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Leia atentamente as instruções abaixo. 

01-Você recebeu  o seguinte material: a) Este Caderno, com 10 (dez) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou
falha, conforme distribuição abaixo. 

02-Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A prova terá duração de 3 (três horas). 
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o
espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C,
D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. 
Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta. 
05- Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, relógios, calculadoras, telefones celulares,
lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. Observações: Por motivo
de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 30 (trinta) minutos a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30
(trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido,
terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO:_____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABARITO PARA O CANDIDATO LEVAR PARA CASA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
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1) Qual das palavras a seguir o acento está empregado corretamente segundo as

atuais normas da ortografia:

a) Feiúra;

b) Parabéns;

c) Pêra;

d) Jacú

2) Qual das palavras a seguir está com a divisão silábica correta?

a) U-ru-gu-ai;

b) A-ve-ri-guei;

c) A-bro-gar;

d) Ma-i-o.

3) Eduardo comprou 9 caixas com chocolate. Cada caixa possuía 17 chocolates.

Quantos chocolates Eduardo comprou?

a) 17 chocolates;

b) 45 chocolates;

c) 135 chocolates;

d) 153 chocolates;

4) Eduardo, menino muito bem visto e querido por todos, pensou em realizar

uma festa em sua casa, sendo que convidou cerca de 25 pessoas. No dia da festa,

16  pessoas  não  compareceram,  o  que  causou  grande  tristeza  em  Eduardo.

Durante a festa Eduardo pensou em distribuir igualmente 135 chocolates para
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os  convidados  que  compareceram na  festa.  Assim  sendo,  quantos  chocolates

cada um receberá?

a) 8 chocolates

b) 13 chocolates

c) 15 chocolates

d) 5 chocolates

5) A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, prescreve

o  número  mínimo  de  vereadores  diante  da  quantidade  de  habitantes  do

Município.

Diante  dessa  afirmativa,  assinale  a  alternativa  correta quanto ao  número de

vereadores que compõem a Câmara Municipal de Vereadores de Santiago do

Sul/SC no ano de 2018:

a) sete vereadores, mais um presidente;

b) oito vereadores;

c) nove vereadores, mais um presidente;

d) nove vereadores.

6) Com base no Histórico do Município de Santiago do Sul/SC disponível no site

https://www.santiagodosul.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/8859 ,  em que dia,  mês e

ano foi aprovada a Escola Básica São Tiago pelo Parecer Nº 071/75 do Conselho

Estadual de Educação?

a) 15 de março de 1962

b) 18 de março de 1975;
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c) 15 de março de 1975;

d) 16 de abril de 1962.

7) Conforme prevê a Lei Municipal 782/2015 (Plano de Cargos e Remuneração

dos Servidores Públicos Municipais de Santiago do Sul – SC), são atribuições do

Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, exceto:

a) Executar serviços de limpeza nas dependências internas somente;

b) Processar cópia de documentos;

c)  Manter  em  condições  de  funcionamento  os  equipamentos  de  proteção  contra

incêndios ou quaisquer outras relativas à segurança do órgão;

d) Receber e transmitir mensagens;

8) Dentre as atribuições previstas na Lei Municipal 782/2015 (Plano de Cargos e

Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Santiago do Sul – SC) está a

de “executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos”.

Diante disso, considerando a importância de se manter organizado os produtos

alimentícios, responda a alternativa que apresenta a única resposta correta:

a) Os alimentos com prazo de validade expirado não podem ser consumidos, exceto

quando consumidos em até 10 dias após o vencimento.

b)  Os  alimentos  imperecíveis  são  aqueles  que  começam  sua  decomposição  de

maneira simples e muito rápida.

c) Os alimentos perecíveis são aqueles que começam sua decomposição de maneira

simples e muito rápida.

d) Todas as alternativas estão incorretas.

Página 5 de 7
Rua Ângelo Toazza - nº600 - Centro – 89854-000 – Santiago do Sul – SC

CNPJ nº 01.612.781/0001-38 – Fone/Fax: (0**49)3345-3000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)

9)  Quanto  à  proteção  ao  meio  ambiente,  diversas  campanhas  dos  órgãos

públicos  sobre  a  reciclagem  incentivam  e  orientam  a  população  na  correta

separação do lixo, de acordo com o seu tipo. Considerando a afirmativa narrada,

informe a alternativa correta que menciona qual tipo de lixo deve ser colocado

na lixeira de cor verde.

a) Papel e papelão;

b) Plástico;

c) Resíduos Orgânicos;

d) Vidro.

10) Dentre as alternativas abaixo, qual delas é a única que informa corretamente

o significado da sigla EPI?

a) Equipamento Pessoal Individual; 

b) Equipamento de Proteção Interna; 

c) Equipamento de Proteção Individual; 

d) Equipamento de Programas Internos.
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CARTÃO-RESPOSTA

NOME DO CANDIDATO (A): __________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO:_____________

________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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