
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2019 
 

CARGO: AGENTE DE COPA E LIMPEZA 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 
10(dez) questões de Conhecimentos Específicos; 

e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA conterá 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25. 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO:  
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 
 

 
(Texto) 

O ASSALTO 
Carlos Drummond de Andrade 

A casa luxuosa no Leblon é guardada por um cachorro de feia catadura, que dorme de olhos abertos, ou 
talvez nem durma, de tão vigilante. Por isso, a família vive tranquila, e nunca se teve notícia de assalto à residência 
tão bem protegida.  

Até a semana passada. Na noite de quinta-feira, um homem conseguiu abrir o pesado portão de ferro e 
penetrar no jardim. Ia fazer o mesmo com a porta da casa, quando o cachorro, que muito de astúcia o deixara chegar 
até lá, para acender-lhe o clarão de esperança e depois arrancar-lhe toda ilusão, avançou contra ele, abocanhando-
lhe a perna esquerda. O ladrão quis sacar do revólver, mas não teve tempo para isto. Caindo ao chão, sob as patas 
do inimigo, suplicou-lhe com os olhos que o deixasse viver, e com a boca prometeu que nunca mais tentaria assaltar 
aquela casa. Falou em voz baixa, para não despertar os moradores, temendo que se agravasse a situação. 

O animal pareceu compreender a súplica do ladrão, e deixou-o sair em estado deplorável. No jardim ficou 
um pedaço de calça. No dia seguinte, a empregada não entendeu bem por que uma voz, pelo telefone, disse que era 
da Saúde Pública e indagou se o cão era vacinado. Nesse momento o cão estava junto da doméstica, e abanou o 
rabo, afirmativamente. 
 
 
QUESTÃO 01. O título do texto sugere que será narrada uma história em que ocorrerá um assalto; porém, isso não 

acontece, porque: 
 
(A) o ladrão viu o cachorro antes de entrar no jardim. 
(B) o cachorro surpreendeu o ladrão antes de ele conseguir entrar na casa. 
(C) o cachorro era muito inteligente e entendeu o pedido do ladrão. 
(D) o ladrão achou melhor não entrar no jardim. 
 
QUESTÃO 02. Assinale a opção que apresenta um termo destacado abaixo com significado de tempo: 
 
(A) “(...) que dorme de olhos abertos, (...)” (1º parágrafo) 
(B) “(...) e nunca se teve notícia de assalto à residência tão bem protegida.” (1º parágrafo) 
(C) “(...) um homem conseguiu abrir o pesado portão de ferro e penetrar no jardim.” (2º parágrafo) 
(D) “No dia seguinte, a empregada não entendeu bem por que uma voz, pelo telefone, disse que era da Saúde 

Pública (...)” (3º parágrafo) 
 
QUESTÃO 03. Quando o autor diz que “A casa luxuosa no Leblon é guardada por um cachorro de feia catadura, (...)”, 

no primeiro parágrafo, ele quer dizer sobre a expressão destacada que o cachorro tinha: 
 
(A) uma feia expressão facial; 
(B) uma feia cauda; 
(C) um feio latido; 
(D) uma feia orelha. 
 
QUESTÃO 04. Há um adjetivo destacado na opção: 
 
(A) “(...) que dorme de olhos abertos, ou talvez nem durma, (...)” (1º parágrafo) 
(B) “(...) e nunca se teve notícia de assalto à residência tão bem protegida.” (1º parágrafo) 
(C) “(...) um homem conseguiu abrir o pesado portão de ferro e penetrar no jardim.” (2º parágrafo) 
(D) “(...) que muito de astúcia o deixara chegar até lá, (...)” (2º parágrafo)  
 
QUESTÃO 05. O plural do vocábulo “revólver” está corretamente apontado na alternativa: 
 
(A) revólveres 
(B) revólvers 
(C) revólvereis 
(D) revólveris 



II - PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 06. Ana foi ao mercado e comprou um pacote de 5kg de arroz por R$ 12,00, um pacote de 5kg de 

açúcar por R$ 7,00, e dois pacotes de 500g de café por R$ 6,50 cada. Se Ana deu duas notas de R$ 20,00 para 
pagar a conta, ele teria que receber de troco o valor de: 

 
(A) R$ 8,00 
(B) R$ 6,00 
(C) R$ 10,00 
(D) R$ 4,00 
 
QUESTÃO 07. Lineu tem uma pequena plantação de maracujá em seu quintal, e colheu 85 frutos para vender a 

seu amigo Carlos. Porém, na hora de pegar os frutos, Carlos disse que queria uma centena, duas dezenas e 
sete unidades no total de frutos de maracujá. Para completar a quantidade exigida pelo seu amigo, Lineu 
terá que colher mais: 

 
(A) 30 frutos 
(B) 38 frutos 
(C) 42 frutos 
(D) 47 frutos 
 
QUESTÃO 08. A distância entre a casa e o trabalho de Edvilson é de 1.600 metros. Em um determinado dia, 

