NOME:_______________________________________INSCRIÇÃO:_______________
TELEFONE:__________________
EDITAL 06/2016 – DATA: 18/12/2016 / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSTRUÇÕES PARA PROVA OBJETIVA
a) Esta avaliação é individual e sem consulta. Lembre-se de preencher seu nome completo;
b) Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a alternativa que responde cada uma
delas;
c) Marque sua resposta apenas fazendo(X) na alternativa;
d) Utilize caneta preta ou azul;
e) Ao término, devolva a avaliação com o cartão-resposta (GABARITO) sem rasuras;
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
01 – Evento que movimentou a cidade de Laguna,
no dia 10 de julho de 2016:
(A) A chegada de baleias-francas nas praias de Laguna
(B) A grande pesca de tainha no Farol de Santa Marta
(C) A comemoração pelo recesso escolar
(D) Percurso da Tocha Olímpica pelas ruas do centro
histórico
02 – Em meados de 1740, os primeiros
colonizadores de Laguna desbravaram a região
costeira da Lagoa Santo Antônio dos Anjos para
habitar o local em busca da pesca e do solo
produtivo. Eles eram conhecidos como:
(http://www.laguna.sc.gov.br/historia.php)
(A) Portugueses do Continente
(B) Imigrantes Italianos
(C) Portugueses dos Açores
(D) Espanhóis do Continente
03 – Decreto que normatiza a Avaliação de
Desempenho Profissional dos Servidores Admitidos
em Caráter Temporário:
(A) Decreto Nº 4.123/14
(B) Decreto Nº 4.132/14
(C) Decreto Nº 4.321/14
(D) Decreto Nº 4.231/14
04 – De acordo com a Lei 136/06 “configura

abandono de cargo a ausência intencional ao
serviço”:
(A) Por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
(B) Por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
(C) Por mais de 30 (trinta) dias intercalados
(D) Por mais 15 dias intercalados

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
05 – A placa que mostra que somos responsáveis pelo espaço à nossa volta,
colaborando com o trabalho realizado do auxiliar de serviços gerais é:

(A)

(B)

(C)

(D)
06 – De acordo com os princípios gerais de limpeza, marque a afirmativa
INCORRETA :
(A) Separar previamente todo o material necessário à execução das tarefas
(B) A limpeza do teto deve ser realizada antes de qualquer outra
(C) Misturar vários produtos químicos para limpeza aumenta sua eficácia
(D) Começar a limpeza sempre do fundo dos recintos, salas e corredores e prosseguir em
direção à saída
07 – Para eliminar germes e bactérias, o produto de higiene mais indicado é:
(A) Amaciante
(B) Detergente
(C) Sabonete Líquido
(D) Desinfetante
08 – Sobre os cuidados na remoção do lixo, NÃO é correto:
(A) O uso de luvas para manuseio
(B) A separação do tipo de lixo
(C) Deixar sacos de lixo abertos
(D) Conservar longe de animais

09 – Assinale a alternativa que indica uma atitude errada em relação ao consumo e
aproveitamento dos alimentos:
(A) Observar se a embalagem está perfeita
(B) Conferir o prazo de validade
(C) Não olhar aparência e rótulo de produto de origem animal
(D) Guardar alimentos em lugares limpos
10 – As atribuições do cargo de auxiliar de serviços gerais em nosso Município,
envolve:
(A) Limpeza e manutenção do ambiente onde atua
(B) Elaboração de projetos e atividades burocráticas
(C) As letras A e B estão corretas
(D) Nenhuma das respostas está correta

A Secretaria de Administração e Serviços Públicos e Comissão Especial de Convocação,
Chamamento, Recrutamento, Movimentação e Seleção de Pessoal Deseja a todos os
Auxiliares de Serviços Gerais muita saúde, paz e prosperidade.
Nosso agradecimento e reconhecimento aos profissionais que desempenharam com zelo
suas atribuições.
FELIZ NATAL E UM GRANDE ANO DE 2017
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