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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Chilenos criam sacos plásticos solúveis em água e que não poluem 

 

Com uma mudança sutil na fórmula do plástico, que permite substituir o petróleo pela pedra 

calcária, um grupo de empreendedores chilenos conseguiu fabricar sacos plásticos e de tecido 

reutilizáveis solúveis em água e que não contaminam. 

Roberto Astete e Cristian Olivares, os dois artífices deste produto, começam a fazer 

experimentos para fabricar um detergente biodegradável, mas acabaram encontrando a fórmula 

química à base de PVA (álcool polivinílico, solúvel em água) e que substitui os derivados do 

petróleo, responsáveis pela alta durabilidade dos plásticos que se integrou à cadeia alimentar de 

animais marinhos e responsáveis pela deterioração do meio ambiente. [...] 

“É como fazer pão", acrescenta. "Para fazer pão é preciso farinha e outros ingredientes. 

Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela FDA (agência 

americana reguladora de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparelhos médicos, produtos 

biológicos e derivados sanguíneos), que nos permitiu ter uma matéria-prima para fazer diferentes 

produtos”. 

Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente. [...] 

 "A grande diferença entre o plástico tradicional e o nosso é que aquele vai estar entre 150 e 

até 500 anos no meio ambiente e o nosso demora apenas cinco minutos. A gente decide quando o 

destrói", afirma Astete. [...]. 

A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico", razão pela qual já estão 

trabalhando na produção de materiais como talheres, pratos e embalagens. [...] 

Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia, uma causa importante de mortalidade 

infantil, pois se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

(https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimasnoticias/redacao/2018/07/25/ acesso em 31 agosto. adaptado 

especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar como se faz sacos plásticos. 

B) Informar a criação de sacos plásticos não poluentes pelos chilenos. 

C) Revelar a facilidade de destruir as sacolas plásticas.  

D) Falar de uma fórmula a base de pedra calcária que substitui os derivados de petróleo. 
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02. Leia as afirmativas sobre o texto:  

I. Os chilenos não pretendiam criar sacos plásticos solúveis, mas acabaram descobrindo a fórmula.  

II. A única diferença entre o plástico tradicional e o plástico chileno é que o tradicional vai estar 

entre 150 e até 500 anos no meio ambiente e o chileno demora apenas cinco minutos. 

III. O plástico chileno é insolúvel na água. 

Está(ao) correta(s): 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Apenas I. 

 

03. Assinale a alternativa em que a frase tem sentido conotativo: 

A) “É como fazer pão". Nossa farinha é de álcool de polivinil e outros componentes, aprovados pela 

FDA. 

B) A fórmula encontrada permite "fazer qualquer material plástico”. 

C) Se dissolve em contato com a língua ou as lágrimas. 

D) Uma mudança sutil na fórmula do plástico permite substituir o petróleo pela pedra calcária. 

 

04. “Diante de jornalistas, os dois demonstraram a solubilidade imediata de suas sacolas plásticas 

em água fria ou de bolsas de tecido reutilizáveis em água quente”. Nesse enunciado temos: 

A) Um período composto, uma frase e duas orações. 

B) Um período simples, duas frases e uma oração. 

C) Um período simples, uma frase e uma oração. 

D) Um período composto, uma frase e uma oração. 

 

05. A frase em que a palavra em destaque é um adjetivo é: 

A) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

B) Começam a fazer experimentos para fabricar um detergente biodegradável. 

C) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

D) Outra vantagem dos sacos é que são antiasfixia. 

 

06. A palavra “reutilizáveis” tem o prefixo “re-”, que dá a ideia de algo que se repete. Reutilizáveis 

significa usar outra vez. A palavra abaixo formada com esse mesmo prefixo e que dá a ideia de 

repetição, é: 
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A) Regra 

B) Referir 

C) Rentável 

D) Refazer 

 

07. Palavras proparoxítonas são as palavras que tem a antepenúltima sílaba tônica e todas são 

acentuadas. A sequência de palavras abaixo em que todas são proparoxítonas é: 

A) Médicos – biológicos – fórmula – plástico – solúveis. 

B) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

C) Médicos – biológicos – reutilizável – plástico – solúveis. 

D) Fórmula – petróleo – calcária – água – plástico. 

 

08. Assinale a alternativa em que a sequência de palavras apresenta dígrafo: 

A) Dissolve – química – água – acrescenta – aparelhos. 

B) Dissolve – aquele – água – substitui – aparelhos. 

C) Dissolve – química – chileno – acrescenta – aparelhos. 

D) Marinhos – química – chileno – substitui – plástico. 

 

09. Assinale a alternativa em que a palavra representa o número de letras diferente do número de 

fonemas (sons): 

A) Fazer. 

B) Medicamentos. 

C) Reguladora. 

D) Reutilizáveis. 

 

10. Na sequência de palavras, todas estão escritas incorretamente, exceto: 

A) Lixo – exemplo – adolescência – faxada – acrescentar. 

B) Licho – exemplo – adolecência – faxada – acrescentar. 

C) Licho – ezemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 

D) Lixo – exemplo – adolescência – fachada – acrescentar. 
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Matemática 

 

11. Em uma serralheria são comercializadas “tábuas” de madeira com 3,5m de comprimento, 20cm 

de largura e 2,5cm de espessura. Qual será o volume dessa tábua que será comercializada por essa 

serralheria? 

A) Volume = 175cm³. 

B) Volume = 1750m³. 

C) Volume =1,75cm³. 

D) Volume = 17.500cm³. 

 

12. Um corredor de provas olímpicas costuma correr ao redor de uma pista com 400 metros de 

comprimento (de forma ovalada = padrão olímpico), levando 52 segundos. Quanto tempo ele levará 

para realizar uma prova de 800 metros?  

A) Tempo = 1,55 minutos. 

B) Tempo = 2 minutos. 

C) Tempo = 1 minuto e 44 segundos. 

D) Tempo = 10 minutos. 

 

13. Uma senhora foi ao supermercado realizar compras para confeccionar um bolo. Ela pegou 2Kg 

de farinha, 500 gramas de açúcar, 120 gramas de canela, 15 gramas de corante de chocolate e 3 

gramas de cravo. Qual será a massa desse bolo? 

A) Massa = 2,638 Kg. 

B) Massa = 2,638 Gramas. 

C) Massa = 2.638 Miligramas. 

D) Massa = 2.638 Decigramas. 

 

14. Pedro Paulo Pedreira foi pagar uma conta bancária com boleto no valor de R$ 2.638,50. Como 

pagou o boleto atrasado, o banco cobrou 10% de acréscimo no valor total. Qual o valor pago por 

Pedro Paulo Pedreira? 

A) Valor = R$ 2.900,00. 

B) Valor = R$ 2.902,00. 

C) Valor = R$ 2.902,35. 

D) Valor = R$ 10.000,00. 
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15. Os números decimais conhecidos pela humanidade possuem 10 símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9) e são a base para os cálculos matemáticos. Porém, tem-se alguns números que possuem a base 

sexagesimal (base 60), como por exemplo, as horas, minutos e segundos. Podemos transformar os 

números reais em horas, minutos ou segundos. Nesse caso temos 2,60 horas, que representam 

quantos minutos? 

A) 260 minutos. 

B) 156 minutos. 

C) 180 minutos. 

D) 1800 minutos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. Leia o texto e complete a lacuna. Quando os irmãos Gransotto instalaram-se nas terras onde 

hoje encontra-se a cidade de Romelândia, iniciou-se a colonização da região por meio de pequenas 

chácaras e lotes coloniais por famílias oriundas do Estado do Rio Grande do Sul. Com a instalação 

da Madeireira Iguaçu Ltda., em 1942, criou-se o primeiro núcleo urbano do futuro distrito de 

Romelândia, distrito esse, ligado ao município de São Miguel do Oeste/SC. Em 23 de setembro de 

_____, Romelândia foi elevada à categoria de Município.  

A) 1959. 

B) 1961. 

C) 1963. 

D) 1965. 

 

17. O município de Romelândia não faz divisa com o município de: 

A) São Miguel do Oeste. 

B) Anchieta. 

C) Flor do Sertão. 

D) Paraíso. 

