
MUNICÍPIO DE MODELO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 

09 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

CARGO: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de dezembro 
de 2018, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 e 12 de dezembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) São palavras grafadas com SC, exceto: 
 
a) Suscitar 
b) Prescindir 
c) Ascensão 
d) Obsceno 
e) Escência 
 
02) Acerca da compreensão e interpretação da 
palavra, DISSIMULADO significa: 
 
a) Fértil, rico.  
b) Feliz, venturoso.  
c) Zeloso, cuidadoso.  
d) Fingido, disfarçado. 
e) Estragado, danificado. 
 
03) São sinônimos de DISCERNIMENTO, exceto: 
 
a) Bom senso 
b) Insensatez   
c) Razoabilidade 
d) Equilíbrio 
e) Sensatez 
 
04) São verbos, exceto: 
 
a) Estudar 
b) Amar 
c) Aprender 
d) Lindo  
e) Viver 
 
05) Acerca da concordância verbal, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Eu li 
b) Nós vai  
c) Ela gostou  
d) Ele leu  
e) Nós gostamos 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em ___________ um grupo de pessoas 
lideradas pelo colonizador João Muxfeld, 
chegou ao local onde foi dado início à 
colonização do que seria o Município de Modelo 
(SC). 
 
a) 1949 
b) 1852 
c) 1974 
d) 1981 
e) 1967 
 
07) Em relação a sua história, são algumas das 
datas mais importantes para o Município de 
Modelo (SC). 
 

I. 1950 - Construção do primeiro templo da 
Igreja Católica.  

II. 1957 - Criado e instalado o cartório de 
registro Civil de Modelo (SC).  

III. 1961 - Instalado o Posto do Correio. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
08) A economia Modelense baseia-se 
principalmente na: 
 
a) agricultura e metalúrgica.   
b) agricultura, indústria e pecuária.  
c) agricultura, metalúrgica e avicultura. 
d) agricultura e apicultura. 
e) agricultura, apicultura e fruticultura. 
 
09) Jair Bolsonaro é capitão da reserva do 
Exército e Presidente eleito do Brasil. Filiado ao 
Partido Social Liberal (PSL), foi eleito o ____ 
Presidente do Brasil, para o mandato de 2019 a 
2022. 
 
a) 32º 
b) 34º 
c) 35º 
d) 36º 
e) 38º 
 
10) Carlos Moisés da Silva, Governador eleito no 
Estado de Santa Catarina, trabalhou como:  
 
a) Policial Militar 
b) Empresário  
c) Policial Federal 
d) Bombeiro Militar  
e) Contador 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Serve para apagar caracteres à 
esquerda do cursor: 
 
a) Pg Up 
b) Pg Dn 
c) End 
d) BackSpace 
e) Esc 
 
12) São atribuições do cargo/função de Auxiliar 
de Serviços Gerais Internos: 

 
I. Arrumar banheiros e toaletes. 
II. Lavar e encerar assoalhos. 

III. Lavar vidros, espelhos, persianas. 
IV. Fazer café e similares e servir. 
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V. Proceder à limpeza de utensílios, aparelhos 
e equipamentos. 

 
a) Somente I, III e V estão corretas. 
b) Somente I, II, IV e V estão corretas. 
c) Somente I, IV e V estão corretas. 
d) Somente II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) Acerca das boas maneiras no ambiente de 
trabalho é incorreto afirmar:  
 
a) Cumprimente as pessoas que encontrar. 
b) Procure tratar as pessoas com expressões como 

“meu bem”, “flor”, “querida”, “meu amor”. 
c) Seja organizado(a) e pontual.  
d) Esteja sempre à disposição para ajudar. 
e) Evite assuntos pessoais no ambiente de 

trabalho. 
 
14) Todo dispositivo de uso individual destinado 
a proteger a saúde e a integridade física do 
trabalhador, refere-se:  
 
a) Equipamentos de Proteção Individual. 
b) Extintores. 
c) Equipamentos de Proteção Coletiva. 
d) Sinalização de Segurança. 
e) Placas Sinalizadoras. 
 
15) Os telefones de emergência dos principais 
órgãos são, exceto: 

 
a) Policia Rodoviária Federal – 191 
b) SAMU – 192 
c) Corpo de Bombeiros Militar – 193 
d) Policia Militar – 195  
e) Defesa Civil – 199 
 
16) (Primeiros Socorros) Palidez, pulso fraco, 
suores frios e respiração lenta; visão nublada e 
embaralhada e; perda temporária de 
consciência, são sintomas de: 

 
a) Estado de choque 
b) Parada respiratória 
c) Parada cardíaca 
d) Fraturas 
e) Desmaios 
 
17) Água sanitária é um composto químico 
usado: 

 
a) para dar brilho e macies as roupas.  
b) para limpeza e desinfecção. 
c) como desengordurante. 
d) para a limpeza de pisos de madeira. 
e) para dar brilho aos móveis. 
 
 
 

18) Em relação a Constituição Federal, art. 14, a 
soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

 
I. Plebiscito 
II. Referendo 

III. Iniciativa popular 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
19) De acordo com a Constituição Federal, art. 
76, o Poder Executivo é exercido pelo 
Presidente da República, auxiliado pelo(s): 
 
a) Deputados  
b) Ministros de Estado 
c) Governadores 
d) Vice-Presidente da República 
e) Senadores 
 
20) Em relação a Constituição Federal, art. 84, 
compete privativamente ao Presidente da 
República, exceto:  
 
a) Nomear e exonerar os Deputados.  
b) Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal. 
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição. 
d) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução. 

e) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
 
 

 

 
 
 


