Caderno de Provas
Processo Seletivo Edital nº 002/2013
Maravilha – SC

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSTRUÇÕES
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos Aplicadores de Prova.
3. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma,
sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma é correta.
4. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão,
preenchendo o campo correspondente com caneta de tinta preta ou azul. Não ultrapasse
o limite do espaço destinado para cada marcação.
5. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão
resultará na anulação da questão.
6. Não serão permitidas consultas, empréstimo e comunicação entre candidatos, bem
como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a
realização da prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do
candidato deste Processo Seletivo.
7. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e aguarde autorização para devolver o
cartão-resposta e o caderno de questões.
8. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
- não devolver o caderno de questões;
- for surpreendido, durante a realização da Prova, em comunicação com outros
candidatos ou em consulta a qualquer espécie de material;
- for descortês para com qualquer um dos fiscais executores e seus auxiliares ou
autoridades presentes.
9. Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à
prova. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 45 (quarenta e cinco)
minutos do início da mesma.
10. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante
a realização, acompanhado de um fiscal, após 30min a contar do início da prova.
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está incluso na duração
desta prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 horas (Duas horas)
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PORTUGUÊS
PREVENÇÃO NUNCA É DEMAIS
A partir de 2014, postos de saúde do Brasil oferecerão a vacina contra o vírus HPV
A partir do ano que vem, uma nova vacina será incluída no Calendário Nacional de
Vacinação. Ela previne contra o vírus do papiloma humano, mais conhecido por sua sigla
em inglês: HPV.
Em princípio, o público-alvo das campanhas de vacinação contra HPV no Brasil
serão as meninas de 10 e 11 anos. No futuro, as campanhas poderão incluir também os
meninos e crianças mais velhas.
Transmitido de uma pessoa a outra pelo contato sexual, o HPV causa lesões ou
verrugas e pode gerar câncer nos órgãos reprodutivos. “A infecção é muito comum e nem
sempre leva ao câncer”, explica a médica Maria da Glória Carvalho, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Porém, como não se sabe ainda por que algumas pessoas
desenvolvem câncer e outras não, o melhor é não deixar o vírus se instalar.
Existem mais de 100 tipos de HPV, mas a vacina protege contra quatro deles. O
uso de preservativo nas relações sexuais continua sendo a medida mais eficaz de
prevenção. No homem, o HPV pode causar câncer no pênis e, na mulher, no colo do
útero. Esse último é o que mais preocupa os médicos, por representar a quarta maior
causa de mortes entre as mulheres brasileiras. Por isso, as primeiras campanhas de
vacinação contra o HPV serão direcionadas a meninas de 10 e 11 anos. A escolha dessa
faixa etária tem um motivo importante – a vacina é mais eficaz em quem ainda não iniciou
a vida sexual e, portanto, não teve contato com o HPV.
Aqui no Brasil, a vacina importada contra o HPV já vinha sendo oferecida pela rede
particular de saúde, com um preço bastante salgado – cada dose custava cerca de 300
reais. Agora, o imunizante terá produção nacional, no Instituto Butantan, o que vai
baratear os custos e permitir que ele seja distribuído gratuitamente nos postos de
vacinação.
Segundo o médico Jorge Kalil, diretor do instituto, no futuro meninos e meninas
mais velhas também poderão receber a vacina gratuitamente.
(Renata Fontanetto, Instituto Ciência Hoje, 10-07-2013. Texto adaptado para essa prova)

Questão 01 – O assunto principal do texto é:
a) Explicar o que é HPV.
b) A oferta nos postos de saúde do Brasil da vacina contra o HPV.
c) Informar como se contrai HPV.
d) Explicar os tipos de HPV.
Questão 02 – Leia as afirmativas sobre o texto:
I. As meninas de 10 e 11 anos serão as primeiras a receber a vacina, porque além de o
HPV atacar mais as mulheres, é bom começar com quem não iniciou a vida sexual como
forma de prevenir a doença.
II. A vacina será ofertada gratuitamente porque deixará de ser importada e passará a ser
produzida no Brasil.
III. A vacina será somente para as meninas de 10 e11 anos, portanto meninos e meninas
mais velhas nunca terão a vacina gratuitamente.
IV. O HPV é uma bactéria e pode ser contraída de diversas formas.
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Das afirmativas acima estão corretas somente:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e IV.
d) III e IV.
Questão 03 – Das frases abaixo, assinale aquela que indica tempo futuro:
a) Transmitido pelo contato sexual, o HPV causa lesões ou verrugas.
b) A vacina contra o HPV já vinha sendo oferecida pela rede particular de saúde.
c) Existem mais de 100 tipos de HPV.
d) As primeiras campanhas de vacinação serão direcionadas a meninas de 10 e 11 anos.
Questão 04 – Assinale a alternativa em que as palavras destacadas indicam um
pronome pessoal e um pronome possessivo, respectivamente:
a) Ela, a vacina, protegerá nossas meninas.
b) Ela, a vacina, futuramente, protegerá também os meninos.
c) Ela, a vacina, futuramente, protegerá também os meninos.
d) Esse vírus é transmitido de uma pessoa a outra.
Questão 05 – Assinale a frase que está escrita corretamente, conforme a língua
padrão (observe concordância-plural, singular, ortografia e acentuação):
a) As vacinas são eficaz contra os víros.
b) As infecção é muito comum e nem sempre levam ao cáncer.
c) Os vírus causam lesões ou verrugas e podem gerar cânceres nos órgãos reprodutivos.
d) No futuro, meninos e meninas mais velhas também pode receber a vacina
gratuitamente.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 06 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, assinale a
alternativa que não fundamenta a existência do município:
a) Pluralismo político.
b) Autonomia.
c) Dignidade da pessoa humana.
d) Singularismo político.
