CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE GOUVELÂNDIA -GO
no 01/2019
cargo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Vencer a si próprio é a maior das vitórias.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir

da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.ifepbr.org.br

boa prova a todos!
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QUESTÃO 05

LÍNGUA PORTUGUESA

A pontuação “travessão” aparece na anedota acima para:

Leia a anedota abaixo e responda o que se pede:

“Minha mãe sempre gostou de música e sempre quis tocar piano. Meu
pai, então, comprou um de prezente para ela. Dias depois, liguei para
saber o que ela estava achando da experiência.
– Devolví o piano. Convenci sua mãe a tocar clarineta – disse papai.
– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não consegue cantar junto – explicou ele.”
QUESTÃO 01

(c) Determinar que foi feita uma indagação.

(d) Apontar o término de sentenças inconclusivas.
(e) Indicar o início de frases no diálogo.

Assinale a alternativa que apresenta plural incorreto:

(a) A mãe, de fato, não gosta de piano.

(b) Para o marido, o problema é a voz da esposa.

(c) O filho não esta, realmente, interessado no progresso artístico da
mãe.
(d) A mãe, na verdade, gosta mais de clarineta.

(e) O marido sente inveja do talento da esposa.

(a) Papel – Papeles.

(b) Homem – Homens.
(c) Eleição – Eleições.

(d) Viagem – Viagens.
(e) Amor – Amores.

QUESTÃO 02

Propositalmente, acentuamos uma palavra incorretamente na anedota
acima. Qual é esta palavra?
(a) Música.

(b) Por quê.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que apresenta o coletivo incorreto:
(a) Abelha – Enxame.
(b) Alho – Réstia.

(c) Livros – Discoteca.

(c) Devolví.

(d) Bala – Saraivada.

(d) Experiência.

(e) Lobos – Matilha.
QUESTÃO 03

QUESTÃO 08

Assinale a frase em que a flexão do substantivo é do Gênero masculino

É uma palavra monossílaba presente na anedota acima:

(a) Velha debaixo da cama.

(a) Sempre.

(b) Rainhas da praia.

(b) Quis.

(c) História sem conclusão.

(c) Piano.

(d) Natal inesquecível.

(d) Estava.

(e) Clarineta.

(b) Apontar que foi elaborada uma sentença exclamativa.

QUESTÃO 06

01. Podemos entender da anedota acima:

(e) Mãe.

(a) Expressar a falta de talento da esposa.

(e) Uma cidade sem vida.
QUESTÃO 04

Propositalmente escrevemos uma palavra incorretamente na anedota
acima. Qual é esta palavra?
(a) Comprou.
(b) Achando.

(c) Convenci.

(d) Prezente.

(e) Consegue.
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QUESTÃO 09

Não é um possível coletivo de animal:
(a) Fauna.

(b) Manada.
(c) Tropa.

(d) Alcateia.

(e) Esquadra.
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QUESTÃO 10

(c) 10.
(d) 6.

Assinale a alternativa em que a frase aparece corretamente escrita:

(e) 4.

(a) Queria simplesmente reivindicar.
(b) Queria simplesmente revidicar.

(c) Queria simplismente revindicar.

Um determinado conjunto é formado apenas por números ímpares.
Assinale a alternativa que contém um número que poderia pertencer
a este conjunto:

(d) Queria simplesmente renvidicar.
(e) Queria simplismente reivindicar.

(a) 122.

(b) 336.

MATEMÁTICA

(c) 225.

QUESTÃO 11

Um estudante realizou medidas de comprimento utilizando uma trena
para um trabalho escolar. Assinale a alternativa que contém uma unidade de medida que se relaciona corretamente ao trabalho escolar do
estudante:
(a) kg.

(d) 794.
(e) 478.

QUESTÃO 16

Considere dois conjuntos, A e B, conforme exposto abaixo.
A = { a, b, c }
B = { a, e, i, o, u }

(b) min.
(c) ml.

