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CADERNO DE PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 
25 DE JUNHO DE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

1 – Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha – 
PORTUGUÊS (questões de 01 a 05), MATEMÁTICA (questões de 06 a 10), CONHECIMENTOS 
GERAIS (questões de 11 a 15) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (questões de 16 a 30) e são 
compreendidas de 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras: A, B, C, D, E, das quais existe 
apenas uma alternativa correta. Se o candidato assinalar mais de uma alternativa ou deixar a 
questão em branco na folha de respostas, ele perderá pontos da mesma. 
2 – Para a resposta da Prova Escrita (Objetiva), o candidato receberá juntamente com o caderno de 
prova uma folha de respostas, identificada e numerada cuja correção será feita por leitura eletrônica. 
3 – Ao receber a folha de resposta, conferir seu nome e o número de inscrição, o candidato deverá 
preencher totalmente o espaço do gabarito relativo à resposta somente com caneta esferográfica 
com tinta preta de ponta média, fornecida na sala. 
4 – Não será admitido recurso sobre preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou 
incorreto da folha de respostas, nem por motivo de a resposta apresentar rasura ou emenda. 
5 – Uma vez autorizado pelo fiscal de sala, o(a) candidato(a) deverá verificar se o caderno de prova 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas ou dificultam a 
leitura. Caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar a sua substituição pelo 
fiscal. 
6 – A prova terá a duração máxima de 04 (quatro) horas após a autorização concedida pelo fiscal 
de prova, incluindo o tempo para responder às questões do caderno de provas e preencher a folha 
de respostas. 
7 – O candidato não poderá sair da sala de prova antes das 15 horas (tempo mínimo de permanência 
em sala), a não ser para uso de sanitário ou cuidado de saúde. 
8 – O caderno de provas somente poderá ser levado depois de transcorrido o tempo mínimo de 
permanência em sala.  
9 – Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
da prova. Compete única e exclusivamente ao candidato interpretar e respondê-la. 
10 – O gabarito oficial será divulgado no site de concursos da UNIOESTE até às 17 horas do dia 26 
de junho de 2017. 
11 – Instituição responsável pela realização do Concurso Público: UNIOESTE. 
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PORTUGUÊS – NÍVEL FUNDAMENTAL  

 Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2. 

CLIMA ESFRIA EM GUARAPUAVA A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA 

A frente fria que chegou ao Paraná esta semana provocou fortes chuvas e enxurrada em algumas 
regiões.  

De acordo com o SIMEPAR, nas primeiras 12 horas dessa quinta (18 de maio), o volume de chuva 
acumulada na região Oeste do Estado chegou a 50ml. “Existe a possibilidade de mais enxurradas ou 
alagamentos na região”, diz o meteorologista Samuel Braun. Em todo o Estado, o tempo vai se manter 
instável nos próximos dias. A partir de domingo (21) à tarde, as chuvas darão lugar a um frio mais intenso. 

No interior do Paraná, principalmente nos municípios de Guarapuava, nos Campos Gerais, e de 
Palmas, no Sudoeste, o SIMEPAR prevê temperaturas abaixo de 5 ºC. Em Curitiba, os termômetros 
devem marcar mínima de 8 ºC ou 10 ºC.  

http://www.redesuldenoticias.com.br/notícias/19_05_2017 

1. De acordo com o texto acima, assinale a alternativa CORRETA que apresenta o sinônimo de 
enxurradas (linha 3). 

A. Secas. 

B. Marés altas. 

C. Inundações. 

D. Escassez. 

E. Denúncias. 

 

2. De acordo com o texto acima é INCORRETO afirmar que  

A. A frente fria que chegou ao Paraná também atingiu o estado do Mato Grosso. 

B. Samuel Braun é o profissional que estuda fenômenos ligados à previsão do tempo. 

C. No dia 18 de maio choveu cerca de 50 mililitros no Oeste do Paraná. 

D. Fará frio no final de semana depois de 18 de maio. 

E. O domingo (21 de maio) será frio em Guarapuava e Curitiba.  
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3. Leia a seguinte oração: O alimento perecível deve ficar na geladeira. Sobre a palavra perecível é 
CORRETO afirmar que 

A. está escrita de forma incorreta. O correto é peressível.  

B. está escrita de forma incorreta. O correto é pereçível.  

C. significa que não se estraga/deteriora. 

D. está escrita de forma correta. 

E. é um alimento que se deve comer. 

 

4. Responda às questões 4 e 5 de acordo com a charge abaixo. 

 

 

Qual alternativa abaixo apresenta a oração gramaticalmente CORRETA.  