 

18. A região de Santa Catarina que é considerada o celeiro do Estado, de onde sai boa parte da 

produção brasileira de grãos, aves e suínos, na qual os frigoríficos de grande e médio porte estão 

associados aos produtores rurais em um modelo bem-sucedido de integração: as empresas fornecem 

insumos e tecnologia e compram a produção de animais. Além disso, nesta região também se 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

7 

Prova Auxiliar de Serviços Gerais 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

começa a explorar o potencial turístico de suas fontes hidrotermais. A região do estado de Santa 

Catarina referida no texto é: 

A) Litoral. 

B) Oeste. 

C) Meio-Oeste. 

D) Planalto Serrano. 

 

19. Conforme a Lei Orgânica do município de Romelândia e suas atualizações, compete 

privativamente ao Prefeito Municipal, exceto: 

A) Nomear e exonerar os Secretários Municipais. 

B) Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei. 

C) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 

D) Determinar a utilização das verbas públicas sem autorização da Poder Legislativo Municipal. 

 

20. O servidor público municipal tem direito, dentre outros, ao: 

A) Salário família, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado. 

B) Redutibilidade de salário, salário família e adicional noturno. 

C) Gozo de férias semestrais remuneradas, licença maternidade e descanso semanal remunerado. 

D) Licença maternidade de cem dias, gozo de férias anuais remuneradas e décimo terceiro salário. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. O Lixo pode ter várias classificações, como por exemplo, reciclável, orgânico e contaminado. É 

importante saber a diferença entre eles para que se possa dar uma destinação adequada. Desta 

forma, assinale a alternativa correta: 

A) O lixo reciclável pode ser misturado ao lixo contaminado no descarte, pois desta forma não é 

perigoso nem para quem está descartando e nem mesmo para quem recolhe. 

B) Ao descartar o lixo reciclável, por exemplo, garrafas PET e embalagens de leite, primeiramente 

deve-se lavá-las. 

C) Os lixos recicláveis devem ser lavados antes do descarte e, misturados junto ao lixo orgânico  

como cascas de frutas e restos de alimentos, assim serão devidamente aproveitados. 

D) Para manusear os lixos contaminados não é necessário usar luvas. 
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22. No que diz respeito ao lixo associe o número ao seu significado correto: 

1. Lixo reciclável.             

2. Lixo orgânico. 

3. Lixo contaminado. 

(  ) São resíduos que podem ser reutilizados se corretamente 

descartados, como: papelão, embalagens PET e copos. 

(    ) É, por exemplo, o lixo hospitalar. 

(  ) São resíduos que não serão recicláveis, mas que podem ser 

utilizados para adubos, como: cascas de frutas e restos de 

alimentos. 

Após inserir o número ao correto significado, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo: 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 1 – 3 – 2. 

C) 2 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1. 

 

23. No dia a dia de trabalho é preciso lidar com diversas situações, e em meio a essas situações 

devemos zelar pela nossa segurança, portanto, para que se possa proteger nossa integridade física 

devemos evitar os atos inseguros, executando as tarefas de acordo com as normas de segurança. 

Diante disso, assinale a alternativa incorreta: 

A) Em um dia chuvoso deve-se utilizar botas escorregadias para a realização de serviços externos. 

B) Deve-se utilizar de maneira correta as ferramentas manuais. 

C) Deve-se sempre obedecer às instruções de segurança. 

D) Não realizar atividades para as quais não esteja habilitado. 

 

24. De segunda a sexta-feira, Tício, acorda às 6h da manhã, desliga o despertador, vai ao banheiro, 

toma banho e escova os dentes, veste o seu uniforme e vai para o trabalho. Isso já faz parte da rotina 

de Tício, assim como nas profissões, cada uma possui a sua rotina. Desta forma, assinale a resposta 

correta em relação às atividades da rotina diária do auxiliar de serviços gerais: 

A) Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do local de trabalho. 

B) Dirigir veículos oficiais transportando materiais e equipamentos. 

C) Planejar, programar e executar atividades de enfermagem. 

