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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Auxiliar de Serviços Gerais – Caicó 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 
 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 

sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  
 

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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1. (SESC RN ) Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 

 
a) pajé – agenda – canjica – jeito – mensagem  
b) pagé – agenda – canjica – jeito – mensagem  
c) pajé – agenda – cangica – jeito – mensagem  
d) pajé – agenda – canjica – geito – mensagem 
 
2. (SESC RN) Identifique a sentença que apresenta a classificação correta das seguintes 
palavras: alegria - alegre - alegrar 

 
a) Verbo – verbo – substantivo 
b) Substantivo – verbo – pronome 
c) Substantivo – verbo – adjetivo  
d) Substantivo – adjetivo – verbo 

 
3 (CRF-TO - 2015 - Serviços Gerais) - Marque a opção correta. 
O feminino das palavras Mestre, Barão, Poeta e Cavalheiro é: 
 
a) Mestra, Baroa, Poeta Amazona. 
b) Mestra, Barona, Poeta, Dama. 
c) Mestra, Baronesa, Poetisa, Dama. 
d) Mestra, baronesa, Poeta, Amazona. 
 

 
4 (SESC RN) Qual número podemos substituir a letra X, para tornar a expressão numérica 
verdadeira? 

X + 9 – 6 + 5 = 17 

a) Resposta = 7 
b) Resposta = 9 
c) Resposta = 8  
d) Resposta = 6 
 
05 (SESC RN) Amanda comprou 5 cadeiras pelo preço de R$ 34,60 cada. Pagou a compra com 
o valor de R$200,00. Recebeu de troco: 
 
a) R$ 27,00 
b) R$ 37,00 
c) R$ 25,00 
d) R$ 35,00 

 
 

06 (SESC RN) Tereza está guardando dinheiro para comprar uma geladeira e um fogão. Juntos 
eles custam R$1.890,00. Se ainda faltam R$198,00 para completar o valor total dos produtos, 
qual a quantia economizada por Tereza: 
 
a) R$1.592,00 
b) R$1.584,00 
c) R$1.692,00 
d) R$1.690,00. 
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07(SESC RN) A limpeza de pisos e lajotas deve ser feita usando-se: 
 
a) Balde, esfregão, água limpa, sabão ou detergente; 
b) Flanela molhada no álcool; 
c) Apenas sabonete líquido; 
d) Palha de aço e água sanitária. 

 
08 (SESC RN) Para evitar choque elétrico é necessário: 
 
a) Para instalar equipamentos elétricos é necessário chamar um eletricista 
b) Não improvisar consertos quando o aparelho estiver com fios desencapados 
c) Nunca colocar objetos dentro das tomadas elétricas 
d) Todas as respostas anteriores estão corretas 

 
09 (SESC RN) O bom relacionamento com os chefes, colegas e o público em geral é muito 
importante para qualquer profissional. Por isso, o Auxiliar de Serviços Gerais, deve: 
 
a) Ser cordial e atencioso com todos; 
b) Criticar seus colegas de trabalho; 
c) Chegar e sair do seu posto de trabalho em qualquer horário; 
d) Falar o mínimo possível e somente quando solicitado. 
 
10) (SESC RN) O lixo composto basicamente por papel limpo, embalagens de papelão e 
produtos similares deverá ter que destinação? 
 
a) Aterro sanitário. 
b) Coleta seletiva. 
c) Compostação.  
d) Incineração 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 
 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 
Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 
OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 
 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 
realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 
etapas.  

 Boa sorte! 
 

 
CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 

acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 
para qualquer outro fim. 
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Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