A união de A e B resulta em um conjunto que possui:

(d) s.

(e) m.

QUESTÃO 15

(a) 4 elementos.

(b) 7 elementos.

QUESTÃO 12

Uma criança tem 9 anos. Seu irmão é 3 anos mais velho que ela e sua
mãe tem o triplo da idade do irmão. É correto afirmar que a idade da
mãe é:
(a) 42 anos.

(c) 3 elementos.

(d) 5 elementos.
(e) 1 elemento.

QUESTÃO 17

(b) 33 anos.

Uma medida de massa igual a 3 kg equivale a:

(d) 36 anos.

(b) 0,3 gramas.

(c) 29 anos.

(e) 45 anos.

(a) 300 gramas.
(c) 30 gramas.

QUESTÃO 13

(d) 30.000 gramas.
(e) 3.000 gramas.

A metade de 524, acrescido de 18 unidades, é igual a:
(a) 345

QUESTÃO 18

(b) 122.

Um retângulo possui lados iguais a 25 cm e 18 cm. Sua área, em cm², é:

(d) 420.

(b) 450.

(c) 280.

(e) 196.

(a) 86.

(c) 268.

QUESTÃO 14

O perímetro de um quadrado de lado L é 20 cm. É correto afirmar que
L, em cm, é igual a:
(a) 5.

(b) 8.
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(d) 43.

(e) 348.

QUESTÃO 19

Uma determinada compra, no valor de R$ 88,00, foi paga utilizando
uma nota de cem reais. O troco recebido foi de:
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(a) R$ 10,00.

QUESTÃO 24

(b) R$ 14,00.

Em 1988, com a promulgação da constituição do Brasil, Goiás perdeu
cerca de 40% de seu território para a formação do estado de:

(c) R$ 8,00.

(a) Maranhão.

(d) R$ 12,00.
(e) R$ 22,00.

(b) Mato Grosso.
(c) Amapá.

QUESTÃO 20

Uma sala de aula possui 36 alunos. O professor deseja dividir a sala
em grupos com 4 estudantes cada. É correto afirmar que o número de
grupos formados é:
(a) 9.

(e) Tocantins.

QUESTÃO 25

Leia o trecho e responda:

(b) 8.

“O estado de Goiás está localizado na região ___________ do Brasil, sua
capital é ____________, A vegetação predominante no estado de Goiás é o
___________, e seu clima é _____________ semiúmido, com temperatura média anual de 23°C.”

(c) 6.

(d) 4.

(e) 12.

(d) Acre.

A alternativa que completa as lacunas, correta e respectivamente é:
(a) Centro-oeste, Goiânia, Cerrado, Tropical.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(b) Norte, Distrito Federal, Mata Atlântica, temperado.

QUESTÃO 21

Antes de se emancipar como município, a denominação de Gouvelândia foi criada em 1963, instituindo-a como distrito da cidade de:
(a) Nova Goiânia.
(b) Catalão.

(a) Pico das Agulhas Negras.

QUESTÃO 22

O município de Gouvelândia, no estado de Goiás, teve origem no pequeno povoado que ficava às margens do rio Paranaíba, e da balsa que
atravessava Goiás para Minas Gerais. Seu primeiro nome foi:
(a) Porto Novo.

(b) Novas Minas.
(c) Vila rica.

03. Uma das primeiras expedições bandeirante a adentrar no território
atualmente pertencente a Goiás foi realizada por:
(b) Bartolomeu Bueno.

(c) Joaquim Xavier, ou Tiradentes.
(d) João Cândido.
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(c) Serra da Canastra.

(d) Parque Nacional Vila Velha.
(e) Pico da Neblina.

QUESTÃO 27

(a) Cana de açúcar.

QUESTÃO 23

(a) Getúlio Vargas.

(b) Chapada dos Veadeiros.

A agropecuária de Goiás tem grande importância no cenário nacional,
com importantes produtos produzidos em grande escala. Dentre as
alternativas abaixo, a que descreve corretamente um destes produtos
destacados é:

(d) Pequeno Goiás.

