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Auxiliar de serviços gerais 

 

 

1) No dia 03 de outubro de 2010 aconteceu a maior eleição no Brasil, onde foram 

eleitos presidente com seu respectivo vice, sendo assim, assinale alternativa correta. 

A) Dilma Vana Rousseff e Michel Temer. 

B) José Serra e Índio da Costa. 

C) Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima (Marina Silva) e Hamiltom Assis. 

D) Dilma Vana Rousseff e Guilherme Leal. 

E) Marina Silva e Joaquim Barbosa. 

 

2) A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de Santa Catarina informou que 

está realizando análise preliminar dos 217 casos relacionados aos problemas de 

saúde decorrentes do incêndio que fez com que metade da população saísse dos 

seu lares, isso aconteceu em qual cidade do Estado de Santa Catarina? 

A) Jaraguá do Sul; 

B) Blumenau; 

C) Rio do Sul; 

D) São Francisco do Sul; 

E) Itajaí. 

 

3) Cidade de Porto Belo geograficamente esta inserida na(o): 

A) Serra Geral. 

B) Planalto Serrano. 

C) Cânions do Itajaí. 

D) Vale do Itajaí. 

E) Vale do Rio do Rastro. 

 

4) Porto Belo completou 181 anos, sendo fundada em 1832, possui limites 

geográficos com quais cidades? 

A) Itapema, Bombas e Bombinhas e Balneário Camboriú. 

B) Itapema, Bombinhas, Tijucas. 

C) Itapema, Meia-Praia, Tijucas. 
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D) Itapema, Tijucas e Florianópolis e Balneário Camboriú. 

E) Meia-praia, Perequê, Itajaí e Tijucas. 

 

5) Porto Belo é considerada pelo Estado de Santa Catarina: 

A) A Capital do Camarão. 

B) A Capital da Ultraleve. 

C) A Capital dos Transatlânticos. 

D) A Capital do Turismo. 

E) A Capital do Chimarrão. 

 

6) A coleta de lixo nas repartições públicas deve ser feita: 

A) Apenas quando os recipientes estivem cheios. 

B) Diariamente. 

C) Mensalmente. 

D) Semanalmente. 

E) Quinzenalmente. 

 

7) Os recipientes mostrados na imagem abaixo servem para recolher que tipo de 

lixo? 

 

A) Hospitalar. 

B) Químico. 

C) Recicláveis. 

D) Tóxico. 

E) e)contaminado 

8) Por segurança, quando estiverem lavando o piso de uma escada com sabão, o 

trânsito de pessoas no local não deve ser: 
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A) Desviado. 

B) Evitado. 

C) Liberado. 

D) Proibido. 

E) Autorizado. 

 

9) O símbolo ao lado pertencente ao grupo de resíduos B que são substâncias: 

 

 

A) mortais; 

B) químicas; 

C) para ossos; 

D) para cemitérios; 

E) para preparar corpos. 

 

10) O símbolo ao lado se refere a que tipo de material? 

 

A) para CD; 

B) alienígena; 

C) radioativo; 

D) para cataventos; 

E) para helicópteros. 

 

11) O símbolo ao lado representa os resíduos que: 
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A) são verdes; 

B) são tóxicos; 

C) são limpos; 

D) podem ser jogados em rios; 

E) podem ser reciclados ou reutilizados. 

 

12) O símbolo ao lado identifica que tipo de substância? 

 

A) infectante 

B) alienígena 

C) para alimentos 

D) radiotiva 

E) mortal. 

 

13) Nos serviços de saúde, em geral, qual a cor dos sacos de lixo para resíduos que 

podem causar infecção? 

A) Azul 

B) Cinza 

C) Preto 

D) Branco 

E) Amarelo 
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14) Nos serviços de saúde, em geral, qual a cor dos sacos de lixo para resíduos 

comuns, aqueles que não 

oferecem risco à saúde? 

A) Preto 

B) Branco 

C) Amarelo 

D) Vermelho 

E) Cinza 

 

15) Sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas 

administrativas são considerados: 

A) resíduos tóxicos. 

B) resíduos comuns. 

C) resíduos incomuns. 

D) resíduos infectantes. 

