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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E COPA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa que não possui erros na construção da frase. Observe os aspectos 

ortográficos, gramaticais e de concordância nominal ou verbal.     

a) Isabela, de 9 anos, lembra que, quando morava em Curitiba, no Paraná, trocavam 

correspondência com sua amiga Raquel, que viviam em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

b) Muita dores e inchaço é o que sente uma pessoa quando é picado por abelhas ou 

marimbondos. 

c) Pássaros, plantas e animais que sempre habitaram nossas florestas estão sendo extintos ou 

isolados em pequenas manchas de verde, cercadas de cidade por todos os lados. 

d) Há história de amizade entre um cachorro viralata e um menino de cinco anos com leucemia 

comoveu funcionários e visitantes do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal do Paraná, 

em Curitiba. 

e) A tartaruga são um animal aquático. Existe tartarugas de água salgada e de água doce. 

2 - Leia com atenção: 

 

Assinale a informação incorreta de acordo com o texto acima:  

a) As crianças não são diferentes da época de Jesus Cristo. 

b) Ziraldo podia desenhar apenas no papel e nos cadernos. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

4 
 
 

c) As crianças que antigamente rodavam o pião hoje jogam no computador. 

d) As crianças de hoje são as mesmas da época de Jesus Cristo, porém existem mais opções de 

brinquedos, mais acesso a tecnologia, ou seja, o entorno é diferente. 

e) Os pais de Ziraldo eram muito simples. 

3 - O correto plural das palavras em destaque encontra-se em: 

“O farol do carro está apagado.” 

a) farols - estamos 

b) faróis - estás 

c) faróis – estão  

d) faróis – estam  

e) farols - estam 

4 - Assinale a alternativa que apresenta respectivamente os sinônimos para as palavras em destaque 

de cada frase: “O nosso cinema já está combinado?” e Temos de conversar sobre um assunto muito 

importante. :  

a) colorido – saudável  

b) programado - relevante 

c) desbotado – incrível  

d) cancelado - divertido 

e) adiado – supérfluo  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - A soma dos números romanos XLV e XXVI representada na forma decimal é: 

a) 51 

b) 67 

c) 71 
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d) 98 

e) 116 

 

6 - Ricardo gastou 24% do dinheiro que possuía e ainda lhe restou R$ 570,00. Nessas condições o 

valor que Ricardo possuía anteriormente ao gasto, era de: 

a) R$ 1.240,00 

b) R$ 1.050,00 

c) R$ 970,00 

d) R$ 850,00 

e) R$ 750,00 

 

7 - A vasão de um cano é de 220 litros de água em 3 minutos. Caso seja mantida vasão constante de 

uma hora, passarão por esse cano: 

a) 4.400 litros de água 

b) 6.200 litros de água 

c) 8.800 litros de água 

d) 10.400 litros de água 

e) 13.200 litros de água 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Em 1º de janeiro de 2019 houve a posse do novo presidente do Brasil. O presidente eleito, Jair 

Bolsonaro, exercerá, segundo a Constituição, o cargo por:  

a) 5 anos 

b) 3 anos  

c) 4 anos  

d) 8 anos  

e) Tempo Indeterminado  

9 - Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último 03 de janeiro de 2019 a  Lei Federal nº 

13.790, que garante ______________________________ como a Capital Nacional da Maçã. Santa 
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Catarina é o maior produtor da fruta do Brasil e boa parte da produção na referida cidade. A 

alternativa que apresenta o nome da cidade conhecida como a capital Nacional da Maçã encontra-se 

em: 

a) Videira  

b) Fraiburgo  

c) Pinheiro Preto 

d) São Joaquim 

e) Concórdia 

10 - Com relação aos aspectos geográficos, históricos ou políticos do Brasil é INCORRETO:  

a) A ponte Hercílio Luz está sendo reformada desde 2016. 

b) Considerando o território do Brasil, é o quinto maior país do mundo. 

c) Brasília é a atual capital do Brasil. 

d) O regime de governo do Brasil é militarismo. 

e) O atual governador do estado de Santa Catarina chama-se Carlos Moisés da Silva. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE LIMPEZA E COPA 

11 -  ____________________, é qualquer procedimento aplicado ao controle, que elimine ou reduza 

os perigos microbiológicos até níveis suportáveis, minimizando os riscos de transmissão de agentes 

patogênicos, causadores de doenças. Assinale a alternativa correta 

a) Higienização. 

b) Lavagem. 

c) Assepsia. 

d) Desinfecção. 
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e) Desincrustação. 

