
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 002/2022 

20 DE MARÇO DE 2022 
 

CARGO: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D e 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 21 de março de 
2022, 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 dia 22 de março de 2022. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Acerca do uso de mau e mal assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Os pedreiros fizeram mau uso do material na 

obra. 
b) O funcionário foi embora porque estava 

sentindo-se mal. 
c) O rapaz era um mau professor. 
d) A menina acordou de mal humor. 
e) Eu não desejo mal a ele. 
 
02) Sem acarretar prejuízo a frase a palavra em 
destaque pode ser substituída por, exceto: 
 

I. Tudo estremece com uma vida contorcida 
e FUGAZ.  

 
a) Breve 
b) Instável 
c) Instantânea 
d) Passageira 
e) Imortal 
 
03) Acerca do uso do X e do CH, assinale a 
alternativa que apresente pelo menos um erro: 
 
a) Enxame, enxada 
b) Chimarrão, chuchu 
c) Coxilo, lagartixa 
d) Salsicha, xampu 
e) Xeque, cheque 
 
04) O encontro de duas vogais que pertencem a 
sílabas diferentes é conhecido como: 
 
a) Ditongo 
b) Tritongo 
c) Hiato 
d) Paroxítonas 
e) Oxítonas 
 
05) Acerca da divisão silábica assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Pioneirismo - pi-o-nei-ris-mo 
b) Similar - si-mi-lar 
c) Subsidiar - sub-si-di-ar 
d) Atuação - a-tua-ção 
e) Mixaria - mi-xa-ri-a 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) A dengue é uma doença transmitida: 
 
a) Pela picada da fêmea do mosquito Aedes 

aegypti. 
b) Pelo contato direto com um doente ou suas 

secreções. 
c) Por meio de fontes de água ou alimento. 

d) Pela picada do macho do mosquito Aedes 
aegypti. 

e) Por todos os mosquitos Aedes aegypti. 
 
07) Entre os meses de junho e agosto de 2020, a 
mídia brasileira divulgou, com bastante 
destaque, a ocorrência de “nuvens” em 
deslocamento sobre os territórios da Argentina 
e Paraguai. As reportagens alertavam sobre a 
alta capacidade das “nuvens” em destruir 
plantações e, consequentemente, o impacto na 
agricultura das regiões afetadas, bem como o 
rápido deslocamento e o risco de invasão ao 
território brasileiro pela fronteira com os 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
Essas notícias causaram temor à população, 
especialmente aos agricultores, uma vez que as 
“nuvens” chegaram a cerca de 150 quilômetros 
da fronteira com o Brasil, próximo à cidade de 
Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Essas 
“nuvens” eram de: 
 
a) Mosquitos 
b) Pernilongos 
c) Gafanhotos 
d) Besouros 
e) Grilos 
 
08) Em 2020, o Pantanal foi atingido pela maior 
tragédia de sua história. Incêndios destruíram 
cerca de 4 milhões de hectares. 26% do bioma 
foi consumida pelo fogo. Cerca de 4,6 bilhões 
de animais foram afetados e ao menos 10 
milhões morreram. O Pantanal, no Brasil, se 
estende pelos estados de:  
 
a) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
b) Roraima e Amazonas  
c) Acre e Amazonas 
d) Mato Grosso e Goiás 
e) Mato Grosso e Rondônia 
 
09) A Região Sudeste do Brasil é composta por 
quantos Estados: 
 
a) Três 
b) Cinco 
c) Quatro 
d) Dois  
e) Seis 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta ao Hino À Bandeira do Brasil: 
 
Salve, lindo pendão da esperança! 
Salve, símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
 
a) Da amada terra do Brasil! 
b) Querido símbolo da terra 
c) Para sempre sagrada bandeira 
d) A grandeza da Pátria nos traz 
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e) Pavilhão da justiça e do amor! 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, art. 
14, § 1º, o alistamento eleitoral e o voto são: 
 
Assinale a alternativa incorreta:  

 
a) Obrigatório para os maiores de dezoito anos. 
b) Facultativo para os analfabetos. 
c) Obrigatório para os maiores de dezesseis anos.  
d) Facultativo para os maiores de setenta anos. 
e) Facultativo para os maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos. 
 
12) De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Nova Itaberaba (SC), art. 5, são 
requisitos básicos para investidura em cargo 
público, exceto:  
 
a) O gozo dos direitos políticos. 
b) A quitação com as obrigações militares e 

eleitorais. 
c) O nível de escolaridade exigido para o exercício 

do cargo. 
d) A idade mínima de dezoito anos. 
e) Inaptidão física e mental. 
 
13) De acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Nova Itaberaba (SC), art. 24, são poderes do 
Município, independentes e harmoniosos entre 
si, o Legislativo e Executivo. Cada legislatura 
terá a duração de: 
 
a) 02 (dois) anos 
b) 04 (quatro) anos 
c) 01 (um) ano 
d) 05 (cinco) anos 
e) 06 (seis) anos 
 
14) (Informática) A imagem abaixo representa 
qual programa da Microsoft: 

 
 
a) Word 
b) Excel 
c) PowerPoint 
d) Outlook 
e) Paint 

15) De acordo com os primeiros socorros em 
caso de picada de serpente peçonhenta é 
correto afirmar: 

 

a) Lavar a área da picada com água. 
b) Fazer o acidentado manter-se sempre em 

movimento.  
c) Aplicar substância de limpeza como o álcool.  
d) Fazer cortes no local para retirar o veneno.  
e) Amarrar e fazer torniquetes. 
 
16) De acordo com a coleta e reciclagem de lixo 
e detritos, são metais recicláveis, exceto:  
 
a) Latas de alumínio  
b) Arames 
c) Tampas de metal 
d) Tampinhas de garrafa 
e) Esponjas de aço 
 
17) Acerca das boas maneiras no ambiente de 
trabalho é correto afirmar:  
 

I. Seja cortês com todas as pessoas. 
II. Zele pelo local onde você trabalha. 

III. Observe as políticas, normas e 
procedimentos. 

IV. Pense e aja de modo participativo. 
V. Ao chegar ao ambiente de trabalho, 

cumprimente a todos, sem distinção. 
 
a) Apenas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas II, III e V estão corretas. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas IV e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Acerca da limpeza de porcelanatos assinale 
a alternativa incorreta:  
 
a) Retire a sujeira superficial com a ajuda de uma 

vassoura de cerdas macias. 
b) Para a limpeza utilize água com detergente 

neutro.  
c) Esguiche água sanitária diretamente sobre o 

porcelanato. 
d) Finalize a limpeza do porcelanato polido com um 

pano seco. 
e) No porcelanato acetinado, após a limpeza, pode 

esperar o piso secar sozinho, pois ele é capaz 
de absorver a água. 

 
19) Acerca da limpeza dos banheiros assinale a 
alternativa incorreta:  
 
a) Retire o lixo todos os dias e higienize pias e 

vasos. 
b) Limpe o vaso sanitário com desinfetante e 

escova somente para essa finalidade. 
c) Lave a escova sanitária e a porta escova 

sanitária. 
d) Limpe a cuba com a mesma escova utilizada 

para limpeza do vaso sanitário.  
e) Higienize bancadas, armários, objetos e 

espelhos. 
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20) Acerca dos cuidados ao utilizar os produtos 
de limpeza assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Ao adquirir um produto, preocupe-se com o local 

em que ele será armazenado. 
b) Mantenha-o em ambientes úmidos, fechados e 

não muito quentes. 
c) Armazene-o longe de remédios e alimentos. 
d) Restrinja o acesso ao produto. 
e) Leia sempre as instruções do fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