Edvilson foi de casa ao trabalho caminhando, e depois do trabalho até uma lanchonete. Se essa lanchonete 
fica a 600 metros do local de trabalho de Edvilson, ele andou da sua casa até a lanchonete um total de: 

 
(A) 1,8 km 
(B) 2,0 km 
(C) 2,2 km 
(D) 2,4 km 
 
QUESTÃO 09. Maria Laura para ir ao colégio caminha 30 minutos até a estação de metrô, depois anda de metrô 

por mais 1 hora e 15 minutos até a estação final, e por fim caminha mais 15 minutos até chegar ao colégio. 
Sabendo que Maria Laura saiu de casa às 5h38min, e que ao chegar à estação entrou direto no metrô, ou 
seja, não precisou ficar esperando, ela chegará ao colégio às: 

 
(A) 7h36min 
(B) 7h58min 
(C) 7h42min 
(D) 7h38min 
 
QUESTÃO 10. Um gari de uma prefeitura precisa varrer uma rua de 1,4 km de comprimento em no máximo 3 

horas. Se na primeira hora ele varreu metade da distância, e na segunda hora varreu mais 300 metros, ele 
precisa varrer na última hora restante um total de: 

 
(A) 300 metros 
(B) 400 metros 
(C) 600 metros 
(D) 500 metros 
  



III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

 

QUESTÃO 11. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bombinhas–Setur recebeu, em 2017, 
uma exposição com informações e imagens da biodiversidade encontrada na Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, uma unidade de conservação federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio).  

A ação foi uma parceria da Setur Bombinhas com o ICMBio.  
Localizada em Bombinhas, possui uma área de 17.300 hectares, com diversas ilhas, relacionadas abaixo. 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Ilha Arvoredo e Deserta 
(B) Ilha Galé e Calhau de São Pedro  
(C) Ilha do Macuco e do Mel 
(D) Grande área marinha que circunda esse arquipélago.  
 

QUESTÃO 12.  Pela Lei Municipal 8.524, de 09 de janeiro 1992, Arvoredo deixou de ser distrito e passou a ser 
município. Anteriormente, a que município Arvoredo pertenceu? Assinale a alternativa correta: 

 

(A) Chapecó. 
(B) Seara. 
(C) Xavantina. 
(D) Xanxerê. 
 

QUESTÃO 13. Segundo a prefeitura de Arvoredo, existe no município uma área de 400 hectares reflorestada com 
plantação de eucalipto e que a vegetação original de Arvoredo é formada por cedro, ________ cabriúva e 
___________. Uma das medidas utilizadas para recuperar a vegetação é reflorestar. 

 

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa? 
 

(A) Angico e bracatinga. 
(B) Araucária e acácia-negra. 
(C) Paineira-rosa e cambuí. 
(D) Ipê-da-serra e grápia. 
 

QUESTÃO 14. A Guerra dos Farrapos, movimento que durou 10 anos no Rio Grande do Sul, o mais longo da 
história do Brasil, teve, corretamente, como motivo, a alternativa: 

 

(A) Insatisfação dos fazendeiros e comerciantes contra o presidente nomeado pelo poder central e a miséria da 
população. 

(B) A disputa pela exploração das minas de ouro recém-descobertas na região sul do país. 
(C) Os altos impostos cobrados sobre os produtos rio-grandenses. Também simpatizavam com ideais 

republicanos e buscavam maior autonomia. 
(D) Repúdio aos problemas de colonização na região, grupos de revoltosos tomaram várias cidades, expulsaram 

companhias grileiras e seus jagunços, exigindo que novas autoridades assumissem o comando. 
 

QUESTÃO 15. Conflito ocorrido entre sertanejos e as forças do Estado, incluindo exército e polícias de Santa 
Catarina e do Paraná, no planalto fronteiriço destes estados, entre 1912 e 1916. A luta pela terra, a 
resistência ao Coronelismo e a reação ao deslocamento compulsório de populações nacionais pela 
construção de uma linha férrea levaram à morte mais de 10 mil pessoas, a maioria civis atingidos pelo cerco 
militar, pelos combates, pela fome e epidemias. 

 

Assinale corretamente o nome do conflito: 
 

(A) Guerra do Porecatu. 
(B) Revolta do Vintém. 
(C) Cerco da Lapa. 
(D) Guerra do Contestado. 
  



IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. O cuidado com o meio ambiente é uma questão importante para o trabalho do agente de copa e 

limpeza. Ao manusear e depositar os diversos tipos de lixos, deve-se tomar alguns cuidados e descartar o 
lixo, adequadamente. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a opção incorreta: 
 

(A) Os resíduos de lâmpadas fluorescentes podem ser descartados em qualquer lixeira. 
(B) Pilhas e baterias devem ser descartadas em aterro sanitário. 
(C) Embalagens plásticas e de acrílico são descartadas em lixeira para materiais recicláveis. 
(D) Sobras de alimentos devem ser descartadas em lixeiras para materiais orgânicos (não recicláveis). 