A. Fazem três meses que estou aqui. 

B. Haviam três meses que estava aqui. 

C. Faziam três meses que estava aqui. 

D. Haviam três meses que estavam na fila do SUS. 

E. Faz três meses que estou aqui. 
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5. Com relação à fila comentada na charge acima. Por que ela está tão demorada?  

A. Porque o show está demorando. 

B. Porque as pessoas estão na fila do SUS. 

C. Porque as pessoas querem receber a vacina da gripe.  

D. Porque as pessoas querem receber seus salários  

E. Porque vai ter uma grande festa. 

MATEMÁTICA 

 

06. O resultado da soma dos números decimais 0,1213 + 0,1417 + 2,10 é  

A. 23,730 

B. 2,273 

C. 2,3730 

D. 2940 

E. 2732,10 

 

07. Uma tonelada equivale a 1.000kg e uma saca de cimento pesa 60kg. Quantas toneladas pesarão 100 sacas 
de cimento? 

A. 60 

B. 6 

C. 600 

D. 0,6 

E. 66 
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08. Um táxi inicia uma corrida marcando como “bandeira 2” o valor de R$ 8,00 no taxímetro. Sabendo-se 
que cada quilômetro rodado custa R$ 4,50 e que o total da corrida ficou em R$ 62,00, quantos quilômetros 
foram percorridos? 

A. 22 km 

B. 120 km 

C. 14 km 

D. 12 km 

E. 13 km 

 

09. Para comprar um estofado no valor de R$ 3.400,00, o cliente pagou uma entrada de R$ 900,00 e o restante 
será pago em 4 parcelas iguais. Qual é o valor de cada parcela? 

A. R$ 625,00 

B. R$ 62,50 

C. R$ 850,00 

D. R$ 225,00 

E. R$ 680,00 

 

10. Uma Fundação que cuida de crianças abandonadas conseguiu, em junho de 2017, encaminhar 72 crianças 
para adoção ao Juizado da Infância, o que representa 60% das crianças da Fundação. Podemos afirmar que o 
número de crianças dessa Fundação que NÃO foram encaminhadas para adoção é de: 

A. 46 

B. 47 

C. 52 

D. 48 

E. 44 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. As Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no Rio Iguaçu e são consideradas 
Patrimônio Natural da Humanidade. As Cataratas do Iguaçu ficam na divisa do estado do Paraná com a 
Argentina, portanto, estão localizadas na cidade e município de 

A. Cascavel. 

B. São Miguel do Iguaçu. 

C. Foz do Iguaçu. 

D. Guaíra. 

E. Guarapuava. 

 

12. Guarapuava é um município brasileiro do estado do Paraná e faz parte de um entroncamento 
rodoferroviário de importância nacional denominado corredor do Mercosul e fica entre os municípios de 
Curitiba e Foz do Iguaçu. Está localizado no Terceiro Planalto Paranaense, com altitude que varia entre 1030 
a 1130 metros, na sede do município. A principal rodovia que liga o Porto de Paranaguá ao Paraguai e 
Argentina passa por Curitiba, margeia a cidade de Guarapuava e chega até a cidade de Foz do Iguaçu é 
denominada de: 

A. BR 376. 

B. BR 277. 

C. BR 476. 

D. BR 163. 

E. BR 487. 
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13. Transporte é um movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para outro, que pode ser feito, 
por exemplo, de bicicleta, trem, ônibus, barco, caminhão, dentre outros. Os meios de transporte são 
responsáveis pelo deslocamento de pessoas, animais, matérias-primas e mercadorias e são de fundamental 
importância para a infraestrutura e a economia de determinado local, cidade, município ou país. Assinale a 
única alternativa em que NÃO aparece um meio de transporte terrestre: 

