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INSTRUÇÕES

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 25 questões, numeradas de 1 a 25.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, com caneta de tinta preta, as alternat ivas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a subst ituição do Gabarito Oficial.
- Não será permit ida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertat iva e o caderno de questões
ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Processo Seletivo 01/2019

Função: Ajudante Geral
Português

Raridade
A arara
É uma ave rara
Pois o homem não pára
De ir ao mato caçá-la
Para pôr na sala
Em cima de um poleiro
Onde ela fica o dia inteiro
Fazendo escarcéu
Porque já não pode
Voar pelo céu.
E se o homem não pára
De caçar arara,
Hoje uma ave rara,
Ou a arara some
Ou então muda seu nome
Para arrara.
PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática,
1989.
01-Qual o nome do poema?
a) A arara
b) Arara
c) Raridade
d) Ave rara
02-Por que a arara é uma ave rara?
a) Por ser muito cara.
b) Por estar sendo contaminada por pesticidas.
c) Por ser muito bonita
d) A arara/ é uma ave rara/ pois o homem não para/ de ir ao mato caçá-la.
03- Assinale a alternativa onde está incorreta a separação das palavras em
sílabas:
a) A-ra-ra
b) Po-le-iro
c) Es-car-ceu
d) Pé-ta-la

4-Quantos versos tem o poema?
a) 2
b) 4
c) 15
d) 16
5- Qual o antônimo de escarcéu?
a) Algazarra
b) Tumulto
c) Calmaria
d) Balbúrdia
Matemática
6-João recebeu R$ 120,00 por carpir um terreno. Guardou 2/3desse valor na
poupança e pagou 1/4 do que restou em uma ferramenta. Quanto João pagou
na ferramenta?
a) R$ 20
b) R$ 30
c) R$ 40
d) R$ 80
7- Já li 3/5 de um livro e ainda faltam 72 páginas para ler. O total de páginas
que já li é:
a) 72
b) 180
c) 108
d) 88

8- Para enfeitar a Prefeitura foram usadas 4 centenas de rosa vermelha, 3
centenas de rosas brancas, e 6 dezenas de rosas amarelas. Quantas rosas
foram usadas?
a)
b)
c)
d)

1300 rosas
760 rosas
550 rosas
650 rosas

9- Quanto é 5+5x5:
a)
b)
c)
d)

50
25
35
30

10- Edson saiu de casa às 7h30min e chegou no trabalho às 8h26min. O tempo
que Juca gastou para ir de casa até o trabalho foi de:
a)
b)
c)
d)

54 minutos.
56 minutos.
60 minutos.
64 minutos.

Conhecimentos Gerais:
11- Qual as cores, oficiais da cidade de Roseira, de acordo com a Lei Orgânica
do Município?
a) Verde, Amarelo e Vermelho
b) Verde, Amarelo e Azul
c) Verde, Amarelo e Branco
d) Branco, Preto e Vermelho
12- Qual o valor do salário mínimo para 2020?
a) R$ 998,00
b) R$ 1.039,00
c) R$ 1.120,00
d) R$ 1.214,00
13-O ataque a bomba contra a sede da produtora Porta dos Fundos, na
madrugada de 24 de dezembro, ocorreu como retaliação ao filme "A Primeira
Tentação de Cristo", que retrata Jesus como:
a) Homofóbico.
b) Um homem gay.
c) Um enganador, mentiroso.
d) Egoísta, mesquinho.