E) resíduos perfurocortantes. 

 

16) Para proteção dos pés e pernas contra umidade,derrapagens e agentes 

químicos agressivos, o equipamento de Proteção Individual (EPI) mais indicado 

é: 

A) a perneira. 

B) a bota de borracha. 

C) o calçado condutivo. 

D) a botina de couro. 

E) a bota de couro. 

 

17) Com relação à segurança, nos cavaletes de sinalização de advertência de 

piso molhado, são utilizadas as cores: 

A) Amarelo e preto. 

B) Alumínio e cinza. 

C) Marrom e vermelho. 

D) Lilás e branco. 

E) Púrpura e laranja. 
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18) Nas atividades de limpeza urbana, os resíduos do tipo doméstico são 

chamados de lixo: 

A) Hospitalar. 

B) Comercial. 

C) Domiciliar. 

D) Orgânico. 

E) Biológico. 

 

19) Analise as afirmativas sobre os cuidados que o Servidor deve ter ao lidar com 

substâncias tóxicas dos materiais utilizados em suas atividades de trabalho: 

I- Jamais guardar produtos venosos em garrafas de bebidas ou vasilhas de 

alimentos. 

II- Abrir os recipientes com cuidado para evitar que o produto entre em contato com 

os olhos e com a pele. 

III- Reaproveitar os recipientes de substâncias tóxicas para guardar alimentos. 

IV- Guardar produtos tóxicos em armário próximo ao maior número possível de 

pessoas. 

V- Guardar desinfetantes, sabão e detergente em armários trancados e devidamente 

rotulados. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e V. 

D) Apenas I, III e V. 

E) Apenas I. 

 

20) O que significa esta placa em um determinado armário em uma sala: 

 

A) Cuidado não abra; 

B) Risco de faíscas; 
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C) Risco de incêndio; 

D) Risco de choque elétrico;  

E) Risco a saúde humano. 

 

21) A respeito do Equipamento de Proteção Individual (EPI) é de responsabilidade 

do trabalhador: 

A) Fiscalizar o uso correto do EPI. 

B) Usar e conservar o EPI. 

C) Adquirir o EPI. 

D) Repor o EPI danificado. 

E) Instruir quanto ao uso do EPI. 

 

22) Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Cada função tem os EPIs que são de 

uso Obrigatório e os de uso eventual. É um EPI de uso obrigatório a auxiliares de 

serviços gerais: 

A) Luvas de látex 

B) Máscara para vapores 

C) Colete refletivo  

D) Capacete com aba frontal 

E) Óculos de segurança 

 

23) Desinfetantes são substancias ou produtos capazes de destruir, 

indiscriminadamente os micro-organismos de uma superfície ou revestimento, sem, 

no entanto, eliminar formas esporuladas. São características de um desinfetante 

ideal, exceto: 

A) Baixo custo 

B) Eficiente à temperatura ambiente 

C) (c ) Atóxico para seres humanos 

D) Não corrosivo 

E) Inflamável  
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24) Para uma limpeza adequada é necessário: 

I. Ter em mãos todos os materiais e utensílios necessários à tarefa 

II. Usar bastante água para que tudo fique bem limpo 

III. Limpar bem os cantos, as reentrâncias e as saliências dos móveis. 

IV. Conhecer os produtos de limpeza indicados aos diferentes materiais: madeira, 

mármore, vidro, alumínio, ferro, fórmica. 

V. Usar sempre o multiuso, pois ele substitui todos os produtos de limpeza. 

Analisando as afirmações acima podemos concluir que: 

A) Apenas I e II são verdadeiras 

B) Apenas I, III, IV são verdadeiras 

C) Apenas II, IV e V são verdadeiras 

D) Apenas V é verdadeira 

E) Todas as alternativas são falsas. 

 

25) Todas as pessoas são interessadas e responsáveis por manter os lares e locais 

de trabalho em segurança.Para isso, precisa-se descobrir os riscos e elimina-los. É 

importante também conscientizar toda a família e os funcionários da empresa que 

trabalha. 

