) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas
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CORRETAMENTE:
a) hospedágem, quáse, justíça;
b) acidêz, lapisêira, sabonête;
c) felíz, comída, gôta;
d) xícara, gaúcho, saída;
e) caxúmba, escassêz, práto.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

11) Relacione as siglas aos respectivos significados:
I) IDEB
II) ENAD
III) SUS
IV) FUNDEB
V) PACS
( ) Sistema Único de Saúde;
(

) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação;
( ) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica;
( ) Programa de Agentes Comunitários de Saúde;
( ) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.
A sequência CORRETA obtida a partir da correlação entre as siglas e os
significados é:
a) III, II, I, V, IV;
b) III, IV, I, V, II;
C) III, I, II, IV, V;
d) V, IV, I, III, II;
e) V, IV, II, III, I.

12) O Município de Ermo foi o primeiro do Brasil e da América do Sul a ter
um sistema de plebiscito diferenciado. Que sistema foi este?
a) Sistema de viva voz, com votação aberta, em que 75% dos moradores
votaram pela emancipação;
b) Sistema de urna com cédulas, com votação secreta em que 88% dos
moradores votaram pela emancipação;
c) Sistema computadorizado, com votação secreta em que 98% dos moradores
votaram pela emancipação;
d) Sistema de urna com cédulas, com votação aberta em que 95% dos
moradores votaram pela emancipação;
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e) Sistema computadorizado, com votação aberta em que 98% dos moradores
votaram pela emancipação.

13) A instalação do Município de Ermo se deu em 29/12/1995 e pertence a
Microrregião do Extremo Sul Catarinense. Em que ano o Município foi
criado e a que Município pertencia nesta época?
a) Criado em 1993 e pertencia ao Município de Turvo;
b) Criado em 1995 e pertencia ao Município de Meleiro;
c) Criado em 1990 e pertencia ao Município de Sombrio;
d) Criado em 1993 e pertencia ao Município de Araranguá;
e) Criado em 1992 e pertencia ao Município de Jacinto Machado.

14) A página do jornal G1, da globo, recentemente trouxe a seguinte
manchete: “Egito amanhece comemorando renúncia de Hosni Mubarak”.
Qual foi o principal motivo que levou Mubarak a renunciar?
a) A idade avançada e o câncer;
b) O escândalo de corrupção no seu governo;
c) As grandes manifestações populares;
d) O domínio do Estado do Egito pelos militares;
e) Forte movimento dos parlamentares.

15) Em abril de 2010 houve o maior vazamento de óleo da história
americana, no Golfo do México. Qual o nome da empresa responsável
pela exploração do petróleo e pelo acidente?
a) Petrobrás;
b) Shell;
c) Chevron;
d) BP;
e) Repsol.

16) Dois países da América do Sul superaram preconceitos contra
mulheres, elegendo-as para o cargo de presidente. Quais são os países
da América do Sul que tem uma mulher na presidência da república?
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a) Paraguai e Argentina;
b) Uruguai e Chile;
c) Peru e Brasil;
d) Colômbia e Peru;
e) Brasil e Argentina.

17) A constituição Federal, no capitulo IV, trata dos direitos políticos. De
acordo com ela é CORRETO afirmar que o alistamento eleitoral e o voto:
a) É facultativo para os analfabetos e os maiores de setenta anos;
b) É facultativo para os maiores de dezesseis anos;
c) É obrigatório para os analfabetos;
d) É obrigatório para os estrangeiros residentes no Brasil;
e) É facultativo para os alistados no serviço militar.
18) O Brasil foi governado pela Ditadura Militar de 1964 a 1985, período
este caracterizado pela falta de democracia, supressão dos direitos
constitucionais, censura, perseguições e repressão aos contrários ao
regime militar. Qual dos governos militares foi o mais duro e repressivo,
período deste conhecido como “anos de chumbo”?
a) Governo do General João Baptista Figueiredo;
b) Governo do General Arthur da Costa e Silva;
c) Governo do General Humberto de Alencar Castelo Branco;
d) Governo do General José Sarney de Araújo Costa;
e) Governo do General Emilio Garrastazu Médici.
19) Recentemente o Egito, localizado no nordeste africano, foi manchete
dos jornais, rádios e TVs do mundo. Quais foram os principais motivos
que levaram os populares às manifestações?
a) A suspensão da Constituição e a dissolução do parlamento;
b) O fato do presidente atual, Mubarak, estar com 82 anos, com câncer e não
ter mais condições físicas e emocionais de administrar o Egito;
c) A possibilidade de a Irmandade Muçulmana assumir o governo do Egito;
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d) A lei de estado de exceção, o desemprego, a falta de moradia, a falta de
liberdade de expressão e más condições de vida e consequentemente a
renúncia do governo de Mubarak;
e) Pelo fato das autoridades egípcias liberarem cerca de 900 membros do
grupo fundamentalista Al-Gamma AL-Islamiya.

