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CARGO: AGENTE ATIVIDADES GERAIS 

 
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 08h30min com término às 10h30min. 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

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 

01 – Leia o texto a seguir: 

Uma Anedota 

Um homem no consultório de um psiquiatra:  

- Doutor, estou preocupado com minha esposa. Quando estou no trabalho, ela passa o dia 

conversando com o abajur!  

- Mas você a viu falando com o abajur? - pergunta o médico.  

- Não, o abajur me contou e pediu segredo!  

(O texto acima é adaptação de original extraído de https://www.tudoporemail.com.br/)  

 

As três questões de português abaixo se referem ao texto acima: 

 

Sobre a anedota acima, podemos afirmar seguramente que: 

a) O abajur, de fato, fala. 

b) A esposa não fala com abajur. 

c) O médico não tinha a quem tratar. 

d) O marido não fala com abajur. 

e) O médico não fala com abajur. 

 

02 – Deliberadamente alteramos uma das palavras da anedota acima para torna-la incorreta. Assinale 

a alternativa em que ela aparece: 

a) Abajur – Segredo. 

b) Consultório – Doutor. 

c) Preocupado – Esposa. 

d) Homem – Pisiquiatra. 

e) Trabalho – Conversando. 

 

03 – Assinale a alternativa que apresenta duas palavras monossílabas extraídas da anedota acima: 

a) Me – Viu. 
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b) O – Você. 

c) Pediu – Mas. 

d) Pergunta – Não. 

e) Uma – Anedota. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Na equação de primeiro grau a seguir, é correto afirmar que quando  e , os valores 

de  serão, respectivamente, iguais a: 

 

a) 45 e 120 

b) 45 e 100 

c) 55 e 130 

d) 50 e 130 

e) 55 e 150 

 

05 – Se a altura de João é igual a 1,60 metros, é correto afirmar que para chegar à altura de seu pai, 

que mede 1,85 metros, ele precisará crescer: 

a) 250 centímetros. 

b) 25 centímetros. 

c) 2,5 centímetros. 

d) 0,25 centímetros. 

e) 0,0025 centímetros. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

06 – É correto citar como um dos fatores que impulsionaram o povoamento da região onde se situa o 

município de Xavantina: 

a) A fundação da República Juliana em Santa Catarina. 

b) As alterações regionais provocadas pela vinda da Corte Portuguesa em 1808. 

c) A caça a escravos fugidos das fazendas de café que migravam de São Paulo e do Paraná. 

d) A construção da ferrovia que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul. 
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e) A expansão da mineração na região sul do Brasil e no oeste argentino. 

 

07 – De acordo com as subdivisões do estado de Santa Cataria, o município de Xavantina encontra-se 

na microrregião denominada: 

a) Serrana. 

b) Sul Catarinense. 

c) Sul Tupi Chapecoense. 

d) Leste de Anita Garibaldi. 

e) Alto Uruguai Catarinense. 

 

08 – A vegetação típica da região onde foi povoada e colonizada Xavantina é conhecida como: 

a) Mata dos cocais. 

b) Mata dos Pinhais. 

c) Caatinga. 

d) Mangues. 

e) Serrado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE ATIVIDADES GERAIS 

09 – Exemplos de saneantes: 

( ) Água sanitária: dá brilho e proteção aos pisos e assoalhos. 

( ) Cera: desinfeta pisos, azulejos, banheiros, cozinhas e branqueia as roupas. 

( ) Inseticida, repelente de insetos e raticida: mata ou expulsa insetos ou roedores dos 

ambientes. 

( ) Desinfetante: mata germes e bactérias. 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

a) V – F – F – V 

b) F – V – F – V  

c) F – F – V – V  

d) V – F – V – F  

e) V – V – F – F  
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10 – Corresponde a material reciclável: 

a) Papel engordurado. 

b) Fita adesiva. 

c) Papel plastificado. 

d) Fotografias. 

e) Revistas. 

 

11 – Para mofo na parede:  

I – Água e sabão é a única mistura útil para tirar mofo da parede. 

II – Pegue um borrifador e coloque um litro de água. Adicione então uma colher de sopa de 

vinagre. 

III – A água com vinagre, a qual se refere o item anterior (II), borrife sobre a mancha, deixe agir e 

passe um pano para remover o mofo. 

Dos itens acima: 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I está incorreto. 

c) Todos estão incorretos. 

d) Apenas II está correto. 

e) Apenas III está incorreto.  

