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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E COPA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 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 caneta esferográfica, com 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 
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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 03h00min (três) horas. A 

Prova 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 da Atribuição do cargo 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 – Observe: “Preços dos alimentos devem continuar em alta no início deste ano”. Analise as 

frases abaixo e assinale apenas a alternativa CORRETA:  

a) A palavra ALIMENTOS poderia ser substituída por VEÍCULOS sem alterar o sentido.  

b) A palavra DEVEM pode ser substituída por DÍVIDA. 

c) A frase possui uma informação de um fato que já ocorreu, ou seja, do passado. 

d) A frase é uma informação sobre a alta de preços dos alimentos.  

e) A frase informa que as pessoas não poderão mais ir ao supermercado devido ao Covid – 19. 

2 – A charge abaixo apresenta uma representação da fala. Qual das alternativas apresenta a mesma 

frase respeitando todas as regras gramaticais? 

 

a) Então, fessora...quais são minhas notas?  

b) Enton, professora...quais são minhas nota? 

c) Então, professora...quais é minhas notas? 

d) Então, professora...quais são minhas notas? 

e) Então, fessora...quais são minhas nota? 
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3 – Observe a palavra destacada na frase e assinale a alternativa que possui um vocábulo que poderá 

substituí-la deixando sentido semelhante: “Observei que naquela manhã o mar estava CALMO.” 

a) agitado  

b) tarde  

c) tranquilo 

d) avarento  

e) disfarçado  

4 – Deve receber acento como BÔNUS: 

a) Fosforo  

b) Taxi  

c) Torax  

d) Reptil  

e) Tenis  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 – Considere a expressão: . Calculando a expressão encontramos para  

o valor de: 

a) 169 

b) 153 

c) 164 

d) 158 

e) 172 

6 – Uma pesquisa de preços em diferentes supermercados demonstrou que os preços de um mesmo 

produto varia da seguinte forma: no mercado A é de R$ 19,80; no mercado B é de R$ 22,50 e no 

mercado C é de R$ 26,70. Considerando-se as informações, podemos afirmar que o preço médio 

desse produto nos três supermercados é igual a: 

a) R$ 23,50 
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b) R$ 24,50 

c) R$ 25,00 

d) R$ 24,00 

e) R$ 23,00 

7 – Em um estabelecimento comercial o preço normal de uma televisão é de R$ 2.800,00. Porém, em 

função de uma promoção ela está sendo ofertada com 20% de desconto para pagamento à vista. 

Supondo que um cliente comprou a televisão e optou pela promoção, então este irá pagar pelo 

produto: 

a) R$ 2.240,00 

b) R$ 2.320,00 

c) R$ 2.250,00 

d) R$ 2.280,00 

e) R$ 2.460,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 – A Guerra do Contestado (1912 – 1916) foi um conflito sócio-político ligado a construção da 

estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. A Guerra do Contestado ocorreu 

especificamente entre as fronteiras dos Estados de:  

a) Paraná e São Paulo  

b) Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

c) São Paulo e Rio Grande do Sul 

d) Paraná e Santa Catarina  

e) Paraná e Rio Grande do Sul 

9 – Maio Amarelo, outubro rosa, novembro azul, você já deve ter ouvido falar nessas campanhas, 

mas você sabia que cada mês do ano tem uma campanha? No último mês de janeiro mais uma 

campanha de abrangência nacional mobilizou discussões a respeito de uma doença que ainda sofre 

muito preconceito, mas que tem cura e tratamento no SUS. É a hanseníase, que atinge a pele e os 

nervos periféricos do corpo. A campanha educativa designou-se:  

a) Janeiro Amarelo  
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b) Janeiro Preto   

c) Janeiro Rosa 

d) Janeiro Roxo  

e) Janeiro Azul 

10 – Com relação aos dados do Brasil, assinale a alternativa que possui todas as informações 

corretas: 

a) O Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, ao todo são 27 unidades federativas.  

b) O Brasil é dividido em 27 estados e o Distrito Federal. 

c) O Brasil é dividido em 5 estados e o Distrito Federal.  

d) O Brasil é dividido em 5 regiões. A capital do nosso país é Florianópolis.  

e) O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro- Oeste, Sudeste e Sul.  Na região 

Sul há 5 estados.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE LIMPEZA E COPA 

11 – Assinale a alternativa que não destaca as atribuições do cargo de Agente de Limpeza e Copa: 

a) Executar os serviços de copa em repartições municipais. 

b) Executar serviços de limpeza predial. 

c) Administrar os recursos da alimentação. 

d) Realizar higienização de ambientes. 

e) Realizar serviços de limpeza e manutenção interna e externa.  

