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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 alternativas escolhidas para o GABARITO OFICIAL, sem
cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá ser levado
somente o gabarito provisório de respostas.
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Português
HINO OFICIAL DE ROSEIRA
Cidade histórica que nos faz orgulhar
Muito aprazível enche os olhos da gente
O teu passado é nobre e cheio de esplendor
Ontem menina hoje amadurecestes
Roseira o vale volta os olhos para ti
pela grandeza deste povo que trabalha
De sol a sol seja no campo ou na cidade
Mostrando a todos que é com luta que se vence
Tua gente é simples de alma pura e pulso forte
Terra de encanto é sempre teu meu coração.
Oh! cidade flor do vale com pé firme sempre caminharás.
Oh! cidade flor do vale do meu coração jamais sairás.
Quebra-cangalha e Mantiqueira que te cercam
São testemunhas do progresso desta terra
Do solo fértil traz a mesa o melhor pão
São Paulo sempre se orgulhará de ti
Tua estrada foi caminho do império
Compondo a história do nosso grande Brasil
Teu nome lembra o cheiro de uma linda flor
Que era botão e hoje já desabrochou
Teus bravos filhos buscam um grande futuro
A ti Roseira terra amada e varonil.
Oh! cidade flor do vale com pé firme sempre caminharás.
Oh! cidade flor do vale do meu coração jamais sairás.
Letra Miriano Francisco das Neves /Música de João José Sampaio
Responda as questões de acordo com o hino oficial de Roseira:
1-Quebra-cangalha e Mantiqueira que te cercam, são:
a) As serras que cercam a cidade.
b) As cachoeiras que cercam a cidade.
c) As cidades que fazem divisa com Roseira.
d) Nome dos bairros da cidade de Roseira.
2-Segundo o Hino o povo de Roseira é:
a) Simples de alma pura.
b) Trabalhador.
c) Pulso Forte.
d) Todas as alternativas são corretas.

3-Tua estrada foi caminho do império, quer dizer:
a) O governo imperial do Brasil usava as terras de Roseira como caminho.
b) Roseira tinha uma estrada com cascalhos e todos queriam passar por lá.
c) O imperador D. Pedro I sempre viajava para Roseira.
d) Todas as alternativas estão corretas.
4-Sinônimo de desabrochou é:
a) Despontou.
b) Nasceu.
c) Floriu.
d) Todas as alternativas estão corretas.
5-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O autor mostra um grande amor pela cidade.
b) Para o autor só se venci através da luta.
c) As cidades do Vale Paraíba têm inveja de Roseira.
d) As pessoas que moram em Roseira tem orgulho da cidade.

Matemática
Sabendo que uma camiseta custa R$15,50 e uma calça custa R$32,50,
responda:
6-Quanto Carlos gastará para comprar duas camisetas e uma calça?
a) R$ 55,50
b) R$ 60,00
c) R$ 63,50
d) R$ 65,00
7-Quanto Marcela receberá de troco se comprar duas camisetas e pagar com
uma nota de R$50,00?
a) R$ 12,00
b) R$ 15,00
c) R$ 18,00
d) R$ 19,00
8-Sabendo que Jéssica comprou 4 camisetas e pagou com 4 notas de
R$20,00, quanto ela receberá de troco?
a) R$ 8,00
b) R$ 15,00
c) R$ 18,00
d) R$ 28,00
9-André comprou três calças. Quanto ele gastou?
a) R$ 91,50
b) R$ 93,50
c) R$ 95,50
d) R$ 97,50

10-Com R$100,00, quantas camisetas Flávia consegue comprar?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