(e) Antônio Conselheiro.

(e) Sul, Brasília, Floresta Amazônica, Árido.

O estado de Goiás tem um relevo bastante variado, com planaltos, chapadas, vales e depressões. Das alternativas abaixo, a única que contém
um elemento natural pertencente a este estado é:

(d) São Félix do Araguaia.

(e) Vertente Grande.

(d) Sudeste, Goiânia, Salvador, Mangue, subtropical.
QUESTÃO 26

(c) Quirinópolis.
(e) Analândia.

(c) Centro-oeste, Brasília, Mata dos cocais, árido.

(b) Castanha de caju.
(c) Banana.
(d) Uva.

(e) Soja.

QUESTÃO 28

Os Estados Unidos estiveram diante de um novo aumento de tensão
do Oriente Médio, após o presidente Donald Trump ter autorizado o
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ataque e execução de um líder militar, o general Qasem Soleimani, uma
das principais autoridades do:
(a) Iraque.

(b) Arábia Saudita.
(c) Afeganistão.
(d) Catar.
(e) Irã.

QUESTÃO 29

Além do Brasil, que teve grande parte do território amazônico assolado por incêndios, outro país também tem sido notícia mundial devido
a incêndios de proporções devastadoras, este país é:
(a) Nova Zelândia.
(b) Zimbábue.

(e) Brasão, haste e carimbo.

QUESTÃO 33

“O cargo de auxiliar de serviços gerais exige um preparo físico dos profissionais, pois é de uma rotina braçal de limpeza e organização de locais públicos ou privados. Dentro de uma instituição, é a pessoa a qual
está lá todos os dias, a rotina de trabalho deste profissional envolve a
limpeza e a manutenção de higiene do ambiente onde atua, garantindo
o saneamento local. Além disso, é de responsabilidade do auxiliar de
serviços gerais o controle de compra e uso de materiais de limpeza.”
Sobre o trecho acima podemos afirmar:

(a) Está correto da primeira à última linha.

(b) Está incorreto da primeira à última linha.
(d) Apenas a segunda frase está incorreta.

(d) África do Sul.

(e) Apenas a última frase está correta.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 30

O Brasil inaugurou em janeiro de 2020 uma nova base científica, construída fora do território brasileiro e projetada para ser uma base sustentável, ou seja, sem agredir o meio ambiente. Esta base fica no continente:
(a) Antártico.
(b) Asiático.

Não é uma das competências de um Auxiliar de Serviços Gerais:

(a) Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios e instalações, e outros para manter as condições de higiene e conservação.

(b) Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os e reabastecendo-os
com papel sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso.
(c) Auxiliar na classificação, separação e distribuição de expedientes.

(c) Africano.

(d) Controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando protocolos para comprovar a execução dos serviços.

(d) Europeu.

(e) Norte-americano.

(d) Bandeira, escudo e hino.

(c) Apenas a primeira frase está correta.

(c) Austrália.

(e) Nova Guiné.

(c) Brasão, carimbo e timbre.

QUESTÃO 31

São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si:
I- Legislativo exercido pela Câmara Municipal;
II- Executivo exercido pelo Prefeito;
III- Moderador, exercido pelo judiciário.
Sobre os itens acima:

(a) Apenas o item I está incorreto.
(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas o item III está incorreto.
(d) Todos os itens estão corretos.

(e) Apenas os itens II e III estão incorretos.
QUESTÃO 32

São símbolos do Município:
(a) Selo, broche e carimbo.
(b) Selo, flâmula e timbre.
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(e) Vistoriar o trabalho dos superiores a fim de reorienta-los.
QUESTÃO 35

Leia com atenção:

(__)- O profissional de serviços gerais deve estar preparado para detectar problemas, fazer o diagnóstico e solucioná-los;
(__)- Numa instituição é normal que haja certos problemas, porém em
sua maioria, eles podem e devem ser resolvidos de maneira simples e
rápida, sem a exigência de conhecimentos muito específicos;
(__)- O profissional de Serviços Gerais deve estar preparado para qualquer tipo de situação dentro da instituição;
(__)- O profissional de serviços gerais deve apresentar nossas soluções
de maneira simples, visando sempre melhoria e comodidade, além de
serviços de eficiência.
Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das proposições acima é:
(a) V-V-F-F.

