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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

 

Gabarito Provisório 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 

2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 

3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 

4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 

27 de novembro de 2016 

das 08h às 12h 

04h de duração 

40 questões 

- Só abra o caderno quando o fiscal autorizar; 

- Verifique se este caderno contém 40 questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário, solicite 
ao fiscal da sala um outro caderno; 

- Para cada questão existe somente uma resposta correta; 

- Transcreva, com tinta preta, as alternativas escolhidas para o gabarito oficial, sem rasuras. 
Não deixe nenhuma em branco; 

- Não será possível a substituição do gabarito oficial; 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta; 

- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial; 

- Terminada a prova, entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativa e o caderno de 

questões ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas. 
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as 
questões 1 e 2.  

SAN VICENTE 

Coração americano 

Acordei de um sonho estranho 

Um gosto, vidro e corte 

Um sabor de chocolate 

No corpo e na cidade 

Um sabor de vida e morte 

Coração americano 

Um sabor de vidro e corte 

A espera na fila imensa 

E o corpo negro se esqueceu 

Estava em San Vicente 

A cidade e suas luzes 

Estava em San Vicente 

As mulheres e os homens 

Coração americano 

Um sabor de vidro e corte 

As horas não se contavam 

E o que era negro anoiteceu 

Enquanto se esperava 

Eu estava em San Vicente 

Enquanto acontecia 

Eu estava em San Vicente 

Coração americano 

Um sabor de vidro e corte 

 

1.) As palavras -“americano”, “negro” e “es-
tranho” podem ser classificadas como: 

a.) Verbo 

b.) Adjetivo 

c.) Sinônimo 

d.) Antônimo 

 

2.) Assinale a alternativa correta quanto ao 
plural das palavras “coração”e “sabor”,  

a.) Coraçãos e sabores 

b.) Corações e saboris 

c.) Coraçãos e saboris 

d.) Corações e sabores 

 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as 
questões 3 e 4. 

As pérolas 

Dentro do pacote de açúcar, Renata encon-
trou uma pérola. A pérola era evidentemente para 
Renata, que sempre desejou possuir um colar de 
pérolas, mas sua profissão de doceira não dava 
para isto.. Agora vou esperar que cheguem as 
outras pérolas – disse Renata, confiante. E ativou 
a fabricação de doces, para esvaziar mais paco-
tes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que 
os doces de Renata estavam demasiado doces, e 
muitos devolviam as encomendas. Por que não 
aparecia outra pérola?  Renata deixou de ser 
doceira qualificada, e ultimamente só fazia arroz-
doce. 

Envelheceu. 

A menina que provou o arroz-doce, aquele di-
a, quase ia quebrando um dente, ao mastigar um 
pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola.  A 
mãe não quis devolvê-la a Renata, e disse: 
“Quem sabe se não aparecerão outras, e eu farei 
com elas um colar de pérolas? Vou encomendar 
arroz-doce toda semana. (Carlos Drummond de Andrade) 

3.) Assinale a alternativa correta com relação 
ao texto: 

a.) Renata encontrou uma moeda 

b.) Renata encontrou uma pérola no pacote 
de açúcar 

c.) Renata encontrou uma pérola no arroz-
doce 

d.) Renata é costureira 

 

4.) De acordo com o texto, qual era o maior 
desejo de Renata? 

a. Ser a melhor doceira da cidade 

b. Encontrar moedas nos pacotes de açúcar 

c. Possuir um colar de pérolas 

d. Se casar 

 

5.)  Assinale a alternativa onde todas as pa-
lavras possuem hiato 

a.) Aéreo, caolho, conteúdo, cruel. 

b.) Alho, chuva, nascer, águia 

c.) Plano, carroça, três. 

d.) Quente, aguado, tranquilo. 

 

6.) Assinale a alternativa onde todas as pala-
vras são paroxítonas 

a.) Aéreo, caolho, conteúdo, cruel. 

b.) Alho, chuva, nascer, águia. 

c.) Plano, carroça, três. 
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d.) Quente, aguado, tranquilo. 

 

7.) Assinale a alternativa onde a frase deve 
conter ponto de interrogação. 

a.) Porque você não fez a prova do Enem 

b.) Por que você não fez a prova do Enem 

c.) Não me pergunte outra vez, já disse que 
não sei por quê. 

d.) Não fale alto porque o bebê está dormin-
do. 