20) A partir da descoberta do fogo a energia está associada ao
desenvolvimento das sociedades e do homem. Sabe-se que há energia
renovável e não-renovável. Assinale a alternativa que dá exemplo de
energia não renovável:
a) Petróleo;
b) Biomassa;
c) Eólica;
d) Solar;
e) Geotérmica.

21) A Agenda 21 foi definida na Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro
em 1992. A Agenda 21 tem por objetivo elucidar acerca de uma nova
perspectiva de desenvolvimento e prevê que o desenvolvimento
socioeconômico dos países deve estar firmado na qualidade. O que é a
Agenda 21?
a) Uma Lei Federal que trata das questões ambientais do Brasil;
b) Um projeto de lei que não foi aprovado;
c) Um instrumento de planejamento para a construção de uma sociedade
sustentável;
d) Um plano de crescimento para as cidades brasileiras de forma igualitária;
e) Nenhuma das alternativas está correta.

22) Há diversos tipos de censo que nada mais são que pesquisa de
coletas de dados estatísticos. No período de agosto a outubro de 2010 foi
realizado um censo no Brasil. Que tipo de censo foi realizado?
a) Censo Agropecuário;
b) Censo Demográfico;
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c) Censo Eleitoral;
d) Censo Escolar;
e) Censo Pecuário.

23) O Estado de Santa Catarina está dividido em oito regiões: Sul, MeioOeste, Litoral, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Nordeste, e
Oeste. Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE à região
Sul de Santa Catarina:
a) Celeiro de grãos, aves, suínos, agroindústrias, hidrotermais;
b) Clima Frio, pecuária, indústria florestal, paisagens bucólicas, neve;
c) Colonizada por açorianos, praias, pesca e turismo;
d) Descendentes de alemães, jardins bem cuidados, indústria têxtil, morros e
matas;
e) Descendentes de imigrantes italianos, vinícolas, extrativismo mineral,
indústrias cerâmica;

Analise a figura abaixo:

Figura retirada do site: www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Ecologia4.php

24) A figura acima demonstra a divisão do planeta Terra. Assinale a
alternativa CORRETA em relação à estrutura da Terra:
a) A imagem I corresponde à atmosfera, a imagem II corresponde à biosfera e
a imagem III corresponde à hidrosfera;
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b) A imagem I corresponde à exosfera, a imagem II corresponde ao manto e a
imagem III a atmosfera;
c) A imagem I corresponde à hidrosfera, a imagem II corresponde à atmosfera
e a imagem III a hidrosfera;
d) A Imagem I corresponde à estratosfera, a imagem II corresponde à biosfera
e a imagem III corresponde ao ecossistema hidrosfera;
e) Nenhuma alternativa está correta.

25) O novo Código Ambiental de Santa Catarina, no art. 114 trata da faixa
marginal ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, diferenciando a
faixa de acordo com o tamanho da propriedade, fato este que causou
polêmica entre os ambientalistas do Estado, bem como, de todo o Brasil.
Do ponto de vista dos ambientalistas o novo código poderá:
a) Impedir a preservação das nascentes de águas, por não poder manter uma
faixa ciliar maior que o estabelecido no Código;
b) Agravar as catástrofes climáticas no Estado, haja vista a diminuição da área
de preservação permanente;
c) Dificultar o plantio de árvores nas margens dos rios, além do permitido no
Código;
d) Causar a morte dos peixes e de outros seres que vivem nas águas dos rios;
e) Impedir que o esgoto doméstico seja despejado nos rios.
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QUESTÕES ESPECÍFICAS DE RACIOCÍNIO LÓGICO

26) Quando se fala que não é verdade que Mateus é rico e Felipe é baixo,
é o mesmo que falar que é VERDADEIRO que:
a) Mateus é rico e Felipe não é baixo;
b) Mateus é rico ou Felipe não é baixo;
c) Se Mateus não é rico, então Felipe é baixo;
d) Se Mateus não é rico, então Felipe não é baixo;
e) Mateus não é rico ou Felipe não é baixo.

