
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE APUCARANA

CONCURSO PÚBLICO  -  EDITAL Nº 024/2022

CARGO:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

(NÍVEL FUNDAMENTAL)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;

Conhecimentos Gerais: 11 a 20; Conhecimentos Específi  cos: 21 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto a seguir para responder as próximas 
questões.

“Todo dia, ou toda hora, pipoca mais um escândalo e 
pinta mais uma ladroeira. Não adianta bancar o aves-
truz e enfiar a cabeça na areia. Sendo de todas as aves 
a maior, o avestruz não vê, mas é visível. No nosso 
caso, dá vontade de não ver e de não ser visto. Com 
a altíssima taxa de corruptos que assola o país, a Câ-
mara dos Deputados podia inverter o objetivo de sua 
comissão de inquérito: ouvir os suspeitos de honradez. 
Não haveria assim perigo de tumulto, nem seriam le-
gião os inquiridos. Calma, gente! Nada de pôr a culpa 
na imprensa e acusá-la de só ver o negativo. Tem muita 
gente proba por aí. Aposto de olhos fechados e mão 
na Bíblia que é a maioria. O Rio e São Paulo não são 
Sodoma e Gomorra. E se você é dos que acham que 
jornal só vê o negativo, quero lhe perguntar se costuma 
ir ao médico com uma saúde de vaca premiada. Com 
32 dentes sem cárie, você procura o dentista? Você sai 
de casa todo dia para o trabalho. Se amanhã quebrar 
a perna no trajeto, conta para a sua mulher ou cala? O 
Titanic só foi manchete quando afundou, sabia? Então 
tá. Pense um pouco antes de falar bobagem”. (Sejamos 
positivos, Otto Lara Resende, com adaptações).

01. De acordo com a interpretação do texto, pode-se 
afirmar que o autor considera que:

a) a imprensa brasileira faz um trabalho desonesto.
b) algumas cidades brasileiras são piores do que So-
doma e Gomorra.
c) é natural os jornais abordarem mais fatos negativos 
do que positivos.
d) há poucos escândalos ou casos de corrupção no 
país.
e) todos devem ir regularmente ao dentista, mesmo se 
não têm cáries.
___________________________________________
02. No trecho “todo dia, ou toda hora, pipoca mais um 
escândalo”, o termo “pipoca” poderia ser substituído, 
sem prejuízo ao sentido geral do texto, por:

a) “acaba”.
b) “encerra”.
c) “milho”.
d) “quer”.
e) “surge”.
___________________________________________
03. Após a expressão “Calma, gente”, o autor empre-
ga o sinal de pontuação denominado:

a) dois-pontos.
b) ponto de exclamação.
c) linguagem informal.
d) ponto de interrogação.
e) reticências.
___________________________________________

04. Marque a alternativa que indica um termo, extraído 
do texto, que esteja no gênero feminino.

a) Avestruz.
b) Deputados.
c) Escândalo.
d) Honradez.
e) Trajeto.
___________________________________________
05. Dentre os termos listados a seguir, extraídos do 
texto, marque o que está no plural.

a) Avestruz.
b) Corruptos.
c) Gente.
d) Honradez.
e) Legião.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Antonio Carlos tinha R$ 800,00 em dinheiro. Pa-
gou uma conta de R$ 45,00 e comprou duas cadei-
ras iguais, cada uma custando R$ 62,00. Com quanto 
de dinheiro Antonio Carlos ficou após pagar a conta e 
comprar as cadeiras?

a) R$ 631,00
b) R$ 693,00
c) R$ 676,00
d) R$ 628,00
e) R$ 654,00
___________________________________________
07. Assinale o item que apresenta o maior número.

a) XXXVIII
b) LI
c) XLIX
d) VIII
e) IX
___________________________________________
8. Maíra está distribuindo convites para a festa juni-
na de sua escola. Ela entregou 126 e ainda ficou com 
387. Quantos convites ela tinha no início?

a) 261 convites.
b) 281 convites.
c) 503 convites.
d) 513 convites.
e) 612 convites.
___________________________________________
09. Uma plantação de 320 hectares foi atingida por 
uma geada que queimou 15% de sua área. Qual é a 
medida da área queimada pela geada?

a) 48 hectares.
b) 60 hectares.
c) 150 hectares.
d) 210 hectares.
e) 310 hectares.
___________________________________________
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10. A cada 6 dias, 70 pessoas vão em um posto de 
saúde. Quantos pessoas foram a esse posto de saúde 
no mês de abril?