12 - Higiene e boas maneiras são todas as ações que praticamos para manter a saúde física e mental, e 

bom relacionamento no local de trabalho. Assinale a alternativa correta em relação a higiene e boas 

maneiras: 

a) Não é necessário lavar o uniforme de trabalho diariamente, pode ser uma vez por semana. 

b) Não é necessário lavar as mãos na troca de função. 

c) Usar roupas largas, decotadas e chinelos de dedo. 

d) Ser educado e cordial. 

e) Gritar, fumar e não fazer uso de uniforme. 

13 - Em relação ao recebimento de alimentos e/ou produtos, assinale a alternativa incorreta: 

a) O entregador deve estar com uniforme adequado e limpo, avental, sapato fechado, proteção 

para o cabelo ou mãos. 

b) O veículo não precisa de vistoria, não é necessário ser fechado e nem estar limpo. 

c) Os alimentos não devem estar em contato com papel não adequado (reciclado, jornais, 

revistas e similares), papelão ou plástico reciclado; 

d) Observar data de validade e fabricação. 

e) As embalagens devem estar limpas, íntegras e sem qualquer dano. 

14 - Choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo corpo que serve de caminho para a 

corrente elétrica em direção a terra, podendo causar sérias consequências indesejáveis, como 

queimaduras, arritmias e até mesmo a morte. A respeito dos primeiros socorros em caso de choque 

elétrico, é correto afirmar: 

a) Verificar se a vítima ainda está viva. 

b) Interromper a corrente elétrica por meio de um material que não seja condutor antes de 

socorrer a vítima. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 02/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

8 
 
 

c) Observar imediatamente os sinais vitais da vítima. 

d) Jogar água no local de contato entre a vítima e a corrente elétrica. 

e) Puxar o fio condutor da corrente elétrica rapidamente com as mãos para afastá-lo da vítima. 

15 - Segurança do trabalho é importante para evitar que ocorram acidentes indesejados, que muitas 

vezes podem trazer sérias consequências. Assinale a alternativa incorreta:  

a) Utilizar carrinhos de transporte para materiais pesados. 

b) Abrir os recipientes de produtos de limpeza com cautela, evitando que entrem em contato 

com os olhos, pele e a boca. 

c) Desligar todos os equipamentos das tomadas antes de realizar a higienização. 

d) Fazer uso de luvas de borracha ao manipular produtos de higienização. 

e) É permitida a reutilização das embalagens dos produtos químicos. 

16 - Visando a proteção aos trabalhadores da ocorrência de riscos e/ou ameaças a segurança e a saúde 

do trabalhador, a empresa é obrigada a fornecer, gratuitamente, aos empregados:  

a) Equipamento de proteção individual. 

b) Assistência familiar. 

c) Assistência médica. 

d) Assistência funeral. 

e) Seguro de vida. 

17 - A reciclagem do lixo é considerada uma solução viável e econômica, além de ser 

ambientalmente correta. No processo de reciclagem, para melhor identificação e separação do lixo, 

são utilizadas cores. Assinale a alternativa correspondente à correta cor da reciclagem de vidro: 

a) Marrom.  

b) Vermelho. 

http://www.todabiologia.com/ecologia/reciclagem.htm
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c) Azul. 

d) Verde. 

e) Amarelo. 

18 - Cuidar da própria higiene e da aparência é algo muito importante, ainda mais em nosso ambiente 

de trabalho. Além da aparência, que é muitas vezes a primeira impressão que fica, a higiene evita 

diversos tipos de doenças. Em relação a higiene é correto afirmar: 

a) Não é necessário aparar as unhas. 

b) Recomenda-se lavar as mãos apenas após ir ao banheiro. 

c) Utilizar uniformes e roupas limpas. 

d) Os cabelos não precisam estar limpos ou arrumados. 

e) Não é necessário escovar os dentes todos os dias. 

19 - Assinale a alternativa que representa o que são os itens da imagem abaixo: 

 

a) Equipamentos de uso do Técnico em Enfermagem. 

b) Equipamentos de proteção individual. 

c) Equipamentos de uso do segurança de Bancos. 

d) Equipamentos de insegurança.  
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e) Equipamentos de jardinagem. 

20 - ___________________ é o nome que chamamos o processo de transformação dos resíduos 

orgânicos (alimentos) do lixo em matéria orgânica. Assinale a alternativa que completa a frase acima: 

a) Compostagem. 

b) Aterro Sanitário. 

c) Incineração. 

d) Lixão. 

e) Reciclagem. 

 