27) Considere a seguinte situação hipotética:
“Na ocorrência de um crime, a polícia registra as seguintes informações
sobre as pessoas encontradas no local do crime:
I – Havia 5 mulheres;
II – 5 pessoas usavam óculos;
III – 4 homens não usavam óculos;
IV – 2 mulheres usavam óculos”.
Nesta situação, considerando que todas as pessoas encontradas no local
do crime são suspeitas, pode-se dizer que o número de suspeitos é:
a) 12;
b) 14;
c) 16;
d) 18;
e) 20.

28) Uma Senhora olhando uma fotografia fala a seguinte frase: “A mãe
desta mulher é a mãe de minha filha”. Neste caso, a Senhora está olhando
para:
a) Uma fotografia sua;
b) Uma fotografia de sua filha;
c) Uma fotografia de sua mãe;
d) Uma fotografia de sua avó;
e) Uma fotografia de sua neta.
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29) Considere a seguinte expressão e assinale a alternativa CORRETA:
“Todos os servidores públicos defendem o livre exercício à greve. Marta
não é servidora pública. Logo,...”
a) Marta não defende o livre exercício à greve;
b) Marta defende o livre exercício à greve;
c) Não são todos os servidores públicos que defendem o livre exercício à
greve;
d) Existe servidor público que não defende o livre exercício à greve;
e) Não existe servidor público que não defenda o livre exercício à greve.

30) João tem 42 anos de idade. O gato de João tem 8 anos de idade. Se o
gato de João fosse uma pessoa ele teria 56 anos de idade. Neste caso,
quantos anos teria João se viesse a ser um gato?
a) 4;
b) 5;
c) 7;
d) 6;
e) 8.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

31) Correlacione corretamente:
I – Eficácia
II – Eficiência
( ) Resolver os problemas;
( ) Cumprir tarefas e obrigações;
( ) Vencer o campeonato;
( ) Manter as máquinas;
( ) Jogar Futebol com arte;
( ) Máquinas disponíveis;
( ) Atingir os objetivos.
A sequência CORRETA obtida a partir da correlação entre os conceitos e
as definições é:
a) II, I, II, II,I, I, I;
b) II, II, I, II, II, I, I;
c) II, II, I, I, I, II, II;
d) I, I, II, I, I, II, II;
e) I, I, I, II, II, I, I

32) Com relação ao lixo analise as alternativas abaixo:
I) Todo o lixo deve ser armazenado em saco específico para sua finalidade;
II) O lixo deve ser manuseado com as mãos protegidas por luvas para evitar
contaminação;
III) O lixo orgânico e reciclável deverá ser armazenado separadamente;
IV) O lixo orgânico pode ser transformado em adubação para hortas e jardins;
V) Lixo é qualquer material considerado inútil, sem valor.
Assinale somente a alternativa CORRETA:
a) As alternativas I e II estão corretas;
b) As alternativas II e III estão corretas;
c) As alternativas II e IV estão corretas;
d) As alternativas III e IV estão corretas;
e) Todas as alternativas estão corretas.
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33) Segundo alerta feito pela Organização Mundial da Saúde em 2007, a
contaminação alimentar mata 1,8 milhão ao ano no mundo. De que forma
pode haver contaminação alimentar?
a) Recebendo e armazenando imediatamente e adequadamente os produtos
refrigerados;
b) Através da manipulação e preparo dos alimentos não tendo comportamento
e cuidados de higiene adequada;
c) Através da higienização correta de utensílios, equipamentos, superfície e
principalmente das mãos;
d) Evitando o manuseio de equipamentos, utensílios e alimentos;
e) Pela manipulação de verduras e legumes.
34) Você está sendo selecionado para trabalhar como servidor do
Município de Ermo, como deve ser sua apresentação pessoal se
contratado(a) for?
a) Usar roupas limpas, unhas limpas e aparadas, escovar os dentes após cada
refeição, cabelos penteados e limpos e tomar banho diariamente;
b) Usar bons perfumes, roupas de grife, escovar os dentes pelo menos duas
vezes ao dia e tomar banho diariamente;
c) Usar roupas e sapatos limpos, unhas arrumadas e pintadas, escovar os
dentes após cada refeição;
d) Usar roupas limpas, perfume, cabelos penteados e limpos e escovar os
dentes pelo menos duas vezes ao dia;
e) Usar roupas e sapatos limpos, cabelos arrumados, maquiagem e tomar
banho diariamente.
35) Por força de Lei, todo servidor público tem a obrigação de zelar pela
boa utilização e conservação dos bens públicos, principalmente aqueles
colocados a sua disposição para o desempenho das atividades que lhe
são pertinentes. Quando da utilização de equipamentos ou materiais após
o uso, NÃO DEVEM:
a) Realizar periodicamente a manutenção preventiva dos equipamentos e
máquinas;
b) Deixar limpos e guardados em lugar seguro e de conhecimento comum entre
os demais servidores municipais;
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c) Deixar os equipamentos ou materiais no local da execução da tarefa, em
local não seguro para o seu uso no dia seguinte;
d) Realizar a manutenção dos equipamentos como a lubrificação e limpeza;
e) Guardar em local seco, limpo, seguro e de conhecimento comum entre os
demais servidores municipais.