a) 320 pessoas.
b) 330 pessoas.
c) 340 pessoas.
d) 350 pessoas.
e) 360 pessoas.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

 

11. A cidade de Apucarana se localiza aproximada-
mente à mesma distância de outros dois centros urba-
nos da região: Londrina e Maringá. Marque a alternati-
va que melhor indica essa distância aproximada.

a) 50 km.
b) 100 km.
c) 200 km.
d) 400 km.
e) 800 km.
___________________________________________
12. Em relação ao município de Apucarana, marque a 
alternativa que indica aproximadamente a sua dimen-
são populacional.

a) 3 mil habitantes.
b) 13 mil habitantes.
c) 130 mil habitantes.
d) 13 milhões de habitantes
e) 3 milhões de habitantes.
___________________________________________
13. Marque a alternativa que indica o dia em que se 
comemora o aniversário do município de Apucarana.

a) 28 de janeiro.
b) 15 de abril.
c) 14 de agosto.
d) 12 de outubro.
e) 20 de novembro.
___________________________________________
14. Marque a alternativa que indica o nome de um mu-
nicípio paranaense que surgiu após ter sido desmem-
brado do município de Apucarana.

a) Londrina.
b) Maringá.
c) Mandaguari.
d) Paranavaí.
e) Tamarana.
___________________________________________
15. Marque a alternativa que indica a idade do municí-
pio de Apucarana.

a) 34 anos.
b) 45 anos.
c) 56 anos.
d) 67 anos.
e) 78 anos.___________________________________________

16. Das alternativas a seguir, identifique o que NÃO 
contém o nome de um dos atuais distritos do município 
de Apucarana.

a) Correia de Freitas.
b) Faxinal.
c) Pirapó.
d) São Pedro.
e) Vila Reis.
___________________________________________
17. Considere o texto a seguir, a respeito de uma im-
portante produção artística brasileira, e marque a op-
ção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Lançada em 1962, ______________ é uma música 
resultado da parceria entre Vinicius de Moraes e Tom 
Jobim. A canção, feita em homenagem a Helô Pinhei-
ro, é considerada um dos maiores clássicos da MPB, 
e se tornou uma espécie de hino da Bossa Nova. Para 
se ter uma noção do sucesso estrondoso da música, 
ela foi considerada a segunda música mais tocada da 
história”. (Cultura Genial, com adaptações).

a) Águas de Março.
b) Garota de Ipanema.
c) Gostava Tanto de Você.
d) Ovelha Negra.
e) Preta Pretinha.
___________________________________________
18. Considere as alternativas a seguir e marque a que 
NÃO indica um artista brasileiro.

a) Chico Buarque.
b) Dorival Caymmi.
c) Frank Sinatra.
d) Pixinguinha.
e) Heitor Villa-Lobos.
___________________________________________
19. Considere as alternativas a seguir e marque a que 
indica a formação vegetal que é símbolo do Paraná.

a) Caatinga.
b) Mata de Araucária.
c) Floresta Amazônica.
d) Mata de Cocais.
e) Cerrado.
___________________________________________
20. Marque a alternativa que indica o nome do municí-
pio brasileiro que ocupa a posição de capital do estado 
do Paraná.

a) Cascavel.
b) Curitiba.
c) Londrina.
d) Maringá.
e) Ponta Grossa.
___________________________________________
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QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. De quem é a competência privativa para sancionar, 
promulgar e fazer promulgar as Leis, bem como expe-
dir decretos e regulamentos para sua fiel execução? 

a) Presidente da Câmara Municipal.
b) Vereadores.
c) Secretários Municipais.
d) Cidadãos.
e) Prefeito.
___________________________________________
22. Assinale a alternativa CORRETA a respeito do Po-
der Executivo municipal.

a) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 4 (quatro) anos, devendo a eleição reali-
zar-se 90 (noventa) dias antes do término do mandato 
de seus antecessores, mediante pleito direto e simul-
tâneo, em todo o País.
b) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 2 (dois) anos, devendo a eleição realizar-
-se 60 (sessenta) dias antes do término do mandato 
de seus antecessores, mediante pleito direto e simul-
tâneo, em todo o País.
c) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 4 (quatro) anos, devendo a eleição reali-
zar-se 60 (sessenta) dias antes do término do man-
dato de seus antecessores, mediante pleito indireto e 
simultâneo, somente nos Municípios com população 
acima de 50 (cinquenta) mil habitantes.
d) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 2 (dois) anos, devendo a eleição realizar-
-se 90 (noventa) dias antes do término do mandato 
de seus sucessores, mediante pleito indireto e simul-
tâneo, em todo o País.
e) O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um 
mandato de 4 (quatro) anos, devendo a eleição rea-
lizar-se 120 (cento e vinte) dias antes do término do 
mandato de seus antecessores, mediante pleito direto 
e simultâneo, em todo o País.
___________________________________________
23. Assinale a alternativa que NÃO é um requisito para 
a investidura em cargo público, conforme a legislação 
municipal.