  

12 – Assinale a alternativa que não corresponde a uma recomendação válida: 

a) Mantenha os produtos saneantes fora do alcance de crianças e animais. 

b) Mantenha os saneantes protegidos do sol, da chuva, da umidade. 

c) Mantenha os saneantes bem longe do calor e do fogo, pois muitos deles são inflamáveis. 

d) Sempre reutilize as embalagens vazias dos produtos, por medida de economia. 

e) Não perfure nem jogue no fogo as embalagens em aerossol. 

 

13 – Procedimento para limpeza de mobiliário: 

I – Passar um pano seco e macio para retirar o pó. 

II – Arranhões leves: passe no local um pouco de vaselina. 

III – Desconsidere abrir janelas cujo Sol incida diretamente sobre o mobiliário. 

Dos itens acima: 

a) Apenas I está correto. 
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b) Todos estão corretos. 

c) Todos estão incorretos. 

d) Apenas II está incorreto. 

e) Apenas III está correto.  

 

14 – É uma informação inválida acerca da higiene pessoal: 

a) Corte as unhas dos dedos dos pés deixando-as retas. É desaconselhável que corte os cantos 

das unhas ou que corte além da ponta dos dedos. 

b) Mantenha suas unhas cortadas e lixadas. Limpe embaixo de suas unhas todos os dias. 

c) Jamais use creme hidratante para a pele porque ele estimula ressecamento e descamação. 

d) Mantenha seus pés limpos, secos e use sempre meias limpas. 

e) A higiene pessoal é de extrema importância para a saúde pessoal do ser humano. 

 

15 – Leia com atenção: 

 I – Nunca vire o aerossol ou spray na direção do rosto. 

 II – Utilize xícaras, copos ou colheres de uso doméstico para medir saneantes. 

 IIII – Todo produto tem que ter rótulo com as informações obrigatórias definidas pela Anvisa. 

Dos itens acima: 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas II está incorreto. 

c) Todos estão incorretos. 

d) Apenas III está incorreto. 

e) Apenas I está correto. 

 

16 – Móveis: 

( ) É muito importante seguir exatamente as restrições de peso de cada um dos móveis de 

escritório. O peso é muito importante principalmente para arquivos de pastas suspensas e para 

gavetas. 

( ) Evite bater portas e gavetas. 

( ) Para manter os móveis limpos o ideal é jamais usar detergente neutro diluído em água, ou 

esponja úmida. 

( ) As partes que possuem vidro devem ser limpas com produtos apropriados. 
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Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

a) V – F – F – V 

b) V – F – V – F  

c) F – F – V – V  

d) V – V – F – F 

e) V – V – F – V  

 

17 – Fórmica, MDP E MDF: 

I – Não deixe acumular poeira, passe um pano seco. 

II – Molhar móveis de MDF pode ser salutar, isso pode evitar bolhas e estofamentos. 

III – A cada 15 dias recomenda-se fazer uma limpeza mais pesada nos em seus móveis. 

Dos itens acima: 

a) Todos estão corretos. 

b) Todos estão incorretos. 

c) Apenas III está incorreto. 

d) Apenas II está incorreto. 

e) Apenas I está correto.  

 

18 – Não corresponde a um dos cuidados básicos de higiene: 

a) Sempre depois de terminar o trabalho de cada dia, limpar os pisos, os ralos e as paredes das 

áreas de processamento dos alimentos. 

b) Misturar sempre produtos de limpeza como detergentes e desinfetantes, a não ser quando 

preparados industrialmente pelos próprios fabricantes. 

c) Ao utilizar produtos químicos na limpeza, seguir o modo de uso expresso no rótulo e 

observar se há registro no Ministério da Saúde. Caso contrário, não utilizar o produto. 

d) No preparo de qualquer tipo de solução de limpeza, adicionar o produto ativo na água (não o 

inverso) e sempre respeitar as diluições. Assim como o detergente, que deve ser colocado na 

esponja e não a esponja imersa no detergente. 

e) Manter os produtos de limpeza nas embalagens originais, que não devem ser reaproveitadas. 

 

19 – Não corresponde a um material reciclável: 

a) Acrílico. 
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b) Brinquedo de plástico. 

c) Isopor. 

d) Sacos plásticos. 

e) Canetas. 

 

20 – Sangue: 

I – Manchas de sangue devem ser limpas assim que acontecem. 

II – Se aconteceu de você não notar na hora pegue uma haste flexível, molhe na água oxigenada e 

aplique sobre o sangue seco na parede. 

III – Não esfregue e não use panos ou esponjas para não espalhar a mancha. 

Dos itens acima: 

a) Todos estão incorretos. 

b) Apenas II está incorreto. 

c) Todos estão corretos. 

d) Apenas III está incorreto. 

e) Apenas I está correto. 

 

 

 


