
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FEMININO 

 
 

CANDIDATO: ________________________________________  
 

 
 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 
 Comunicar-se com outros candidatos.  
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  
 Sair com material referente à prova.  
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 

(uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 

delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, 

A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso 

faz parte das normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.  

11. A duração da prova será de Duas Horas. 





 

 
O Pastor Mentiroso 
 

Era uma vez um Pastorzinho que costumava 
levar o seu rebanho para a serra a pastar. 
Como estava sozinho durante todo o dia, 
aborrecia-se muito. Então pensou numa maneira 
de ter companhia e de se divertir um pouco. 
Voltou-se na direção da aldeia e gritou: 
– Lobo! Lobo! 
Os camponeses correram em seu auxílio. Não 
gostaram da graça, mas alguns deles acabaram 
por ficar junto do Pastor por algum tempo. O 
rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes 
a façanha. 
Alguns dias depois, um Lobo saiu da floresta e 
atacou o rebanho. O rapaz pediu ajuda, gritando 
ainda mais alto do que costumava fazer: 
– Lobo! Lobo! 
Como os camponeses já tinham sido enganados 
várias vezes, pensaram que era mais uma 
brincadeira e não o foram ajudar. O Lobo pôde 
encher a barriga à vontade porque ninguém o 
impediu. 
Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se 
amargamente, mas o homem mais velho e sábio 
da aldeia respondeu-lhe: 
– Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. 
 
Moral da história: Mentir acaba sempre por trazer as 
suas consequências. 
Ninguém acredita em um mentiroso, mesmo quando 
ele fala a verdade… 
 

(http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-
mentiroso/) 
 
1) Por que os camponeses não foram ajudar o 
Pastorzinho, na última vez que ele gritou? 
 
a) Como os camponeses já tinham sido 
enganados várias vezes, pensaram que era mais 
uma brincadeira e não o foram ajudar. 
b) Como os camponeses não tinham sido 

enganados várias vezes, pensaram que era mais 
uma brincadeira e não o foram ajudar. 
c) Como os camponeses já tinham sido 
enganados várias vezes, não pensaram que era 
mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 
d) Como os camponeses já tinham sido 
enganados várias vezes, pensaram que não era 
mais uma brincadeira e não o foram ajudar. 
 

2) Por que o Pastorzinho aborrecia-se muito 
durante o dia? 
 

a) Porque as ovelhas davam muito trabalho. 
b) Porque sentia-se sozinho. 

c) Porque apareciam muitos lobos. 
d) Porque estava distante de casa. 
 
3) As palavras PASTORZINHO, LOBO, 

FLORESTA E CAMPONESES são: 
 
a) Artigo 

b) Verbo 
c) Substantivo 
d) Numeral 
 
4) “O rapaz ficou tão CONTENTE que repetiu 
várias vezes a façanha.” 
 
A palavra destacada é sinônimo de: 
 
a) Aborrecido 
b) Cabisbaixo 
c) Triste 
d) Alegre 
 
5) A palavra LÁGRIMA é acentuada por ser: 
 
a) Proparoxítona 
b) Paroxítona 
c) Oxítona 
d) Monossílabo. 
 
06) Ana Maria foi a feira e comprou 03Kg de 
Arroz ao preço de  R$ 1,25 o quilograma e 05Kg 
de banana ao preço de R$ 2,70 o quilograma. 
Quanto foi o gasto com a banana? 
 
a) R$ 17,25; 
b) R$ 13,50; 
c) R$ 18,50; 
d) R$ 12,80. 
 
07) Efetue a operação 2,80 x 9 e depois assinale a 
afirmação correta: 
 
a) O valor é diferente de 25,20; 
b) O valor é menor que 26; 
c) O valor é maior que 50; 
d) O valor é igual a 52. 
 
08) O irmão de Maria tem 26 anos. Maria tem a 
metade da idade do irmão mais 02 (dois) anos. 
Quantos anos Maria têm? 
 
a) 12 anos; 
b) 13 anos; 

c) 14 anos; 
d) 15 anos. 
 
09)  Qual é o nome do atual prefeito de Jupia-SC. 
 

http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso/
http://www.fabulasecontos.com/o-pastor-mentiroso/


 

 
a) Nilson Rossoni; 
b) Augusto Cesar Nascimento Loureiro; 
c) Nilson Antonio Rossoni; 
d) Augusto Rafael Nascimento Loureiro. 
 
10) De acordo com site do município de Jupiá-
SC, a bandeira do município tem quatro cores 

que são: 
 
a) Verde Média, Azul Celeste, Vermelho e 
Branco; 
b) Verde Média, Azul Escuro, Vermelho e 
Branco; 
c) Verde Média, Azul Celeste, Marron e Branco; 
d) Verde Média, Azul Celeste, Rosa e Branco. 
 