14-A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira, 3, que deve
recorrer de decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu redução
da cobrança do DPVAT.
O DPVAT é:
a) Seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre.
b) Seguro de danos públicos causados por veículos automotores de via
terrestre.
c) Seguro de doenças prévias causadas por veículos automotores de via
terrestre.
d) seguro de danos públicos e pessoais causados por veículos automotores
de via terrestre
15- O município de Roseira possui:
a) 7 (sete) vereadores
b) 8 (oito) vereadores
c) 9 (nove) vereadores
d) 10 (dez) vereadores

Conhecimentos específicos
16-Sobre a coleta coletiva:
a) Apenas determinados rejeitos são coletados, sendo os demais deixados
no local para serem incinerados.
b) Os funcionários escolhem se desejam ficar com determinados rejeitos,
antes de serem destinados ao lixo.
c) Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos (lixos) que foram
previamente separados segundo a sua constituição ou composição.
d) A coleta do lixo é realizada apenas em determinados locais, em cada dia
da semana.
17- O ajudante geral para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti
deverá:
a) Reciclar o lixo orgânico.
b) Evitar água parada a céu aberto.
c) Evitar o crescimento de gramas.
d) Capinar o terreno constantemente.
18-Ao notar um incêndio no local de trabalho, o ajudante geral, para ter mais
segurança, deverá é:
a) Retirar todos os seus pertences imediatamente.
b) Tentar apagar o fogo.
c) Retirar-se do local, com calma.
d) Ligar para outras pessoas avisando do ocorrido.

19- É obrigação do ajudante geral em relação ao uso de equipamentos de
segurança:
I.
Comprar o EPI adequado ao risco de cada atividade
II. Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI
III. Comunicar ao supervisor imediato e/ou a Segurança do Trabalho da
Unidade qualquer ocorrência com o uso de EPI
São corretas:
a) I e II
b) I e III.
c) II e III
d) I, II e III
20-Um piso lavado, encerado, lustrado e uniforme é um piso limpo. Avalie os
procedimentos:
I - Varrer os pisos com uma vassoura de cerdas macias antes de qualquer
processo de limpeza.
II - Misturar vários produtos de limpeza para passar no piso, aumentando a
eficiência da limpeza.
III - Não limpar os rodapés.
IV - Quando for possível encerar, não deixar excesso de cera, as aplicações
devem ser uniformes e em camadas bem finas
. Estão incorretos os procedimentos:
a) II e IV
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV
21-O ajudante geral deverá:
I-Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza.
II- As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3 de sua capacidade
III-. Lavar as lixeiras diariamente e sempre que necessário.
IV- O ajudante geral deverá lavar as mãos toda vez que manipular o lixo.
São corretas:
a) II e IV
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV

22- Na limpeza é correto:
I.
Limpar em único sentido, de cima para baixo e em linhas paralelas,
nunca em movimentos de vai e vem.
II. Nos banheiros, lavar por último o vaso sanitário, onde será desprezada
toda água suja (contaminada).
III. Todo material usado para limpeza (baldes, panos, vassouras etc.),
deverá ser limpo e guardado em local apropriado.
IV. Não utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na limpeza de
móveis e de outras superfícies.
a) I, III
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
23-Assinale a alternativa incorreta sobre a água sanitária:
a) Além de eliminar bactérias, ela tem ação alvejante e acaba com odores
desagradáveis.
b) Leva na composição uma substância chamada soda caustica que é
altamente corrosiva.
c) Pode ser usada em grandes quantidades porque não tem toxidade.
d) A água sanitária tem eficiente ação bactericida e branqueadora,
podendo ser usada para limpeza e desinfecção de superfícies.
24 – A tarefa de limpar e higienizar corretamente uma prefeitura pode exigir
uma equipe de limpeza. Nessa situação, o funcionário que participa da equipe
NÃO deve adotar a seguinte conduta
a) Preocupar-se unicamente com seu serviço não dando importância com o
resultado final.
b) Ser cordial e cooperativo com os colegas
c) Estimular os colegas a trabalhar com dedicação e entusiasmo;
d) Trabalhar com seriedade e atenção para não cometer erros tais como
esquecer de limpar alguma área.
25- Assinale a alternativa incorreta sobre os produtos biodegradáveis:
a) Aqueles compostos por itens orgânicos
b) Decompõem facilmente pela ação bacteriana.
c) Tratam-se, portanto, de produtos considerados sustentáveis e que
contribuem para a redução do lixo e da poluição do solo, das águas e do
ar.
d) Causa degradação no meio ambiente