 

8.) Assinale a alternativa em que todas as 
palavras devem conter o acento agudo 

a.) album , facil, reptil, eden 

b.) voce , pure, complo, judo 

c.) quente, aguado, tranquilo 

d.) especie, encontro, radio 

 

9.) Assinale a alternativa onde a palavra 
“MAS” tem o sentido de “adversidade”, “oposição” 
ou “limitação” 

a.) Eu iria ao cinema, mas não tenho dinhei-
ro. 

b.) Eu iria ao cinema, mais não tenho dinhei-
ro. 

c.) Eu gosto de pipoca mais do que amendo-
im doce. 

d.) Ele deu o seu melhor, mais não foi o sufi-
ciente. 

 

10.) Assinale a alternativa onde todas as pala-
vras são trissílabas: 

a.) Dói, céu, flor, pneu. 

b.) Verdade, escola, ciúmes, saúde. 

c.) Território, jardinagem, laranjada, florista. 

d.) Gosto, abaixo, doente, pipa. 
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11.) Numa rua central de determinada cidade 
havia alguns automóveis estacionados. Se fosse 
possível contar as rodas dos automóveis, quais 
dos números abaixo, com certeza, não expressa-
ria o total do número de rodas? 

a.) 24 

b.) 32 

c.) 80 

d.) 51 

 

12.) Observe a figura geométrica abaixo, que 
representa a planta da área construída de um 
estacionamento para motocicletas. Esta área está 
dividida em 3 (três) retângulos, cujas medidas 
estão indicadas em metros. Indique a alternativa 
onde temos, respectivamente, os valores do pe-
rímetro e da área construída deste estacionamen-
to: 

 

a.) 28 m e 34 m2. 

b.) 54 m e 44 m2. 

c.) 42 m e 33 m2. 

d.) 25 m e 100 m2. 

 

13.)  Uma caixa d´água doméstica comporta 1 
KL (um quilolitro) de água, ou seja, tem uma ca-
pacidade de 1000 L (mil litros). Sabendo disso, 
assinale a alternativa que representa o total em 
KL de uma caixa d’água de 2700 L. 

a.) 2,7 KL 

b.) 27 KL 

c.) 270 KL 

d.) 0,27 KL 

 

14.) Assinale a alternativa que representa o 
resultado correto, em metros, da soma: 3,6 km + 
450 m. 

a.) 9650 m. 

b.) 4050 m. 

c.) 486 m. 

d.) 810 m. 

  

15.) Uma loja de eletrônicos aderiu a “Black 
Friday” e fez uma mega promoção colocando a 
venda produtos com até 70% de desconto. O Sr 
Adebaldo chegou cedo à fila, às 3: 25 h da ma-
nhã, e permaneceu até às 10: 15, quando conse-
guiu entrar. Sabendo que 1 hora tem 60 minutos, 
calcule quantos minutos ele permaneceu na fila. 
A resposta correta é: 

a.) 560 min. 

b.) 420 min. 

c.) 410 min. 

d.) 700 min. 

 

16.)  Para completar um álbum de figurinhas, 
Karina contribuiu com 1/6 (um sexto) das figuri-
nhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 (três 
quartos) das figurinhas. Qual das frações abaixo 
representa total de figurinhas que as duas juntas 
contribuíram? 

a.) 11/12 

b.) 4/10 

c.) 9/5 

d.) 5/2 

 

17.) Observe na figura abaixo, a imagem de 
um antigo medidor de energia elétrica de uma 
residência. Ele apresenta quatro pequenos reló-
gios de um ponteiro, cujos sentidos de rotação 
estão indicados pelas setas. Milhar e dezena gi-
ram para a esquerda e centena e unidade giram 
para a direita. 

 

A medida é expressa em kWh. O número obti-
do na leitura é composto por quatro algarismos. 
Cada algarismo é dado pela posição e valor do 
último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. 
Sendo assim, o número obtido pela leitura em 
kWh, na imagem acima, é:  

 



MATEMÁTICA 

5 
 

a.) 3754 

b.) 3624  

c.) 2715  

d.) 2614  

 

18.) Jogar baralho é uma atividade que estimu-
la o raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, 
que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 
sete colunas com as cartas. A primeira coluna 
tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a 
terceira tem três cartas, a quarta tem quatro car-
tas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, 
a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o 
monte, que são as cartas utilizadas nas colunas. 
Então qual é a quantidade de cartas que forma o 
monte? 