D) Fiscalizar obras e serviços técnicos. 
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25. Isaias, servidor público municipal, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, precisa 

utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) para realizar algumas de suas atividades. Quando 

ele realiza a limpeza nos banheiros é necessário usar qual (quais) dos EPIs listados abaixo: 

I. Luvas. 

II. Calçado ocupacional. 

III. Capacete. 

IV. Protetor auditivo. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, III e IV. 

B) I e II apenas. 

C) II, III e IV. 

D) I, II e III.    

 

26. Com alguns hábitos saudáveis de higiene é possível evitar várias doenças. No trabalho não é 

diferente, a higiene é imprescindível. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito a uma boa 

higiene: 

A) Escovar os dentes todos os dias é um hábito saudável e necessário para uma boa higiene. 

B) Não lavar as mãos antes das refeições ou após ter evacuado, também é um habito saudável para 

nossa higiene. 

C) Ao tossir cobrir a boca com a mão, um lenço ou pano e após lavar as mãos evitando propagar 

vírus e bactérias. 

D) Manter as unhas limpas e cortadas. 

 

27. Ser um bom profissional e um bom colega de trabalho não significa sempre fazer a vontade de 

todos ao seu redor, saber dizer NÃO muitas vezes também é importante, assim como respeito e 

cordialidade. Diante disso, assinale a alternativa correta que mostra uma boa conduta no trabalho: 

A) Quando souber de algum segredo, ou algo sigiloso sobre o seu trabalho, deve comentar com 

todos os seus colegas, assim será conhecido como o mais esperto e inteligente do grupo. 

B) O local de trabalho é ótimo para fazer fofocas, muitas vezes nele passam várias pessoas 

diferentes, assim fica-se sabendo um pouquinho de vida de cada um. 

C) Não é necessário ser sempre bonzinho com todos para ganhar admiração, o que é importante: 

respeitar os demais, ser correto e ético, assim também será digno do respeito de todos. 

D) Responsabilidade não é uma conduta que deve ser praticada no ambiente de trabalho. 
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28. Sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI) assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso: 

(    ) Cada empregado é responsável por pagar pelo seu EPI, que pode ser descontado em folha de 

pagamento. 

(    ) Capacete é um EPI e destina-se para a proteção da cabeça. 

(    ) Corrimão de escadas é um EPI, e destina-se para a proteção individual das mãos.  

(   ) O cinturão de segurança com talabarte é um EPI, e destina-se para a proteção do usuário contra 

riscos de queda em trabalhos em altura. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, F, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, V, F, F. 

D) F, V, F, V. 

 

29. O empregado que diariamente está exposto a ruídos e barulhos em seu local de trabalho, deve 

fazer uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para diminuir os riscos suscetíveis de 

ameaçar a sua saúde. Diante disso, o empregado exposto a ruídos e barulhos deve utilizar de forma 

rotineira o seguinte EPI: 

A) Perneira. 

B) Protetor auditivo. 

C) Braçadeira. 

D) Protetor solar. 

 

30. No que se refere ao desenvolvimento das atividades de limpeza e o uso de produtos de limpeza, 

assinale a alternativa correta: 

A) Não é necessário ter cuidado com o uso dos produtos de limpeza, pois o mesmo pode ser 

utilizado de diversas formas e para vários ambientes, sem que seu rótulo seja sequer lido e sem que 

as orientações de modo de uso sejam seguidas. 

B) O mesmo material utilizado na limpeza de banheiros poderá ser reutilizado na limpeza dos 

móveis, sem que seja feita a correta higienização após o uso. 

C) Recomenda-se que a periodicidade da limpeza de banheiro utilizado intensamente, ou seja por 

um grande número de pessoas em um mesmo dia, seja feita mensalmente. 

D) Usar corretamente os produtos de limpeza proporciona benefícios a saúde, ao meio ambiente e, 

inclusive a própria pessoa que faz o uso daquele produto, assim, é extremamente importante ler 
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atentamente as instruções do rótulo de cada produto e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança 

de Produtos Químicos). Verificar a identificação dos perigos, o controle de exposições e usar 

corretamente as dosagens estabelecidas. 

