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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. Assinale com (v) para as afirmativas verdadeiras e (f) para as falsas. 

Para retirar o pó dos móveis de madeira deve-se utilizar: 

(__) pano seco; 

(__) espanador; 

(__) saponáceo. 
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A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

a) F-V-F 
b) V-V-F 

c) F-F-V 

d) V-F-F 
 

07. A denominada “capina química” e realizada com uso de: 

a) Foice 
b) Enxada 

c) Produtos químicos 
d) Pá 

 

08. Analise: 

 

 
 

A imagem acima representa uma ferramenta denominada: 

a) Picareta 
b) Martelo 

c) Broca 

d) Parafusadeira 
 

09. A betoneira é utilizada para: 

a) Serrar troncos largos 
b) Limpar vidros 

c) Pintar vias públicas 
d) Misturar concreto 

 

10. Analise sobre a varrição de vias públicas: 

 

 I – as vias devem ser varridas com eficiência e tomando cuidado para não atrapalhar a passagem dos 

pedestres; 

 II – por conta do aquecimento global e visando à diminuição e o acumulo do lixo, os detritos varridos nas vias 

públicas devem ser todos direcionados e jogados dentro das bocas de lobo. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Ambos os itens estão incorretos. 
c) Ambos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item II está correto. 
 

11. A limpeza seca é aquela que não se usa: 

a) Vassoura 
b) Pano molhado 

c) Pá de recolher lixo 
d) Saco de lixo 
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12. Analise: 

 

 
 

A imagem acima é composta por: 

a) Equipamentos de Proteção Individual 
b) Equipamentos Causadores de Acidentes 

c) Equipamentos Desnecessários ao Trabalhador 
d) Equipamentos de Uso Corriqueiro 

 

13. Para a realização do seu trabalho diário o auxiliar de serviços gerais utilizará alguns materiais. Após o termino do 

trabalho deve-se: 

a) Descartar no lixo todo material. 

b) Levar os materiais para casa e trazer no dia seguinte para continuar. 
c) Guardar o material utilizado no lugar próprio. 

d) Deixar o material no lugar mais fácil para ir embora rapidamente. 
 

14. A trena é uma ferramenta de trabalho útil para: 

a) Florescer jardins 
b) Plantar mudar 

c) Podar canteiros 
d) Realizar medida 

 

15. Trata-se de um produto de limpeza que somente deve ser utilizado depois que o auxiliar de serviços gerais estiver 

usando luvas: 

a) Sabão neutro 

b) Soda cáustica 
c) Vaselina 

d) Removedor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