Questão 07 – A Lei Orgânica do Município de Maravilha, em seu artigo 6º, diz que
são Poderes do Município, independentes e harmônicos:
a) Judiciário e Executivo.
b) Legislativo e Judiciário.
c) Executivo e Legislativo.
d) Executivo, Legislativo e Judiciário.
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Questão 08 – O CTG Juca Ruivo, do município de Maravilha, de acordo com a
história do município, recebeu esse nome em homenagem ao administrador da CIA
Territorial Sul Brasil, que iniciou em 1949 a ocupação de Maravilha. Juca Ruivo era
uma espécie de apelido de:
a) José Leal Filho.
b) João Leal Filho.
c) Juca Leal Filho.
d) José Ayres Leal.
Questão 09 – O município de Maravilha está localizado na região oeste do estado de
Santa Catarina, e tem seus limites fixados com os seguintes municípios:
a) São Miguel da Boa Vista, Pinhalzinho, Romelândia, Iraceminha, Cunha Porã, São
Miguel do Oeste e Serra Alta.
b) São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, Bom Jesus do Oeste, Cunha Porã, Iraceminha,
Modelo e Flor do Sertão.
c) Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Flor do Sertão, Romelândia, São Miguel do Oeste e
Descanso.
d) São Miguel do Oeste, Sul Brasil, Flor do Sertão, Santa Terezinha do Progresso,
Saltinho, São Miguel da Boa Vista e Modelo.
Questão 10 – Em julho de 2013 o Papa Francisco visitou o Brasil para participar de
um importante evento. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do
evento.
a) Simpósio Brasileiro da Juventude.
b) Jornada Brasileira da Juventude.
c) Jornada Mundial do Idoso.
d) Jornada Mundial da Juventude.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11 – O cuidado com a higiene pessoal é fundamental para quem trabalha
em um órgão público, independente do setor em que atua. Por isso o funcionário
deve ter os seguintes cuidados:
a) Cuidar dos cabelos, lavando-os somente nos sábados.
b) Usar calçados velhos, sujos e rasgados.
c) Ter sempre o celular em mãos.
d) Vestir roupas limpas, tomar banho e escovar os dentes todos os dias.
Questão 12 – Deve-se ter alguns cuidados na hora de guardar os materiais de
limpeza, garantindo a sua conservação. Assinale a alternativa correta:
a) Separar os produtos inflamáveis dos demais, evitando explosão.
b) Guardar os materiais em uma sala que tem goteiras e alagamentos.
c) Não precisa cuidar o local de estocagem, se estragar os materiais o prefeito compra
outros.
d) Guardar os materiais de forma que só você consegue localizar.
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Questão 13 – No momento de cortar a grama deve-se ter cuidado com:
a) Cortar grama somente nos dias de sol, ajuda no crescimento.
b) Usar os equipamentos de proteção individual, chapéu, bota, protetor de ouvido, luva.
c) Cortar grama usando chinelo.
d) Usar capacete e colete para ser identificado.
Questão 14 – Um colega seu de trabalho não usou luva quando realizou a limpeza
de um determinado setor, provocando o contato com produto químico e causando
queimaduras nas mãos. Diante de uma situação dessas, que atitude você deve
tomar?
a) Não faço nada pois o problema é dele, deveria ter usado a luva.
b) Lavo a mão dele com álcool.
c) Aviso primeiro a família e depois o prefeito.
d) Levo ele imediatamente para o pronto socorro ou hospital.
Questão 15 – Ter um relacionamento tranquilo e amigável com os colegas significa:
a) Ser puxa saco do chefe.
b) Ter respeito com os colegas.
c) Esperar a oportunidade para dar o golpe no colega.
d) Mostrar que eu é que mando.
Questão 16 – Durante a utilização de uma máquina para realizar um serviço, você
percebe que a mesma precisa ser lubrificada, qual a sua atitude:
a) Lavo bem a máquina e a guardo no local onde peguei, sem fazer a manutenção.
b) Faço de conta que não percebi, a máquina não é minha.
c) Aviso meus familiares que a máquina precisa de manutenção.
d) Faço a manutenção lubrificando a máquina ou levo para um colega que possa ajudar.
Questão 17 – Em se tratando do uso, armazenamento e à guarda de alimentos, é
correto afirmar:
a) Produtos vencidos podem ser consumidos trinta dias após o vencimento.
b) Ter cuidado para não guardar alimentos misturados com produtos de limpeza.
c) Guardar os alimentos em local que pegue bastante sol.
d) A qualidade dos alimentos não depende de como eles foram preparados.
Questão 18 – Você está realizando a limpeza de um determinado local da prefeitura
quando surge uma pessoa externa e pergunta onde fica a sala do fulano de tal, a
resposta certa é:
a) Respondo que não conheço a pessoa.
b) Faço de conta que não ouvi a pergunta.
c) Tento ajudar mesmo não sabendo quem a pessoa está procurando.
d) Indico qualquer sala para me livrar da pessoa.
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Questão 19 – A coleta seletiva de lixo separa os materiais recicláveis da seguinte
forma:
a) Papéis, plásticos, metais e vidros.
b) Papelão, plásticos, latas e vidros.
c) Metais, vidros, líquidos e latas.
d) Vidros, plásticos e papéis.
Questão 20 – Para limpar paredes e cortinas deve-se usar:
a) Sabão de glicerina, água morna e lã de aço.
b) Água, querosene e sabão de glicerina.
c) Vinagre, sabão de coco e lã de aço.
d) Água, sabão, vassoura e pano.
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