 

31. Entende-se como Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo aquele composto por vários 

dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer 

simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. A partir 

desse conceito, assinale a alternativa incorreta: 

A) São exemplos de EPIs: Capacete para proteção do crânio, óculos de proteção dos olhos, luvas e 

cinturão de segurança. 

B) Calçado tipo bota, protetor auditivo, luvas, aventais e uniformes impermeáveis(macacão) são 

considerados EPIs. 

C) Máscara de solda, capacete para proteção do crânio, cinturão de segurança e luvas são EPIs. 

D) Protetor auditivo, camiseta branca, luvas e calçado tipo bota são exemplos de EPIs. 

 

32. Vivemos em sociedade, não somos seres isolados. Devemos ter atitudes prestativas, de 

solidariedade, manter um convívio harmonioso e procurar o bem comum. Essas regras de boa 

convivência também são aplicadas no local de trabalho com todos os colegas, sejam com superiores 

ou com subordinados. Sobre as regra boa convivência no local de trabalho, assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Cumprimentar os colegas de trabalho demonstra simpatia e cordialidade, ajudando num convívio 

harmonioso. 

B) A pontualidade na rotina da empresa, em reuniões ou entrega de trabalhos, demonstra respeito e 

comprometimento com o trabalho. 

C) Quando houver algum conflito entre colegas de trabalho a melhor atitude é passar adiante as 

informações, comentando com todos o ocorrido sem a preocupação de causar mais problemas. 

D) É importante ser organizado em seu local de trabalho para tornar o ambiente produtivo, 

harmônico e agradável. 

 

33. Com relação ao bom relacionamento no trabalho, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso 

nas alternativas abaixo: 

(   ) Jamais deve-se criar apelidos para os colegas ou fazer piadas sobre eles, pois nem todas as 

pessoas se sentem confortáveis com essa situação. 
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(   ) Falar mal de outro colega de trabalho é uma das maneiras mais fáceis de estragar a boa 

convivência no local de trabalho. 

(   ) Oferecer ajuda a um colega quando achar que poderá contribuir é importante para que o 

trabalho em equipe possa fluir melhor.  

(    ) A fofoca prejudica o bom relacionamento no trabalho. Quando receber uma informação que 

não contribui, não há necessidade de passar adiante. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V. 

B) V, V, F, V. 

C) F, F, V, F. 

D) F, V, F, V. 

 

34. O ambiente de trabalho é o local onde se passa boa parte do dia, desta forma quanto mais 

agradável melhor. Para que o bom relacionamento no trabalho não seja prejudicado deve-se: 

A) Tratar todos com educação, dando importância ao outro, por mais humilde que seja. 

B) Fazer somente o que for de sua função e negar-se ao que for além de sua responsabilidade, 

melhora a convivência no trabalho. 

C) Se preocupar em selecionar boas amizades e evitar relacionar-se com colegas mal vestidos. 

D) Cuidar para não ofender o colega com reações agressivas, em especial quando não concordar 

com a opinião dele é uma preocupação desnecessária no ambiente de trabalho. 

 

35. A limpeza e higiene do local de trabalho exercem influência sobre o desenvolvimento das 

atividades dos colaboradores em uma empresa. A limpeza do espaço também previne doenças, 

acidentes e garante a manutenção dos equipamentos. Para proporcionar o bem estar no local de 

trabalho, o profissional de serviços gerais deverá: 

I. Conhecer o método de limpeza adequado para cada local e equipamento. 

II. Zelar pela manutenção das instalações e mobiliários da empresa. 

III. Utilizar o produto correto para a limpeza de cada tipo de superfície. 

IV. Executar a limpeza nas dependências internas e externas da empresa. 

Está correto o que se afirma em: 

A) Todas as alternativas estão incorretas. 

B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

C) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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36.  Um ambiente de trabalho com falta de limpeza e de higiene pode causar problemas para os 

funcionários, como também para a empresa. A partir dessa informação assinale a alternativa 

correta: 

A) A proliferação de doenças infecciosas, a queda na motivação dos funcionários e a deterioração 

dos equipamentos e materiais são exemplos de problemas causados pela falta de limpeza no 

ambiente de trabalho. 

