SERVENTE DE LIMPEZA

-

Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA
Português
Os funcionários de uma determinada Prefeitura receberam o seguinte aviso escrito:
“A partir do 1o. dia útil do próximo mês de MARÇO, os funcionários do quadro
de carreira com mais de 5 anos de serviço deverão comparecer ao setor de RH
para consulta médica de rotina.
As mulheres com nomes iniciados entre ‘A’ até ‘G’ deverão comparecer nos dias
2 ,3 ou 4 pela manhã, e as demais nos mesmos dias, à tarde.
Os homens entre 18 e 35 anos deverão comparecer nos dias 5, 7 ou 8, e os
demais nos dias 10 ou 12.
Lembramos a todos que nosso expediente pela manhã é de 08:00 h às 12:00,
reiniciando-se às 13:00 h até as 17:00 h.”

Com base no texto acima, responda:
1- Maria Albertina é funcionária terceirizada com 40 anos de idade e 8 de serviço. Em qual dia
ela deverá comparecer?
a) No dia 2, 3 ou 4 pela manhã
b) Nos dia 2,3 ou 4 somente à tarde
c) Não precisa comparecer
d) Não precisa comparecer porque tem mais de 30 anos
2- No primeiro parágrafo do texto, a palavra ‘rotina’ indica que a consulta médica:
a) É pouco importante
b) É chata e aborrecida
c) Possivelmente vai ser feita também nos próximos anos
d) Não deveria estar sendo realizada neste ano
3- Se você tivesse 30 anos e seu irmão Geraldo, 8 anos mais velho que você, trabalhador efetivo
dessa Prefeitura, perguntasse em qual dia deveria comparecer, qual seria a orientação correta
a ser dada?
a) Não é necessário ir nessa consulta
b) Vai no dia 10 ou 12, mas somente pela manhã
c) Já que tem 38 anos, pode ir em qualquer horário
d) Vai antes do meio dia ou após 1 hora da tarde, no dia 10 ou 12
4- Se colocarmos em ordem alfabética as palavras “consulta médica de rotina”, o que
obteremos?
a) Consulta de médica rotina
b) Consulta de rotina médica
c) Consulta médica rotina
d) Consulta médica de rotina

5- No trecho “As mulheres com nomes iniciados entre A até G deverão comparecer nos dias 2,
3 ou 4 pela manhã, e as demais nos mesmos dias...” , poderíamos substituir as palavras
sublinhadas por:
a)
b)
c)
d)

Sobrenomes,
Prenomes,
Prenomes,
Iniciais,

se apresentar,
se apresentar,
permanecer,
permanecer,

bastante
outras
outras
outras

6- Marque a alternativa em que TODAS as palavras estão escritas corretamente:
a)
b)
c)
d)

Varrição,
Exemplo,
Meio-fio,
Vassoura,

limpeza,
servedor,
calçada,
baude,

essencial
calçada
chapéo
água

7- Dentre as frases abaixo, a única correta é:
a) O sol está ardendo, mas nós vai ficar aqui.
b) O sol está ardendo, mas nós vamos ficarmos aqui.
c) O sol está ardendo, mas nós vamos ficar aqui.
d) O sol está ardendo, mas vamos ficarmos aqui.
8- Marque a opção em que todas as palavras estão corretamente separadas em sílabas:
a) chu-rras-qui-nho ,
b) chur-ras-qui-nho ,
c) pre-fei-tu-ra,
d) can-sa-dí-ssi-mo,

res-pe-i-to,
res-pei-to,
gar-ra-fas,
ca-cho-ei-ra,

elei-ção
se-le-ção
a-sso-ci-a-ção
pau-lis-ta

9- Marque a opção em que a 1a. palavra tem o mesmo significado que a segunda:
a) cumprimento
b) adereço
c) ratificar
d) indeferir
-

comprimento
endereço
consertar
recusar

10- Na frase “Dez entre dez brasileiros preferem feijão”, o VERBO contém quantas vogais?
a)
b)
c)
d)

2
3
4
Não há verbo na frase dada

Conhecimentos Gerais
11) Qual o valor do salário mínimo para o ano de 2019?
a)
b)
c)
d)

R$ 998,00
R$ 995,00
R$ 954,00
R$ 1054,00

12) O Poder legislativo em Cachoeira Paulista é exercido pelo:
a)
b)
c)
d)

Prefeito Municipal
Pelo povo da cidade.
Pela Câmara da Cidade
Pelo estado de São Paulo

13) São símbolos da cidade de Cachoeira Paulista:
a)
b)
c)
d)

A bandeira, o brasão de armas, o hino e o selo municipal estabelecidos em Lei.
A bandeira, o brasão de armas estabelecidos em Lei
O hino e a bandeira estabelecidos em Lei
O hino, o selo e a bandeira estabelecidos em Lei

14) O Município de Cachoeira Paulista terá como cores oficiais
a)
b)
c)
d)

O “branco” e o “azul”
O “branco” e o “verde”
O “branco” e o “preto”
O “azul” e o “verde”

