Processo seletivo 01/2017
Cargo: Serviços Gerais
Pontinho de vista
Eu sou pequeno, me dizem,
e eu fico muito zangado.
Tenho de olhar todo mundo
com o queixo levantado.
Mas, se formiga falasse.
e me visse lá do chão,
ia dizer, com certeza:
Minha nossa, que grandão!
Pedro Bandeira
1a)
b)
c)
d)

O poema fala:
De um menino pequeno.
De uma menina pequena.
De um menino que tem amizade com uma formiga.
De um menino muito educado.

2-Assinale a alternativa incorreta: zangado, quer dizer:
a) Raivoso.
b) Irritado.
c) Irado.
d) Satisfeito.
3-Por que o menino olha todo mundo com o queixo levantado?
a) Porque é orgulhoso.
b) Para poder enxergar a pessoa.
c) Para provar que não tem medo.
d) Para provocar.
4- Assinale a alternativa que as palavras estão em ordem alfabética:
a) Abacate, alface, banana.
b) Caju, cacau, figo.
c) Cereja, vagem, uva.
d) Melão, melancia, mamão.
5-Assinale a alternativa com divisão silábica incorreta:
a) Foi-ce,
cha-ve
b) Ba-ra-lho , pon-ti-nho
c) Re fres-co,
sa-la-da
d) E-le-fan-te,
A-zul

Fábio foi à feira comprar duas dúzias de ovos. Quando chegou lá descobriu que
cada dúzia custava R$ 7,90. Para a compra levou R$20,00.Responda as questões 6,
7 e 8 usando este problema.
6- Quantos custam 6 ovos?
a) R$ 3,95.
b) R$ 3,75.
c) R$ 3,55.
d) R$ 3,25.
7- Quantos custam duas dúzias?
a) R$ 7,90.
b) R$ 15,90.
c) R$ 15,80.
d) R$ 7,80.
8- Comprando os ovos, qual o troco de Fábio levou para casa?
a) R$ 4,40.
b) R$ 4,30.
c) R$ 4,50.
d) R$ 4,20.
Maria foi à loja comprar um relógio e um brinco. O preço do relógio foi R$ 123,00 e
do brinco R$ 50,00.Maria levou a quantia de R$ 200,00. Responda 9 e 10 com este
problema.
9- Qual o valor da compra?
a) R$ 173,00
b) R$ 123,00
c) R$ 50,00
d) R$ 178,00
10-Quanto sobrou para Maria depois da compra?
a) R$ 27,00
b) R$ 29,00
c) R$ 36,00
d) R$ 56,00
11- O horário de verão brasileiro começou em outubro de 2016 e foi ate:
a) Janeiro de 2017
b) Fevereiro de 2017
c) Dezembro de 2016.
d) Novembro de 2016.

12- O valor do salário mínimo atual é:
a) R$ 937,00
b) R$ 880,00
c) R$ 890,00
d) R$ 957,00

13- A Prefeitura de Areias publicou a relação das pessoas que irão receber o bolsa
família em 2017. .Em relação a este programa:
a)O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de
pobreza e extrema pobreza.
b) Para ter direito tem que ter renda per capita de até R$ 154 mensais.
c) Através da Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente benefícios em
dinheiro para famílias mais necessitadas.
d)Todas as alternativas estão corretas.
14-Uma briga entre facções rivais no Complexo Penitenciário Anísio Jobim terminou
com a morte de 56 detentos, em 2 de janeiro de 2017. Este complexo situa-se em:
a) Acre
b) Roraima
c) Recife
d) Manaus
15- O nome da cidade Areias é devido:
a) A estrada era de uma areia avermelhada.
b) O topônimo Areias deriva do tupi “haie”, que significa atalho.
c) Na plantação de café usavam uma areia especial.
d) Os tropeiros falavam muito em arreiar os cavalos e com o tempo ficou Areias.
16. Sobre a água sanitária é INCORRETO afirmar que:
a) é usada para limpeza e desinfecção de superfícies.
b) é um produto tóxico, por isso, se for usada em excesso e sem os cuidados
necessários pode causar danos à saúde.
c) tem ação bactericida e branqueadora.
d) deve ser usada em roupas coloridas para realce da cor.
17. São características do álcool:
a) alto poder bactericida, solubilizante, alta taxa de evaporação, baixo custo.
b) baixo poder bactericida, solubilizante, alta taxa de evaporação, baixo custo.
c) alto poder bactericida, não solubilizante, baixa taxa de evaporação, baixo custo.
d) baixo poder bactericida, solubilizante, baixa taxa de evaporação, baixo custo.
18. Julgue as seguintes afirmativas:
I. Deve-se zelar por equipamentos e materiais do serviço durante e após sua
utilização, limpeza ou desinfecção, de acordo com a necessidade e guardar em local
designado após a utilização.
II. É importante notificar mau funcionamento ou extravios de equipamentos e
materiais para seu superior imediato.

III. Deve-se utilizar racionalmente recursos como água e energia, evitando
desperdícios.
IV. Os produtos de limpeza devem ser utilizados na concentração e tempo
recomendados pelo fabricante.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas
19. Exceto quando indicado pelo fabricante, não se deve misturar produtos de
limpeza, pois:
a) essas misturas podem ser perigosas quando inaladas.
b) essas misturas podem causar danos ao meio ambiente.
c) a mistura pode neutralizar e inativar os princípios ativos dos produtos.
d) todas alternativas estão corretas.
20. Julgue as seguintes afirmativas sobre segurança do trabalho:
I. É proibido o reaproveitamento de embalagens vazias com produtos de limpeza
diferentes do rótulo original.
II. Botas estão recomendadas para a proteção dos pés e parte das pernas durante
atividades com água e produtos químicos e, ainda, para evitar quedas.
III. Manter a postura adequada evita problemas na coluna.
IV. Deve-se utilizar cintos de segurança para limpeza de janelas e vidros em altura.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa
b) duas afirmativas
c) três afirmativas
d) todas afirmativas.