11)  Analise: 

 

A imagem acima, quando presente em um rótulo 

de produto de limpeza, indica que: 

a) O produto é inflamável. 
b) O produto é tóxico. 
c) O produto deve ser diluido em água. 
d) O produto apresenta risco biológico. 
 

12) A coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm 
um papel muito importante para a preservação 
do meio ambiente. São benefícios trazidos pela 
coleta seletiva, exceto:  
 
a) Diminuição da exploração de recursos 
naturais; 
b) Perda de tempo das pessoas, pois é mais 
rápido depositar todo o lixo no mesmo 
recipiente;  
c) Diminuição da poluição do solo, da água e do 

ar; 
d) Redução do desperdício. 
 

13) No que concerne à segurança do trabalhador, 
indique qual das alternativas abaixo não indica 
corretamente tipos de Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI’S: 
 
a) Máscara e protetor auricular; 
b) Extintor de incêndio e protetor solar; 
c) Óculos de proteção e capacete; 
d) Botina de segurança e luva. 
 

14) Ao higienizar locais altos ou de difícil acesso 
deve-se tomar cuidado a fim de garantir a 
segurança e evitar acidentes. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale a que indica o modo 
mais adequado para realizar a referida atividade: 
 
a) Equilibrar-se sobre móveis empilhados;  

b) Pular para alcançar o local desejado; 
c) Subir sobre balcão ou mesa; 
d) Usar escada com altura adequada ao local a 
ser alcançado. 
 

15) São exemplos de lixo orgânico, exceto: 
 
a) Restos de alimentos; 
b) Sementes;  
c) Sacos plásticos; 
d) Borra de café. 
 
16) Como é sabido, o sabão em pó (detergente 
em pó) é um produto de limpeza utilizado por 
grande parte da população para várias 
atividades. Ao armazenar o referido produto, é 
correto afirmar que o auxiliar de serviços gerais 
deve: 
 

a) Guardar o sabão em pó juntamente com 
alimentos a serem consumidos pelos servidores; 
b) Deixar o sabão em pó exposto a intempéries, e 
ao alcance de crianças; 
c) Guardar o sabão em pó em local adequado, 
destinado ao armazenamento de materiais de 
limpeza; 
d) Misturar todos os produtos de limpeza no 
mesmo recipiente, a fim de otimizar a utilização 
do espaço.  
 
17) Para realização da coleta seletiva podem ser 
utilizadas lixeiras de cores diferentes para cada 
tipo de objeto (lixo). Sabendo que cada cor 
corresponde a um tipo de material a ser 
reciclado, julgue as proposições abaixo e assinale 
a incorreta: 
 
a) A lixeira de cor Verde deve ser utilizada para 
vidro;  
b) A lixeira de cor Vermelha deve ser utilizada 
para plástico; 
c) A lixeira de cor Azul deve ser utilizada para 
papel/papelão; 
d) A lixeira de cor Preta deve ser utilizada para 
resíduos perigosos. 
 
18) São materiais adequados para a limpeza e 
conservação de móveis de madeira, exceto: 
 

a) Lustra móveis; 



 

 
b) Esmeril; 
c) Panos ou flanelas; 
d) Espanador. 
 

19) São atitudes condizentes com o ambiente de 
trabalho, exceto:  
 
a) Acessar redes sociais para fins pessoais 
durante o expediente; 
b) Tratar os colegas de trabalho com respeito e 
urbanidade; 
c) Manter organização no desempenho de suas 
funções; 

d) Ser pontual e ter assiduidade. 
 

20) É certo que uma das tarefas que incumbe ao 
Auxiliar de Serviços Gerais é zelar pela limpeza e 
organização das repartições públicas. Quanto ao 
tema, é correto afirmar que o procedimento mais 
adequado para o desempenho dessa atividade é: 
 
a) Adentrar em qualquer ambiente, 
independente de autorização, mesmo que 
durante uma reunião, desde que esteja no fim de 
seu expediente; 
b) Pedir licença antes de entrar e proceder a 
limpeza dos ambientes sem atrapalhar o 
desempenho das atividades dos demais 
servidores da repartição pública; 
c) Enquanto realiza seu trabalho, intrometer-se 
nas reuniões, dando sua opinião a respeito do 
assunto discutido pelas autoridades públicas;  
d) Desempenhar as atividades cotidianas sem a 
devida cautela, não importando-se com a 
conservação do patrimônio público.  

 

 


