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CARGO: AGENTE DE COPA E HIGIENIZAÇÃO 

 
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 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

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 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 
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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 08h00min com término às 10h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) 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) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

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 

Analise a Charge a seguir para responder às questões 01 a 04: 

(Charge) 

  

(Fonte adaptada: https://www.otempo.com.br>Acesso em 10 de agosto de 2021) 

01 – Com base na ortografia oficial presente na Charge, assinale a alternativa correta: 

a) A palavra “pés” está escrita de forma incorreta. 

b) A palavra “água” está escrita de forma incorreta. 

c) Nenhuma das palavras presentes nas falas da Charge estão incorretas. 

d) A palavra “sanitária” está escrita de forma incorreta. 

e) A palavra “chutar” está escrita de forma incorreta. 

 

02 – O numeral “50”, empregado no primeiro quadrinho da Charge, poderia ser corretamente escrito 

em sua forma extensa da seguinte maneira: 

a) Cinquenta 

b) Chinquenta 

c) Sinquenta 

d) Cincuenta 

e) Sincuenta 
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03 – Assinale a alternativa contendo a correta divisão silábica da palavra “desinfetar”: 

a) De-si-n-fe-tar 

b) De-si-n-fe-ta-r 

c) Desin-fe-tar 

d) De-sin-fe-tar 

e) De-sin-fe-ta-r 

 

04 – Assinale a alternativa que representa corretamente o nome da pontuação empregada ao final da 

primeira fala da Charge: 

a) Ponto de interrogação. 

b) Ponto de exclamação. 

c) Dois pontos. 

d) Ponto e vírgula. 

e) Ponto final. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

05 – A medalhista olímpica brasileira Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata durante os jogos 

de Tóquio, em 2021. A música que a ginasta utilizou em sua coreografia foi: 

a) Baile de favela. 

b) Brasileirinho. 

c) Garota de Ipanema. 

d) Aquarela do Brasil. 

e) Salve mocidade. 

 

06 – Até sua emancipação como município, Arabutã manteve a condição de distrito, entre 1938 e 

1991, e era pertencente à: 

a) Guarani. 

b) Luterânia. 

c) Concórdia. 

d) Jacutinga. 

e) Blumenau. 

 

07 – Considere estas informações a respeito da geografia de Santa Catarina e responda: 
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I – A oeste do estado, Santa Catarina faz divisa com a Argentina. 

II – Um dos tipos de vegetação encontradas no estado é a Mata Atlântica. 

III – A capital do estado é Blumenau. 

IV – Ao norte o estado faz divisa com São Paulo. 

Estão corretas: 

a) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item I está correto. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

08 – Santa Catarina foi o estado onde se instalou o governo provisório do movimento separatista que 

tentou transformar o sul do Brasil em uma república independente. O movimento histórico iniciado 

em 1839 é conhecido como: 

a) Revolução dos Cravos. 

b) Revolução Praieira. 

c) Revolta da Chibata. 

d) Revolução Farroupilha. 

e) Revolta do Malês. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE COPA E HIGIENIZAÇÃO 

09 – Sobre as medidas de primeiros socorros em casos de queimaduras de primeiro grau, é correto 

afirmar que: 

a) Devemos aplicar no local produtos oleosos, como óleo de soja ou margarina, para amenizar 

a lesão. 

b) É importante a aplicação, após a lavagem do local, de algum produto que amenize a dor, 

como pasta de dente. 

c) Devemos colocar o local queimado em água corrente e fria, por pelo menos 15 minutos. 

d) As queimaduras de primeiro grau são graves, após o atendimento inicial, deve-se 

encaminhar, com urgência, a vítima ao hospital. 
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e) É importante aplicar, após a lavagem, creme dental para aliviar a dor, amenizar os sintomas 

e iniciar a cicatrização. 

 

10 – 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 com máquina de lavar tipo enceradeira automática. 

b) Limpeza seca. 

c) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira mecânica. 

d) Limpeza manual úmida. 

e) Limpeza manual molhada. 

 

11 – A temperatura dos alimentos é um dos fatores que facilitam a multiplicação de micro-

organismos. Assinale a alternativa que apresenta a faixa de temperatura dos alimentos que favorece a 

multiplicação da maioria dos micro-organismos: 

a) 3ºC a 80ºC. 

b) 1ºC a 40ºC. 

c) 5ºC a 60ºC. 

d) 4ºC a 70ºC. 

e) 2ºC a 50ºC. 

 

12 – 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) Como medida de higiene, e praticidade, é importante utilizar apenas uma faca para cortes de 

carnes, legumes e frutas, e outras para pães, manteigas e queijos. 
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e) Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser limpos com pano seco.  

 

13 – 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. 

Assinale a opção que contém todos os itens necessários para a limpeza de tetos: 

a) Escada, rodo, pano limpo, água, luvas e óculos de segurança. 

b) Avental, dedeira, balde, flanela e enceradeira automática. 

c) Enceradeira automática, esfregão, mop e pano limpo. 

d) Esfregão, mop, luvas, balde, enceradeira automática e pano limpo. 

e) Vassoura piaçava, pano limpo, água e sacos de lixo. 

 

14 – Para remover manchas de gordura de roupas (respingos de óleo, por exemplo) e até mesmo a 

gordura de azulejos ou rejuntes na cozinha, o produto de limpeza ideal é o: 

a) Água Sanitária. 

b) Detergente líquido. 

c) Sabão em pó. 

d) Sabão de coco. 

e) Álcool em gel. 

 

15 – 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 manual úmida. 

d) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira automática. 

e) Limpeza manual concorrente. 

 

16 – Os saponáceos são produtos de limpeza indicados para: 

a) Limpeza mais profunda de tecidos e roupas. 
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b) Superfícies de aço inox. 

c) Limpeza de pisos cerâmicos e envernizados. 

d) Remover óleos e gorduras de superfícies de madeiras. 

e) Tirar as poeiras, gorduras e embaçados dos vidros e espelhos. 

 

17 – Qual o tempo recomendado para desinfecção física das peças de um liquidificador usado para o 

preparo de bebidas lácteas? 

a) 10 minutos. 

b) 5 minutos. 

c) 20 minutos. 

d) 15 minutos.  

e) 30 minutos. 

 

18 – Você está preparando um mingau de fubá mimoso na copa, quando percebeu que o leite integral 

havia acabado. No estoque, você encontrou cinco caixas de um litro de leite integral na prateleira, 

sendo:  

 Caixa 1: está fechada, com o período de validade vencido há um dia. 

 Caixa 2: já foi aberta, mas ainda está dentro do período de validade. 

 Caixa 3: está fechada e o prazo de validade finaliza no dia seguinte. 

 Caixa 4: está fechada e dentro do prazo de validade, mas está um pouco estufada. 

 Caixa 5: está fechada e o período de validade irá terminar em 30 dias. 

Com base nas informações apresentadas a caixa a ser escolhida deve ser a: 

a) Caixa 3. 

b) Caixa 1. 

c) Caixa 5. 

d) Caixa 2. 

e) Caixa 4. 

 

19 – Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de alimento não perecível: 

a) Iogurte desnatado. 

b) Linguiça toscana frita. 

c) Farinha de mandioca. 
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d) Ovo de galinha cru. 

e) Arroz polido cozido. 

 

20 – 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) Aspirador. 

c) Vassoura. 

d) Espanador. 

e) Mop. 

 

 

 