Conhecimentos gerais
11-As fortes chuvas no estado já causaram 26 mortes, de acordo com o
boletim divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil deste
estado nesta segunda-feira (03/01/2022). As cidades que tiveram mortes
confirmadas no estado devido às chuvas são: Amargosa (2), Itaberaba (2),
Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1),
Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2),
Ubaitaba (1) e Belo Campo (1). Trata-se:
a) da Bahia.
b) de Minas Gerais.
c) do Rio Grande do Norte.
d) do Rio de Janeiro.
12-Cantora, que morreu aos 26 anos, quando viajava para cumprir a agenda de
shows e a aeronave caiu em curso d’água próximo da rodovia BR-474, na
cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de
Minas. Colecionava alguns dos maiores hits do Brasil, como “Infiel”, “Supera”,
“Ciumeira” e “De quem é a Culpa”. Seu sucesso no sertanejo trouxe a ela fama
de “rainha da sofrência”. Trata-se de:
a) Maiara.
b) Maraisa.
c) Marilia Mendonça.
d) Naiara Azevedo.
13-Roseira tem quantos vereadores?
a) 12 vereadores.
b) 10 vereadores.
c) 7 vereadores.
d) 9 vereadores.
14-Qual o valor do salário-mínimo atual:
a) R$1.200,00
b) R$1.212,00
c) R$ 1.180,00
d) R$ 1.250,00
15-Quais os símbolos da cidade de Roseira aprovados pela Câmara Municipal:
a) Brasão de Armas, Hino.
b) Rede Ferroviária, Brasão de Armas e a Bandeira.
c) Brasão de Armas e a Bandeira.
d) Bandeira, Brasão de Armas e o Hino.

Conhecimentos específicos
16-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. Trata-se:
a) da limpeza manual seca.
b) da limpeza manual molhada.
c) da limpeza com máquina de lavar.
d) da limpeza com máquina úmida.
17-Para realizar a limpeza de banheiros, deve-se:
a) iniciar pela pia e por último o piso e ralos.
b) iniciar pelo vaso sanitário, depois pia e por último piso e ralos.
c) iniciar pelo piso, depois ralos e vaso sanitário e pia.
d) iniciar pelos ralos e pisos e por último a pia.
18-Sobre a varrição, é INCORRETO afirmar que:
a) A varrição úmida deve ser feita diariamente e mais intensamente nas áreas
de maior tráfego.
b) Separar todo material que será utilizado e levá-lo para área a ser limpa.
c) Escolher o horário de maior tráfego para realizar a operação, para mostrar
para todas os funcionários que a limpeza está sendo realizada em datas certas
e da maneira adequada.
d) Remover móveis, utensílios ou equipamentos do local se necessário.
19-Para realizar a limpeza do teto deve-se utilizar quais equipamentos de
proteção individual?
a) nenhum pois não se trata de sujidade contaminada.
b) somente botas.
c) somente luvas.
d) botas, luvas e óculos de proteção ou máscara de proteção facial.
20-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A limpeza deve sempre começar do ambiente mais contaminado para o
menos contaminado.
b) Deve-se limpar em único sentido, de cima para baixo e em linhas paralelas,
nunca em movimentos de vai e vem.
c) Todo material usado para limpeza (baldes, panos, vassouras, etc.), deverá
ser limpo e guardado em local apropriado.
d) Não utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na limpeza de móveis
e de outras superfícies.
21-Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser limpos:
a) com pano e álcool.
b) com pano e detergente.
c) com pano seco.
d) com pano e água sanitária.

22-Sobre a diluição de produtos concentrados:
I-Deve-se seguir seus conhecimentos pessoais, aumentando ou diminuindo a
quantidade do produto de acordo com o local a ser limpo. Quanto mais
sujidade, colocar maior quantidade do produto a ser diluído.
II-As diluições devem ser feitas com muito cuidado, evitando respingos de
produtos concentrados, tanto no auxiliar de limpeza como no ambiente onde
está sendo feita a manipulação.
III-Alguns produtos, principalmente os concentrados, podem causar irritação na
pele, olhos, mucosas e até queimaduras nos operadores.
São corretas as afirmativas:
a) apenas a afirmativa I.
b) apenas a afirmativa II.
c) afirmativas I e II.
d) afirmativas II e III.
23-Os EPIs (equipamento de proteção individual) não descartáveis:
a) são de uso coletivo.
b) devem ser descartados após o uso.
c) devem ser descartados se for exposto a sujidades.
d) quando for atingido por sangue/ secreções, deve ser higienizado após o uso.
24-Sobre a manipulação do lixo, é INCORRETO afirmar que:
a) Deve-se recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza.
b) O estabelecimento que adotar o sistema de reciclagem deve acondicionar o
lixo em sacos nas cores determinadas.
c) Deve ser recolhido somente quando exceder a capacidade da lixeira.
d) Manter os recipientes de lixo em locais afastados do tráfego de pessoas e
fechados.
25-São regras de boa convivência:
a) Seja cortês com todas as pessoas internos e externos. Trate a todos com
respeito.
b) Tenha humildade. Procure aprender com os outros, através de trocas de
experiências.
c) Observe as políticas, normas e procedimentos.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