36) Das frases abaixo assinale a que CORRESPONDE a uma ação de
dever prevista no estatuto do servidor do Município de Ermo:
a) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que
tiver ciência em razão do cargo;
b) Cumprir todas as ordens superiores inclusive as que se manifestarem
ilegais;
c) Prestar informações requeridas sem ressalva;
d) Atender lentamente para realizar o trabalho com eficiência;
e) Zelar pela economia do material e pelo bem estar dos fornecedores.

“Se houver suspeita de fraturas no pescoço e nas costas, evite mover a
pessoa.” (Fonte: www1. dnit. gov.br)

37) Analise a frase acima e responda CORRETAMENTE:
a) Corresponde a uma ação de prevenção e combate a princípio de incêndio;
b) Corresponde a uma ação de prevenção e combate a princípio de incêndio,
segurança do trabalho e de primeiros socorros;
c) Corresponde a uma ação de segurança no trabalho;
d) Corresponde a uma ação de prevenção e combate a princípio de incêndio e
primeiros socorros;
e) Corresponde a uma ação de primeiros socorros.

38) O servidor público é responsável pela preservação do patrimônio do
ente. Para preservar é necessário tomar alguns cuidados básicos,
principalmente ao que diz respeito ao fogo, por sua ação rápida e
destruidora. Assinale a alternativa que NÃO CORRESPONDE a uma
medida de precaução de combate e prevenção contra incêndio:
a) Manutenção periódica e regular dos extintores de incêndio;
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b) Obedecer às placas de sinalização e não fumar em locais proibidos, mal
ventilados ou sujeitos à alta concentração de vapores inflamáveis;
c) Verificar possíveis vazamentos de gás;
d) Ligar mais de um aparelho por tomada;
e) Não realizar ligações elétricas provisórias.

Observe a figura abaixo:

Figura retirada do www.segurancaetrabalho.com.br

39) A figura acima demonstra um trabalhador que não está fazendo uso
do equipamento de segurança individual, destinado a proteger sua
integridade física. Dos equipamentos abaixo, qual o trabalhador deveria
estar utilizando para a execução da atividade representada na figura
acima?
a) Capacete;
b) Botina;
c) Óculos de segurança;
d) Cinto de Segurança;
e) Luvas de borracha.

40) A Constituição Federal e a Lei Municipal nº 38/97 possuem artigos que
tratam de vedações/proibições ao servidor público. Das alternativas
abaixo qual delas está citada em ambas as leis:
a) Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação
profissional ou sindical ou partido político;
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b) Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em
razão de suas atribuições;
c) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento
da dignidade da função pública;
d) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do
chefe imediato;
e) Acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários.
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CARTÃO DE RESPOSTAS
PROVA CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I E II

A

B

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C

D

E

A

B

C

D

E

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL E DATA
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