B) Para que o local de trabalho esteja sempre limpo e higiênico, o profissional de serviço geral deve 

limpar mais vezes ao dia. A responsabilidade com a manutenção do local é somente deste 

profissional e os demais funcionários não precisam colaborar para que isso aconteça.  

C) São ações para manter o ambiente de trabalho limpo: estipular um local adequado para fazer a 

armazenagem de cada material e limpar todos os móveis e equipamentos com o mesmo produto de 

limpeza. 

D) Para realizar uma boa conservação e limpeza das janelas e vidros é necessário limpá-los 

diariamente com água, esponja e água sanitária. 

 

37. Sobre a conservação e limpeza de instalações e mobiliários, pode-se afirmar que: 

I. O profissional de serviços gerais deve efetuar a limpeza dos ambientes tendo o cuidado com as 

instalações, visto que cada local poderá ter uma particularidade no momento da limpeza. 

II. Para possibilitar um ambiente limpo não é necessário a utilização de produtos caros e sim de 

utilizar produtos adequados.  

III. Para limpar móveis de MDF (fabricados por meio da aglutinação e prensa de fibras de madeiras 

e resinas sintéticas) deve-se utilizar um pano encharcado com água, produto químico ou detergente 

não neutro e saponáceos. 

IV. O ideal não é lavar as janelas e vidros em dias nublados e sim em dias de sol, pois a luz solar 

direta seca o produto de limpeza rapidamente evitando manchas. 

Está correto o que se afirma em: 

A) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

C) Somente as alternativas II e IV estão incorretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

38. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA dispõe sobre um regulamento técnico 

de boas práticas para serviços de alimentação, com o objetivo de garantir as condições higiênicos-

sanitárias na preparação de refeições. Há cuidados importantes que devem ser tomados no 
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condicionamento de alimentos e no preparo das refeições. Desta forma, assinale as alternativas 

abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Alimentos com data de validade vencida, latas amassadas e embalagens estufadas não devem 

ser utilizados. 

(   ) Não há necessidade de utilizar roupa adequada para cozinhar ou mesmo touca, apenas um 

avental é o suficiente. 

(    ) Somente realizar limpeza dos equipamentos quando estes estiverem desligados. 

(    ) Não colocar materiais aquecidos na geladeira ou freezer, pois isto pode danificá-los. 

(    ) Sempre utilizar luvas térmicas ao retirar objetos quentes de dentro do forno. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V, F. 

B) F, V, V, V, F. 

C) V, F, V, V, V. 

D) V, V, V, F, V. 

 

39. Tratando-se da manipulação de alimentos e preparo de refeições, assinale a alternativa incorreta: 

A) Sempre tomar cuidado com a higienização dos alimentos, do ambiente de trabalho e pessoal. 

B) Não utilizar anéis, correntes, relógio e telefone celular quando estiver cozinhando. 

C) Sempre utilizar luvas de malha de aço ao cortar os alimentos, como frutas, legumes e carnes, 

com auxílio de algum objeto cortante. 

D) Lavar as mãos antes de entrar na cozinha não é necessário pois será utilizado luvas. 

 

40. O preparo dos alimentos é uma etapa de grande importância para a garantia de que a refeição 

distribuída seja segura, isenta de contaminantes, e que tenha uma aparência atraente preservando 

ainda, o seu valor nutricional. Com relação ao preparo e distribuição de refeições, pode-se afirmar 

que: 

I. Os alimentos a serem consumidos crus devem ter sido submetidos ao processo de higienização e 

mantidos cobertos. 

II. Os alimentos cozidos só deverão ser manipulados com a utilização de utensílios higienizados, 

nunca utilizar as mãos. 

III. Os utensílios (cubas, panelas) que acondicionam as preparações devem ficar tampados, para 

diminuir a perda de calor e evitar a recontaminação. 

IV. Ao provar os alimentos, usar uma colher e lavá-la em seguida. Também se pode provar com o 

dedo ou na palma da mão. 
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V) Não se deve tocar com os dedos no interior dos pratos e das canecas para servir a refeição. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

C) Somente as alternativas IV e V estão corretas. 

D) Somente as alternativas I, II, III e V estão corretas. 

   

 

 

 