a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) Quitação com as obrigações militares.
d) Quitação com as obrigações eleitorais.
e) Idade mínima de vinte e um anos.
___________________________________________
24. Assinale a alternativa que apresenta um compor-
tamento proibido aos servidores públicos municipais.

a) Tratar com urbanidade as pessoas.
b) Ser assíduo e pontual ao serviço.
c) Recusar fé a documentos públicos.
d) Exercer com zelo as atribuições do cargo
e) Apresentar-se ao serviço convenientemente trajado.___________________________________________

25. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da Au-
tarquia Municipal de Saúde de Apucarana.

a) É uma pessoa jurídica de direito privado.
b) Possui autonomia administrativa, financeira e patri-
monial.
c) Tem sede e foro na capital do Estado.
d) O Prefeito Municipal é o seu presidente.
e) Compete-lhe estabelecer a política pública de edu-
cação no Município de Apucarana.
___________________________________________
26. A lavagem dos corredores de um prédio de cinco 
andares sem elevador deve ser iniciada:

a) pela garagem.
b) pela portaria.
c) pelo quarto andar.
d) pelo quinto andar.
e) pelo subterrâneo.
___________________________________________
27. A verificação (e se necessário, a reposição) de pa-
pel higiênico, sabonete líquido e toalhas descartáveis 
em banheiros de órgão públicos devem ser realizados:

a) apenas quando a chefia reclamar que está faltando 
algum dos itens.
b) mensalmente.
c) semanalmente.
d) somente aos finais de semana.
e) todos os dias.
___________________________________________
28. A seguir estão listados alguns produtos que podem 
ser estocados no mesmo espaço, porém, uma alter-
nativa apresenta dois produtos que NÃO podem ser 
armazenados juntos, assinale-a.

a) Alimentos enlatados e bebidas engarrafadas.
b) Equipamentos eletrônicos e lâmpadas de led.
c) Jornais velhos e materiais de limpeza.
d) Legumes e verduras.
e) Medicamentos e produtos químicos.
___________________________________________
29. Algumas embalagens de produtos de limpeza 
apresentam a seguinte nomenclatura em seus rótulos: 
“Produto Biodegradável”. Isso indica que:

a) o produto é ecologicamente perfeito, não prejudica 
a natureza e também não produz a limpeza prometida 
na embalagem.
b) o tempo de degradação do produto na natureza é 
bem menor e o mesmo não gera subprodutos tóxicos 
durante a decomposição.
c) os produtos demoram o dobro do tempo para se 
decompor, ou seja, demoram mais tempo para poluir 
a natureza.
d) os produtos podem ser diluídos com água ou outros 
materiais biológicos, como álcool, cloro ou querosene.
e) os produtos são muito mais eficientes, porém o pre-
ço dos mesmos é praticamente o dobro dos produtos 
convencionais.___________________________________________
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30. As paredes de órgãos públicos recebem vários ti-
pos de acabamento, dependendo da utilização cada 
uma delas vai apresentar um revestimento diferente. 
Dos acabamentos/revestimentos a serguir, qual deles 
NÃO é lavável?

a) Parede azulejada.
b) Parede chapiscada.
c) Parede com pedra a vista.
d) Parede pintada com cal.
e) Parede revestida com cerâmica.
___________________________________________
31. Ferramentas de corte como enxada, facão e foice, 
NÃO são utilizadas em qual das tarefas a seguir des-
critas?

a) Aparos de arbustos em jardins.
b) Capina de lotes vagos.
c) Corte e poda de galhos de árvores.
d) Limpeza de terrenos baldios.
e) Varrição de vias públicas.
___________________________________________
32. Infelizmente muitos munícipes imaginam que o 
servidor público também é obrigado a aturar o nervo-
sismo dos mesmos. Caso esteja em seu local de tra-
balho e uma pessoa se dirija a você apenas com um 
documento na mão e demonstrando uma total falta de 
educação, o que você deverá fazer?