a.) 33 

b.) 28 

c.) 51 

d.) 10 

 

19.) Num estacionamento para carros é cobra-
do o valor de R$ 3,00 pela primeira hora, R$ 2,00 
pela segunda hora e R$ 1,50 centavos a cada 
hora excedente. Considera – se ainda que se o 
carro permanecer mais de 30 min. é cobrado uma 
hora completa. Então, Juca estacionou seu carro 
às 10h 10 min. e saiu às 16h 45 min. Quantos 
reais ele deve pagar pelo estacionamento? 

a.) R$ 15,00 

b.) R$ 13,50 

c.) R$ 12,50 

d.) R$ 16,35 

20.) Uma estória conta que “Maria das Flo-
res” morava na rua, vivia pedindo esmolas, 
mas era boa pessoa. Um dia, juntando as 
esmolas que recebeu, cismou de fazer uma 
“fezinha" na mega – sena. E, vejam só, ga-
nhou: dois milhões, setecentos e trinta e um 
mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e 
quatro centavos”. De acordo com o descrito 
acima, qual das alternativas apresenta a for-
ma numérica correta do prêmio da mega-
sena? 

a.) R$ 2 631 555,84  

b.) R$ 3 000 000,00 

c.) R$ 2 731 005, 84 

d.) R$ 2 731 505, 84 
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21.) Segundo a Lei Orgânica de Cruzeiro são 
símbolos do município: 

a.) Bandeira e o Hino 

b.) Brasão de armas e o Hino 

c.) Bandeira e Brasão de Armas 

d.) Bandeira, o Brasão de armas e o hino. 

 

22.) O Poder legislativo em Cruzeiro é exercido 
pelo: 

a.) Prefeito Municipal 

b.) Pelo povo da cidade. 

c.) Pela Câmara da Cidade 

d.) Pelo estado de São Paulo 

 

23.) Os municípios limítrofes com a cidade de 
Cruzeiro são: 

a.) Lavrinhas, Silveiras, Cachoeira Paulista, 
Piquete, Passa-Quatro, Marmelópolis. 

b.) Queluz, Lavrinhas, Silveiras, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Passa-Quatro, Marmelópolis. 

c.) Queluz, Lavrinhas, Silveiras, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Marmelópolis. 

d.)  Lavrinhas, Silveiras, Cachoeira Paulista, 
Piquete, Passa-Quatro. 

 

24.) A cidade de Cruzeiro atualmente tem seu 
foco econômico voltado para: 

a.) Área do  comercio e indústria metalúrgica. 

b.) Área do comercio e agricultura. 

c.) Área do comercio e indústria têxtil. 

d.) Área da agricultura e indústria metalúrgi-
ca. 

 

25.) A Escola Superior de Cruzeiro, local da 
realização deste Concurso Público foi criada em: 

a.) 1969 

b.) 2007 

c.) 1897 

d.) 2012 

 

26.) No dia 02 de novembro de 2016, foi feria-
do nacional para comemoração: 

a.) Proclamação da República. 

b.) Dia dos Finados 

c.) Dia da Bandeira 

d.) Dia da Consciência Negra 

27.) Advogados do ex-presidente Lula protoco-
laram no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região 
queixa-crime contra juiz da Lava Jato usando 
como base o artigo 16 da Lei 4.898/65, que pune 
infrator com detenção de dez dias a seis meses. 
O artigo refere-se ao Juiz: 

a.) Sergio Moro. 

b.)  Luiz Mercadante 

c.) Delcidio Amaral 

d.) Gilmar Mendes 

 

28.) O ex-governador do Rio de Janeiro,  foi 
preso no dia 16 de novembro, em seu aparta-
mento no Bairro do Flamengo resultado das in-
vestigações da Operação Chequinho, é acusado 
de usar programa Cheque Cidadão, do município 
de Campos (RJ), onde era secretário do Gover-
no, para compra de votos. O texto refere-se a: 

a.) Sergio Moro 

b.) Anthony Garotinho 

c.) Bumlay 

d.) Sérgio Cabral 

 

29.) A eleição presidencial de 2016 nos Esta-
dos Unidos foi realizada em 08 de novembro, 
trouxe como vencedor: 

a.) Barack Obama 

b.) Donald Trump 

c.) Mitt Romnei 

d.) Hillary Clinton 

 