  
QUESTÃO 17. O procedimento consiste em espalhar uma solução detergente no piso e esfregar com escova ou 

esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o ralo, enxaguar várias vezes com água limpa em sucessivas 
operações de empurrar com o rodo ou mop para o ralo. Essa é a definição de qual tipo de limpeza? 
Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Limpeza seca. 
(B) Limpeza manual molhada. 
(C) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira automática 
(D) Limpeza manual úmida. 

  
QUESTÃO 18. A limpeza de pisos com vassouras é recomendável em áreas descobertas, como estacionamentos, 

pátios etc. Já nas áreas cobertas, se for necessário a limpeza seca, esta deve ser feita com ____________.  
Assinale a alternativa correta com o item que completa a afirmação acima: 

 
(A) Rodo. 
(B) Vassoura. 
(C) Aspirador. 
(D) Espanador. 

  
QUESTÃO 19. Esse processo é utilizado para limpeza de pisos com máquinas que possuem tanque para soluções 

de detergente que é dosado, diretamente, para a escova o que diminui o esforço e risco para o trabalhador.  
Assinale a alternativa correta: 
 

(A) Limpeza seca. 
(B) Limpeza manual molhada. 
(C) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira automática 
(D) Limpeza manual úmida. 
 
QUESTÃO 20. Noções de higiene pessoal são princípios básicos para exercer a função de agente de copa e 

limpeza. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a opção incorreta: 
 

(A) Aparar as unhas e não fazer uso de esmaltes. 
(B) Cabelos compridos soltos. 
(C) Evitar conversar, cantar, tossir ou espirrar sobre os alimentos. 
(D) Manter os cabelos presos, cobertos por redes ou toucas. 
 
QUESTÃO 21. Equipamentos de proteção individual são essenciais para a proteção e higiene do agente de copa 

e limpeza. Apenas um item da lista abaixo não é considerado um equipamento de proteção individual (EPI). 
Assinale a opção incorreta:  
 

(A) Tênis. 
(B) Óculos de segurança. 
(C) Botas de borracha. 
(D) Luvas de borracha. 



 
QUESTÃO 22. A correta destinação do lixo é fundamental para a reciclagem e cuidados com o meio ambiente. 

As lixeiras que servem para fazer a coleta seletiva são, facilmente, identificadas, pois são de cores diferentes 
para cada tipo de objeto.  
Assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) As lixeiras azuis são para descartar papel e papelão. 
(B) As lixeiras vermelhas são para o descarte de plástico. 
(C) Nas lixeiras verdes deve-se descartar vidro. 
(D) As lixeiras amarelas são destinadas ao lixo orgânico. 

 
QUESTÃO 23. Todos os produtos químicos apresentam algum risco para quem os manuseia.  O agente de copa 

e limpeza deve tomar algumas medidas para a correta utilização de produtos concentrados. 
Leia atentamente as opções abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
 

(A) Na diluição de produtos concentrados, o agente de copa e limpeza deve seguir as orientações do fabricante 
para obter o resultado esperado. 

(B) Fazer misturas de vários produtos para obter um melhor resultado seguindo as dicas pesquisadas na internet 
e de colegas. 

(C) O agente deve estar atento às dosagens recomendadas, uma vez que nas dosagens manuais podem ocorrer 
erros na diluição, que pode comprometer a eficácia do produto. 

(D) O recipiente onde está sendo diluído o produto deve estar limpo e ser lavado entre a diluição de um produto 
e outro. 

 
QUESTÃO 24. Alguns cuidados são necessários na rotina de limpeza para assegurar a segurança do agente de 

copa e limpeza e a conservação de equipamentos e locais. 
Leia atentamente as opções abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

(A) Tocar maçanetas, aparelhos elétricos e telefones calçando as luvas de trabalho. 
(B) Utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na limpeza de móveis e de outras superfícies.  
(C) Os equipamentos metálicos ou de madeira, devem ser limpos com água e pano úmido, usando os mesmos 

produtos para limpeza dos banheiros. 
(D) Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser limpos com pano seco. 
 
QUESTÃO 25. Para realizar a limpeza de tetos é necessária a utilização de óculos de proteção ou máscara de 

proteção facial. A operação deve ser realizada antes de qualquer outra, respeitando sempre a ordem de cima 
para baixo e do fundo para a porta. Limpe os cantos removendo as teias de aranha ou outras sujeiras visíveis. 
Escolha a opção que contém todos os itens necessários para a limpeza de tetos: 

 
(A) Avental, dedeira, balde, flanela e enceradeira automática. 
(B) Enceradeira automática, esfregão, mop e pano limpo. 
(C) Vassoura piaçava, pano limpo, água e sacos de lixo. 
(D) Escada, rodo, pano limpo, água, luvas e óculos de segurança. 
 