15) Cachoeira Paulista é um município da Região Metropolitana:
a) Do Vale do Paraíba.
b) Do Vale do Silício.
c) Do Vale do Tietê.
d) Do Vale do Sol.
16) Cachoeira Paulista tem como cidades limítrofes:
a) Jacareí, São José dos Campos, Taubaté.
b) Lorena, Aparecida do Norte, Campos do Jordão.
c) Cruzeiro, Silveiras, Lorena e Canas.
d) Caraguatatuba, São Luiz do Paraitinga, Cruzeiro.
17) A primeira rua da cidade de Cachoeira Paulista, foi a Rua:
a) Bocaina.
b) Bom Jesus.
c) Santo Antônio.
d) Cana Vermelha.
18) Ex Juiz e atualmente Ministro da Justiça e Segurança Pública, atuou na Lava Jato:
a)
b)
c)
d)

Sergio Moro
Flávio Bolsonaro
Paulo Guedes
General Augusto Heleno

19) Lama invade Brumadinho após rompimento de barragem. Este fato ocorreu no estado de
a)
b)
c)
d)

Minas Gerais
São Paulo
Goiás
Mato Grosso

20) Complete:
Desde a noite do último dia 2 de janeiro, facções criminosas comandam uma onda de ataques por
todo o ___________ com ações contra ônibus e vans do transporte público, prédios e equipamentos
públicos e privados.
Ceara
b) Bahia
c) Mato Grosso
d) Paraná
a)

Conhecimento Especifico
21) Assinale a alternativa correta sobre o bom relacionamento profissional:
a. Não é permitido realizar nenhuma atividade fora da rotina já pré- estabelecida mesmo se
alguém pedir um pequeno favor.
b. A boa convivência no dia a-dia do trabalho depende muito da reciprocidade entre as
pessoas. Se ajudar com boa vontade, seus colegas tenderão a retribuir quando precisar.
c. Se precisar criticar ou repreender alguém, sobretudo se for um subordinado, o ideal é fazêlo na frente dos outros.
d. Ser um bom trabalhador significa trabalhar para e pelos outros.
22) Sobre o uso de equipamentos de proteção individual, é INCORRETO afirmar que:
a) As botas devem ser permeáveis, com solados antiderrapantes e de uso coletivo.
b) Os óculos devem ser usados na execução de procedimentos que produzam borrifos de
microorganismos ou de materiais perigosos.
c) As máscaras devem cobrir nariz e boca.
d) Os aventais não devem ser utilizados nas refeições nem fora do local de trabalho.
23) O armazenamento de produtos químicos deve ser feito:
a)
b)
c)
d)

Em locais onde a temperatura ambiente não apresente calor ou frio excessivos.
Distante de crianças e animais.
Devidamente identificados.
Todas alternativas corretas.

24) A limpeza deve ser realizada:
a) Do local mais sujo ou mais contaminado para o local menos sujo ou menos contaminado,
de baixo para cima em movimento único, do fundo para a frente e de dentro para fora.
b) Do local menos sujo ou menos contaminado para o local mais sujo ou mais contaminado,
de cima para baixo em movimento único, do fundo para a frente e de dentro para fora.7
c) Do local menos sujo ou menos contaminado para o local mais sujo ou mais contaminado,
de cima para baixo em movimento único, da frente para o fundo e de fora para dentro.
d) Todas alternativas estão corretas.
25) Deve-se lavar as mãos:
a)
b)
c)
d)

Apenas após os procedimentos.
Apenas quando as mãos apresentarem sujidade
Antes e após os procedimentos, inclusive quando realizados com a utilização de luvas
Antes os procedimentos, sendo desnecessário lavar após caso utilize luvas.

26) Julgue as seguintes afirmativas sobre a varredura úmida:
I. A varredura úmida deverá ser feita com pano limpo umedecido com solução de detergente
envolto em rodo, visando a remoção de detritos e sujidades.
II. Após a passagem desta solução, deve-se retirar os resíduos do detergente com o pano
umedecido com água limpa, também envolto em rodo.
III. Esse tipo de varredura evita a suspensão de partículas de poeira e dispersão de
microorganismos, com conseqüente contaminação das pessoas, dos artigos, dos mobiliários e
dos equipamentos presentes.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I e III.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas.
27) Sobre o álcool é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)

possui ação bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida.
pode ser utilizado no mobiliário em geral.
é difícil de ser aplicado e demora para agir.
é inflamável, resseca plásticos e borrachas, resseca a pele.

28) Julgue as seguintes recomendações:
I. Não se deve abrir ou fechar portas com mãos enluvadas.
II. Os baldes devem ser lavados e secos antes de nova utilização.
III. O funcionário deve manter a coluna reta durante o desenvolvimento de toda a técnica de
limpeza.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I e III.
c) afirmativas II e III.
d) todas as afirmativas

29) O uso de saneantes que não são regularizados perante a ANVISA, chamados saneantes
clandestinos:
a) Garantem a limpeza e desinfecção como deveriam.
b) Deve ser realizado somente após misturá-lo com produtos regularizados
c) Podem causar queimaduras, problemas respiratórios, irritação na pele ou nos olhos.
d) Deve ser realizado somente com orientação da chefia.
30) Para realizar atividades inerentes à limpeza, são recomendadas normas de conduta e
higiene:
a) Retirar todos os adornos.
b) Vestir uniforme próprio e limpo.
c) Manter os cabelos presos.
d) Todas afirmativas estão corretas.