São recomendações preventivas contra incêndio: 

A) Não usar cesto de lixo como cinzeiros; colocar os materiais de limpeza em 

recipientes próprios e identificados; não deixar os equipamentos elétricos ligados 

após sua utilização; não sobrecarregar as instalações elétricas com a utilização de 

plugins T ou extensões, observar as normas de segurança ao manipular produtos 

inflamáveis ou explosivos. 

B) Usar sapatos antiderrapantes, luvas, mascaras e avental contra fogo, sempre que 

estiver no local de trabalho. 

C) guardar garrafas de álcool na prateleira alta do armário, mesmo que ele fique 

próximo a fogões ou fogareiros. 

D) Fumar e ascender fósforos só do lado de fora da sala, jogando as pontas de 

cigarro preferencialmente em vasilhas plásticas. 

E) Deixar os extintores em caixas apropriadas, devidamente guardados em locais 

apropriados. 
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26) Equipamento de Proteção Individual (EPI), é todo dispositivo de uso individual, 

de fabricação nacional ou estrangeira, que visa proteger a saúde e a integridade 

física dos trabalhadores. Todo trabalhador exposto a riscos é obrigado a utilizar EPI, 

responsabilizando-se por sua guarda e conservação e devendo avisar o empregador 

sempre que o EPI estiver com defeitos ou problemas. 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) , como o próprio nome já diz, são 

equipamentos utilizados para proteção coletiva de trabalhadores expostos a risco. 

Os mais comuns são enclausuramento acústico de fontes de ruído, ventilação dos 

locais de trabalho, extintor de incêndio, proteção de partes móveis de maquinas e 

equipamentos, cabine de segurança biológica, capelas químicas e cabine para 

manipulação de radiosótopos. Os itens que fazem parte do EPI são: 

A) avental, sapatos, mochila e luvas; 

B) esparadrapo, gaze e aspirina; 

C) cintos especiais e macacões de tecido grosso; 

D) extintor de incêndio, porta corta-fogo, tira antederrapantes para escada; 

E) protetores auriculares, luvas, máscaras, óculos e vestimentas. 

 

27) Antes de manusear qualquer produto químico de limpeza, deve-se sempre: 

A) Ler de vez enquanto as instruções do rótulo e ficha de segurança; 

B) Antes de utilizar qualquer produto químico para limpeza, leia atentamente seu 

rotulo com as indicações de como usa-lo com segurança; 

C) Colocar luvas e utiliza-los de maneira que parece ser correto; 

D) Antes de utilizar qualquer produto químico para limpeza, deve-se usá-lo para 

verificar se realmente funciona; 

E) Se o produto químico de limpeza tiver cheiro agradável, não é necessário 

nenhum cuidado. 

 

28) Assinale a alternativa correta sobre a melhor forma de armazenamento de 

produtos de limpeza:  

A) Conserve os produtos em locais fora do alcance de crianças, em locais 

ventilados, em armários altos e fechados com chave 

B) Não guarde em cima ou embaixo de pias ou tanques, pois estes lugares são de 

fácil acesso. 
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C) Alguns produtos de limpeza são inflamáveis e por isso, devem ficar longe de 

aparelhos ligados ou que produzam faísca, para evitar incêndios. 

D) Não guarde produtos de limpeza junto com alimentos ou medicamentos 

E) Todas as alternativas estão corretas 

 

27- Sobre segurança no trabalho, assinale a alternativa a ser utilizada pelo 

profissional de serviços gerais: 

A) Sentar em mesas para descansar; 

B) Conservar o piso sempre seco; 

C) Colocar tapetes com fundo liso nas soleiras das portas; 

D) Para limpar lugares altos se a escada tiver em má condição usar mesmo assim, 

para mostrar trabalho; 

E) conservar o piso sempre molhado. 

 

29) Equipamento que deve ser utilizado para sinalização do empregado, facilitando a 

visualização de sua presença quando em trabalhos na via publica: 

A) Colete salva-vidas 

B) Colete de sinalização refletivo 

C) Cinturão de segurança 

D) Creme protetor solar 

E) Óculos escuros 

 

30) São exemplos de lixos orgânicos: 

A) Restos de verduras e legumes; 

B) Seringas; 

C) Pilhas recarregáveis; 

D) Gases; 

E) Plásticos. 

 