A. Carro. 

B. Navio. 

C. Micro-ônibus. 

D. Trem. 

E. Metrô. 

 

14. Quais são os atuais regime e sistema político do Brasil? 

A. República Parlamentarista, com eleição do 1º Ministro. 

B. Monarquia Absolutista, governado por um Rei. 

C. República Presidencialista, com eleição de um Presidente da República. 

D. Monarquia Parlamentarista, governado por um 1º Ministro. 

E. República Monarquista, governado por um Rei. 

 

15. A Campanha da Fraternidade de 2017 tem como tema os Biomas Brasileiros. Biomas são grandes 
ecossistemas que dividem o Planeta em regiões de grande extensão, onde se desenvolve, 
predominantemente, determinado tipo de vida. Assinale a alternativa que NÃO é um Bioma Brasileiro: 

A. Bioma Amazônia. 

B. Bioma Cerrado. 

C. Bioma Mata Atlântica. 

D. Bioma Pantanal. 

E. Bioma Selva Missioneira. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16. Assinale a alternativa CORRETA. Quando é necessário o uso do cinto de segurança ao limpar as 
janelas? 

A. Acima de dois metros. 

B. Acima de três metros. 

C. Acima de quatro metros. 

D. Acima de cinco metros. 

E. Acima de nove metros. 

 

17. Quais são os cuidados necessários para se realizar a limpeza dos pisos em ambientes onde há um grande 
número de pessoas circulando?  

A. Avisar às pessoas para tomarem cuidado ao passar pelo local e que elas precisam seguir 
lentamente. 

B. Sinalizar o espaço com cones para que as pessoas tenham mais atenção ao transitarem.  

C. Este tipo de limpeza só deve acontecer após o horário do expediente dos outros funcionários. 

D. Impedir as pessoas de passarem pelo local. 

E. Avisar com uns dias de antecedência que o local será higienizado. 

 

18. Qual alternativa CORRETA descreve o método mais adequado para o desempenho das atividades do 
Auxiliar de Serviços Gerais para manter os setores sob sua responsabilidade sempre limpos?  

A. Aguardar o final do expediente. 

B. Solicitar todo o equipamento necessário para a limpeza. 

C. Procurar planejar e organizar o local de trabalho com antecedência e regularidade assim como 
todos os produtos necessários para a limpeza. 

D. Evitar o horário de mais movimento. 

E. Solicitar hora extra para realizar o serviço em horários de descanso. 
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19. Das alternativas abaixo, qual é INCORRETA no que compete às funções de Auxiliar de Serviços Gerais 
da Câmara Municipal de Guarapuava? 

A. O conhecimento de serviço de copa. 

B. O controle de estoque de materiais de limpeza. 

C. As noções de primeiros socorros. 

D. A realização de serviços de banco e guardar veículos na garagem. 

E. A remoção de lixo e detritos. 

 

 

20. Os relacionamentos entre colegas e o público externo também estão presentes no edital. Qual alternativa 
NÃO condiz com uma postura adequada? 

A. Evitar o uso do celular durante o trabalho. 

B. Cumprimentar sempre ou cumprimentar quando cumprimentado. 

C. Manter o bom humor. 

D. Evitar contato com o público externo. 

E. Quando lhe dirigirem a palavra ser sempre atencioso. 

 

21. Na prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual, alerta-se para a ocorrência de 
constantes acidentes por desconhecer ou ignorar os procedimentos corretos para carregar pesos. Neste 
sentido, qual das alternativas abaixo descreve o procedimento CORRETO? 

A. Não carregar pesos, pois não faz parte da função. 

B. A coluna sempre ereta ao carregar muito peso. 

C. O peso deve ser colocado na cabeça para preservar a coluna. 

D. Pedir ajuda para carregar muito peso. 

E. Transportar os materiais pesados em carrinhos apropriados. 
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22. Em relação ao lixo composto por cascas e bagaços de vegetais, assim como restos de comida e alimentos 
estragados, qual alternativa descreve de forma CORRETA a classificação deste tipo de lixo?  