12 – Sabe-se que acidentes podem ocorrer diariamente, e para tanto é importante sabermos para 

quem recorrer em casos de emergência. Assinale a alternativa que descreve o número que deve ser 

discado para contato com os Bombeiros Voluntários: 

a) 190 
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b) 191 

c) 192 

d) 193 

e) 194 

13 – Em relação aos procedimentos adequados para o correto preparo dos alimentos, mantendo 

higiene e segurança, assinale a alternativa correta: 

a) Usar a palma das mãos para experimentar os alimentos. 

b) Evitar o contato de alimentos crus com alimentos cozidos.  

c) Descongelar os alimentos à temperatura ambiente.  

d) Reutilizar óleos e gorduras o máximo de tempo possível para evitar gastos excessivos.  

e) Utilizar os mesmos utensílios durante o preparo de alimentos crus e cozidos. 

14 – Ao manipular alimentos, são necessários alguns cuidados para preservar a qualidade e garantir a 

higiene dos alimentos. Assinale a alternativa que corresponde aos cuidados que o servidor 

responsável por produzir refeições deve ter.  

a) Manipular dinheiro.  

b) Fazer exames periódicos de saúde. 

c) Usar acessórios como anéis, relógios, pulseiras, entre outros. 

d) Lavar as mãos apenas no final do expediente de trabalho. 

e) Não manipular os alimentos se estiver doente ou com cortes e feridas nas mãos. 

15 – Sabe-se, desde sempre que para realizar uma eficiente desinfecção de equipamentos e utensílios, 

pode ser utilizado o álcool, já que apresenta a vantagem de ser um bactericida de ação rápida. Sendo 

assim, assinale a alternativa que descreve a concentração ideal de álcool utilizado na desinfecção: 

a) 98% 

b) 96% 
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c) 55% 

d) 65% 

e) 70%  

16 – A reciclagem é um processo importante no nosso dia a dia, já que é uma forma de reduzir o 

resíduo depositado no ambiente e todos podem colaborar para a conscientização da sociedade sobre 

os benefícios desse processo. O processo de reciclagem é dividido por materiais e cores. Assinale a 

alternativa que identifica a cor do plástico: 

a) Amarelo. 

b) Azul. 

c) Vermelho. 

d) Branco. 

e) Verde. 

17 – A forma como a comida é preparada influencia diretamente na segurança do seu consumo, como 

pode influenciar no seu valor nutricional. Desta forma, assinale a alternativa que não contém um 

cuidado correto na hora da manipulação de alimentos. 

a) Utilizar produtos com embalagens estufadas, enferrujadas, com furos ou trincadas, para 

evitar desperdício.  

b) Armazenar os alimentos em local separado ao materiais de higiene e limpeza. 

c) Armazenar imediatamente os produtos congelados e refrigerados. 

d) Não deve ser descongelados alimentos em temperatura ambiente. 

e) Não deve ser reutilizadas as sobras das comidas. 

18 – A cozinha é um ambiente que sempre contém alimentos e sobras, portanto pode atrair animais 

roedores e insetos. Assinale a alternativa que apresenta uma ação que pode favorecer o aparecimento 

de insetos ou roedores. 

a) Restos de alimentos no chão e em bancadas. 
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b) Utensílios, equipamentos e chãos limpos e higienizados. 

c) Lixeiras sempre tampadas. 

d) Restos de alimentos armazenados na geladeira. 

e)  Estoque organizado e limpo. 

19 – É importante sempre manter uma aparência agradável no nosso local de trabalho. Sendo assim, 

assinale a alternativa que caracteriza uma preocupação em manter higiene e assepsia no local de 

trabalho. 

a) Lavar o uniforme de trabalho uma vez por semana. 

b) Fazer uso de chinelos de dedo no local de trabalho. 

c) Usar sapatos fechados e uniforme limpo diariamente. 

d) Fumar. 

e) Utilizar acessórios como relógios, pulseiras e anéis na manipulação dos alimentos. 

20 – Para facilitar a reciclagem, alguns produtos e embalagens possuem o símbolo próprio de 

reciclagem para facilitar na hora de saber o que vai ou não para a coleta seletiva. Assinale a 

alternativa que contém o símbolo especificado abaixo: 

 

 

 

a) Reciclagem de aço. 

b) Reciclagem de papel. 

c) Reciclagem de garrafas pet. 

d) Reciclagem de alumínio. 

e) Reciclagem de vidro. 

 