a) Calmamente, verificar o documento e encaminhar 
a pessoa ao departamento que irá dar andamento a 
solicitação da mesma.
b) Chamar a segurança do local e informar que a pes-
soa está procurando briga com todos os presentes.
c) Empurrar a pessoa para fora do seu local de traba-
lho e depois chamar a segurança para impedir que ela 
volte.
d) Fingir que não esta vendo a pessoa e continuar tra-
balhando normalmente.
e) Mandar a pessoa ficar calada e somente depois que 
ela se acalme agendar um horário para o atendimento 
da mesma na próxima semana.
___________________________________________
33. Na coleta seletiva de lixo, os recipientes que são 
utilizados são pintados:

a) apenas com as cores primárias (amarelo, azul e 
vermelho).
b) com cores indeterminadas.
c) com cores pré-definidas, cada uma para seu res-
pectivo material a ser recolhido.
d) somente com cores neutras (branco, cinza e preto).
e) todos de branco.
___________________________________________
34. Na prestação de primeiros socorros NÃO deve-
mos:

a) Agir com calma e lógica.
b) Falar com a vítima de modo gentil.
c) Perder o controle de si mesmo e o da situação.

d) Ser objetivo.
e) Usar as mãos delicadamente.
__________________________________________ 
35. Qual tipo de roupa o Auxiliar de Serviços Gerais 
NÃO necessita utilizar durante sua jornada de traba-
lho?

a) Roupa apresentável.
b) Roupa bem conservada.
c) Roupa de etiqueta ou de grife.
d) Roupa limpa.
e) Uniforme do órgão.
___________________________________________
36. Quando e como, um recado deve ser dado a um 
funcionário que recebeu uma ligação de um familiar 
enquanto estava ausente do local de trabalho e que 
retornará em alguns minutos?

a) Ao final do horário de trabalho, verbalmente e de 
forma atabalhoada.
b) Assim que o funcionário retornar, por escrito e de 
forma discreta.
c) Assim que o funcionário retornar, verbalmente e de 
forma atabalhoada.
d) No dia seguinte, por escrito e de forma discreta.
e) No dia seguinte, verbalmente e de forma discreta.
___________________________________________
37. São equipamentos e utensílios de limpeza, EXCE-
TO:

a) água sanitária.
b) balde de plástico.
c) escovão com cerdas duras.
d) mangueira de borracha.
e) vassoura.
__________________________________________
38. Segundo Passadori (s/d), são atitudes que indicam 
boas maneiras e interação com os colegas em seu lo-
cal de trabalho. Uma das alternativas apresenta uma 
INCOERÊNCIA, assinale-a.

a) Fuja das fofocas, em um ambiente com pessoas 
que possuem diferentes personalidades, muitas ve-
zes, são reproduzidas conversas necessárias que po-
dem ser encaradas como fofocas, mas que na verda-
de deixam o ambiente mais agradável.
b) Respeite a opinião do próximo, o comportamento 
profissional adequado visa o respeito à opinião do 
próximo. Isto porque, em um mesmo ambiente, terão 
pessoas com diferentes filosofias de vida, crenças, va-
lores e vivências pessoais.
c) Saiba a hora de desconectar, é recomendável e ne-
cessário que os colaboradores façam pausas durante 
a jornada de trabalho, para não afetar o seu comporta-
mento profissional.
d) Saiba receber elogios e críticas, muitas vezes, a crí-
tica não é encarada como algo positivo, porém, é im-
portante que o gestor aponte os erros da equipe para 
promover melhorias nos resultados entregues.
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e) Socialize com seus colegas, a interação entre os 
colaboradores é uma regra básica para a convivência 
no local de trabalho.
___________________________________________
39. Sendo o auxiliar de serviços gerais destacado para 
ajudar um pedreiro nos serviços de reparo na alvena-
ria de um prédio público, ele deverá preparar a arga-
massa em qual proporção?

a) Duas latas de areia para uma lata de cimento.
b) Na proporção em que o pedreiro solicitar.
c) Na proporção que o auxiliar de serviços gerais qui-
ser.
d) Uma lata de areia para duas latas de cimento.
e) Uma lata de areia para uma lata de cimento.
___________________________________________
40. Todas as alternativas a seguir apresentam equipa-
mentos de proteção coletiva, EXCETO:

a) chuveiro automático.
b) corrimão de escada.
c) fita antiderrapante.
d) placas de numeração.
e) porta corta-fogo.
___________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