30.) O valor do salário mínimo é um índice 
muito importante, pois mais de 45 milhões de 
trabalhadores e aposentados brasileiros recebem 
remuneração baseada nesse índice.  A tabela do 
salário mínimo passa por um reajuste, que tem 
ocorrido.  

a.) sempre no dia  1º de janeiro de cada ano 
nos últimos anos. 

b.) sempre no dia 1º de maio (dia do trabalho) 
de cada ano nos últimos anos 

c.) sempre no dia 1º fevereiro de cada ano 
nos últimos anos 

d.) sempre no dia 1º de março de cada ano 
nos últimos anos 
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31.) Um auxiliar de serviços gerais ao limpar a 
Faculdade encontra uma  pochete  provavelmen-
te esquecida por um aluno. Nesse caso, ele deve: 

a.) Guardar a pochete, e se ninguém procurar 
ficar para si. 

b.) Entregá-la ao superior, para que ele tome 
as providências necessárias. 

c.) Parar suas atividades e ir procurar o dono 
do objeto. 

d.) Deixar a pochete no lugar onde a encon-
trou, para que o dono possa achá-la 

 

32.) Sobre o uso de EPI – Equipamento de 
Proteção individual é obrigação do auxiliar de 
serviços gerais.: 

 

I.) Comunicar qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso 

II.) Cumprir as determinações do empregador 
sobre seu uso correto 

III.) Responsabilizar-se por sua guarda e con-
servação 

       São corretas: 

a.) I e II 

b.) I e III 

c.) II e III 

d.) I, II e III 

 

33.) Sobre os produtos químicos, assinale a 
alternativa incorreta: 

a.) O auxiliar de serviços gerais deverá ler as 
instruções do rótulo e seguir as instruções do 
fabricante 

b.) Não devemos fumar perto de produtos 
químicos 

c.)  Para uma limpeza mais forte devemos 
misturar produtos químicos diferentes 

d.)  Se misturarmos água sanitária + amonía-
co teremos um produto tóxico. 

 

34.) Os produtos químicos devem ser guarda-
dos: 

a.) Em recipientes bem fechados 

b.) Local fresco, seco, bem ventilado. 

c.) Fora do alcance dos animais. 

d.) Todas as alternativas estão corretas 

 

35.) Na faculdade  ocorreu uma infestação de 
insetos e deverá  ser aplicado um  inseticida que 
é tóxico, o ajudante geral deverá usar para se 
proteger: 

a.) botas de borracha e luvas 

b.) luvas, capacetes e óculos solar. 

c.) luvas, bonés, óculos solar e botas de bor-
racha. 

d.) calçado fechado, calça, luvas, máscara e 
camisa de manga longa. 

 

36.) Para uma atividade de capina, junto a ou-
tros funcionários, o auxiliar de serviços gerais 
percebe que sua  enxada está quebrada. Qual a 
atitude certa a ser tomada? 

a.) Exigir do diretor da faculdade melhores 
ferramentas de trabalho.. 

b.) Substituir o material danificado  

c.) Explicar para o encarregado que não po-
derá acompanhar a turma porque seu equipa-
mento está quebrado 

d.) Ir para a atividade levando o equipamento 
danificado e tentar consertá-lo durante o trabalho 

 

37.) O ajudante geral ao receber uma ordem 
que não compreendeu claramente deverá: 

a.) cumpri-la 

b.) procurar primeiro maiores informações 
com sua chefia 

c.) procurar maiores informações com seus 
colegas 

d.) aguardar outro serviço 

 

38.) A palavra “inflamável” indica que o gás de 
cozinha: 

a.) é fácil de vazar. 

b.) derrama ao se inclinar o vasilhame. 

c.) causa alergia e bolhas na pele. 

d.) pega fogo com facilidade. 
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39.) A limpeza de uma faculdade leva o auxili-
ar de serviços gerais a entrar em contato com 
possíveis focos de micro-organismos prejudiciais 
a saúde através das fissuras da pele e principal-
mente das mãos, é uma medida importante para 
prevenir-se no local de trabalho desses micró-
bios: 

a.) Usar creme protetor 

b.) Usar luvas. 

c.) Calçar botas laváveis  

d.) Vestir uniforme 

 

40.) O termo utilizado para o recolhimento dos 
materiais que são passíveis de serem reciclados, 
previamente separados na fonte geradora, é: 

a.) Coleta seletiva 

b.) Incineração. 

c.) Aterro sanitário. 

d.) Compostagem. 

 