A. Lixo molhado. 

B. Lixo seco. 

C. Lixo orgânico. 

D. Lixo inorgânico 

E. Lixo reciclado. 

 

23. Todo cidadão ou cidadã e principalmente o auxiliar de serviços gerais deve saber separar o lixo 
reciclado. Qual a alternativa abaixo atende a esse trabalho de identificar e separar adequadamente os 
reciclados? 

A. Papéis e plásticos. 

B. Papéis, plásticos, metais e vidro. 

C. Somente plásticos. 

D. Apenas metais e vidros. 

E. Pilhas, plásticos e vidro. 

 

 

24. Quais dos equipamentos de segurança citados abaixo atendem melhor à proteção coletiva? 

A. Sinalizadores e capacetes. 

B. Óculos e lava olhos. 

C. Kit de primeiros socorros. 

D. Piso antiderrapante e protetores auriculares. 

E. Kit de primeiros socorros – sinalizadores de segurança – lava olhos e piso antiderrapante. 
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25. Com relação às regras básicas de comportamento profissional, qual a alternativa abaixo representa 
conduta INADEQUADA de acordo com a ética do servidor público? 

A. Zelo pela economia do material de expediente. 

B. Zelo pela conservação do material permanente. 

C. Zelo pela conservação do patrimônio público. 

D. Ser discreto sobre assuntos de trabalho. 

E. Retirar materiais de serviço sem autorização da autoridade competente. 

 

26. Quanto às noções de prevenção de acidentes em locais como a cozinha. Qual deve ser o procedimento 
CORRETO ao se constatar cheiro de gás?  

A. Ligar para o fornecedor de gás. 

B. Localizar a válvula do registro do gás e desligá-la. 

C. Informar ao responsável do setor. 

D. Desligar o registro da luz. 

E. Abrir portas e janelas para que o gás saia e desligar o registro do gás. 

 

27. Qual o procedimento CORRETO a(o) auxiliar de serviços gerais deve ter para limpar as seções das 
repartições públicas em que constam livros de registros em grandes estantes? 

A. a(o) auxiliar de serviços gerais deve utilizar apenas espanador de pó ou aspirador de pó adequado. 

B. a(o) auxiliar de serviços gerais deve utilizar pano úmido apenas com água. 

C. a(o) auxiliar de serviços gerais deve utilizar um pano com álcool gel. 

D. a(o) auxiliar de serviços gerais deve utilizar um produto mais forte como pano úmido com 
querosene. 

E. a(o) auxiliar de serviços gerais deve utilizar água com sabão e uma esponja. 
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28. Quando se tratar de noções de higiene pessoal no ambiente de trabalho, qual a alternativa CORRETA? 

A. Lavar sempre as mãos após alguma atividade de limpeza no ambiente de trabalho. 

B. Usar luvas o tempo todo 

C. Manter o ambiente sempre limpo. 

D. O ambiente sempre arejado. 

E. O lixo deve ser depositado no local adequado. 

 

 

29. Qual alternativa apresenta indicativo NÃO CONDIZENTE com a condição de espaço saudável em um 
espaço de circulação de pessoas? 

A. Borboletas e abelhas. 

B. Pardais e beija-flores. 

C. Grilos e cigarras. 

D. Joaninhas. 

E. Moscas, ratos e baratas. 

 

30. Uma atividade corriqueira nas repartições públicas é a limpeza do filtro do aparelho de ar condicionado. 
Qual das alternativas abaixo é a forma CORRETA para limpá-lo? 

A. Retirar o filtro e lavar com água e sabão. 

B. Passar um pano úmido com água. 

C. Utilizar álcool gel em pano úmido. 

D. Remover o filtro com uma espátula, sacudi-lo até sair todos os resíduos e recolocá-lo. 

E. Chamar uma empresa de limpeza de ar-condicionado. 

 

 