(b) V-V-V-V.
(c) V-F-V-F.

(d) F-V-F-V.
(e) F-F-V-V.
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QUESTÃO 36

(c) Árvores e frutos pendentes.

Conceito de patrimônio:

I- O patrimônio é o objeto administrado que serve para propiciar às
entidades a obtenção de seus fins;
II- Para que um patrimônio seja considerado como tal, este deve atender a dois requisitos: o elemento ser componente de um conjunto que
possua conteúdo econômico avaliável em moeda;
III- Para que um patrimônio seja considerado como tal, este deve atender a dois requisitos: exista interdependência dos elementos componentes do patrimônio e vinculação do conjunto a uma entidade que
vise alcançar determinados fins.

(d) Espaço aéreo.
(e) Subsolo.

QUESTÃO 40

Leia com atenção:

(e) Apenas os itens II e III estão incorretos.

I- Tudo quanto o homem incorporar permanentemente ao solo, como
a semente lançada a terra, os edifícios e construções, de modo que não
se possa retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano; e � tudo
quanto no imóvel o proprietário mantiver intencionalmente empregado em sua exploração industrial, uso estético, ou por comodidade;
II- Ressalta-se que os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele mesmo se reempregarem, não perdem caráter de imóveis;
III- São, ainda, considerados bens imóveis, para efeito de organização
dos inventários, os museus, as pinacotecas, as bibliotecas, os observatórios, os estabelecimentos industriais e agrícolas com os respectivos
aparelhos e instrumentos, as estradas de ferro, conjuntamente com
o material rodante necessário ao serviço, os quartéis, as fábricas de
pólvora e de artefatos de guerra, os artesanais e demais bens de igual
natureza do domínio privado do Estado.

Assinale a alternativa incorreta.

(a) Apenas o item I.

Sobre os itens acima:

(a) Apenas o item I está incorreto.
(b) Apenas o item II está correto.

(c) Apenas o item III está incorreto.
(d) Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 37

Dos itens acima, são bens móveis:
(b) Apenas o item II.

É uma atribuição do cargo que você disputa:

(c) Apenas o item III.

(a) Coletar correspondências externas, mas não internas.

(d) Todos os itens.

(b) Executar serviços externos.

(c) Varrer, lavar e encerar pisos.

(d) Limpar paredes, janelas, portas, máquinas, móveis e equipamentos; auxiliar em pequenos serviços elétricos, hidráulicos, sanitários e
em móveis e equipamentos executar serviços de arrumação de salas,
quartos e gabinetes.

(e) Nenhum os itens.

(e) Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências.
QUESTÃO 38

Sob o critério jurídico, os bens patrimoniais do Estado podem ser classificados em bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis, por sua natureza, são suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força
alheia. A lei também considera bens móveis:

(a) Os direitos ideais sobre objetos, móveis, os direitos de obrigação e
as ações correspondentes, exceto os direitos do autor;
(b) Os direitos reais sobre objetos, móveis, os direitos de obrigação e
as ações correspondentes, bem como os direitos do autor;

(c) Os direitos etéreos sobre objetos, móveis, os direitos de obrigação e
as ações correspondentes, bem como os direitos do autor;
(d) Os direitos teóricos sobre objetos, móveis, os direitos de obrigação
e as ações correspondentes, exceto os direitos do autor;

(e) Os direitos oníricos sobre objetos, móveis, os direitos de obrigação
e as ações correspondentes, bem como os direitos do autor.
QUESTÃO 39

São considerados bens móveis:
(a) Os valores.

(b) O solo com sua superfície.
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