MUNICÍPIO DE GUATAMBU -SC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

CARGO: AUX. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
CANDIDATO (A): ____________________________________________________
FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do processo seletivo.
11. A duração da prova será de Duas Horas.

...........................................................................................................................................................................
Anote aqui suas respostas.
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01. Leia com atenção:
I- Tentou subir a montanha, ___ desistiu;
II- Ela precisa de ___ ânimo.
Preenchem adequadamente as lacunas acima:
a) Mas – Mais.
b) Mais – Mas.
c) Mas – Mas.
d) Mais – Mais.
02. É uma palavra polissílaba:
a)
b)
c)
d)

Nó.
Floricultura.
Bloco.
Salada.

03. Leia com atenção:
I- De face;
II- De fábrica.
As locuções adjetivas acima correspondem
respectivamente aos seguintes adjetivos:
a) Fácil – Febril.
b) Funcional – Febril.
c) Facial – Febre.
d) Facial – Fabril.
04. É uma negativa:
a) Fabiana ganhou uma flor.
b) A flor era amarela?
c) A flor não era vermelha.
d) Que flor bonita!
05. Assinale a alternativa em que pelo menos
uma das palavras está corretamente escrita:
a)
b)
c)
d)

Cuelho – Benssão.
Doçura – Pescoço.
Cabesa – Camiza.
Horal – Estrupro.

06. Em um colégio, 40% dos alunos praticam
algum tipo de atividade esportiva, o que
corresponde a 250 alunos. Portanto, qual é o
total de alunos matriculados neste colégio?
a) 650 alunos.
b) 625 alunos.
c) 500 alunos.
d) 550 alunos.
07. A garagem de uma casa possui 6 metros
de largura por 3 metros de comprimento. Qual
é a sua área?
a) 14 m2
b) 16 m2
c) 12 m2

d) 18 m2
08. Na construção de um edifício, duas dúzias
de janelas de alumínio custaram R$ 2.400,00.
Qual é o valor de apenas uma destas janelas?
a) R$ 120,00
b) R$ 100,00
c) R$ 240,00
d) R$ 200,00
09. Qual é o nome do governador de Santa
Catarina:
a) Raimundo Colombo;
b) Eduardo Pinho Moreira;
c) Mauro Mariani;
d) Esperidião Amim.
10. O nome do Prefeito Municipal de Guatambu
é:
a) Luiz Clóvis Dal Piva.
b) Luiz Carlos Dal Piva
c) Silvestre Favaro
d) Silvestre Miguel Favaro.
11. Considera-se segurança do trabalho, um
conjunto de medidas que versam sobre condições
específicas de instalação do estabelecimento e de
suas máquinas, visando à garantia do trabalhador
contra natural exposição às riscos inerentes à
prática da atividade profissional. Já a higiene do
trabalho: é uma parte da medicina do trabalho,
restrita às medidas preventivas, que visa proteger
o trabalhador, prevendo ativamente os perigos
que, para a saúde física ou psíquica, se originam
do trabalho; a eliminação dos agentes nocivos em
relação ao trabalhador constitui o objeto principal
da higiene laboral.
Sobre o trecho acima podemos afirmar:
a) Apenas a última frase está incorreta.
b) Apenas a última frase está correta.
c) Está completamente correto.
d) Está completamente incorreto.
12. Na classificação do lixo, o vidro recebe a
cor:
a) Cinza.
b) Preto.
c) Azul.
d) Verde.
13. Visam à proteção do trabalhador, exceto:
a) A ordem e limpeza nos locais de trabalho.
b) Proteção de máquinas, ferramentas e de
equipamentos.
c) Possíveis deficiências nas técnicas e
processos de trabalho.
d) Sistema de manutenção quinquenal.

14. O lixo pode ser agrupado em quatro
classes, assinale a que apresenta a definição
inválida:
a) Lixo residencial: são os resíduos sólidos
gerados nas atividades diárias em casas,
apartamentos, entre outros.
b) Lixo comercial: são aqueles produzidos em
estabelecimentos
comerciais,
cujas
características dependem das atividades
ali desenvolvidas.
c) Lixo público: são os resíduos da indústria
farmacêutica e dos hospitais.
d) Lixo de fontes especiais: é aquele que, em
função de determinadas características
peculiares que apresenta, passa a merecer
cuidados
especiais
em
seu
acondicionamento,
manipulação
e
disposição final, como por exemplo, o lixo
industrial, o hospitalar e o radioativo.
15. Na classificação do lixo, vermelho é a cor
de:
a) Papel.
b) Papelão.
c) Plástico.
d) Metal.
16. Leia com atenção:
I- Limpeza é o processo capaz de eliminar
a maioria dos organismos causadores de
doenças, com exceção dos esporos. O método é
classificado em: desinfecção de alto nível, nível
intermediário e baixo nível;
II- Desinfecção é a atividade que remove
sujeiras visíveis aos olhos. Normalmente, essa
ação é feita com água, detergente e fibra (quando
feita em ambientes), realizando, assim, a remoção
da sujeira ou gordura residual (material orgânico
mais fino).
a)
b)
c)
d)

Ambos estão incorretos.
Ambos estão corretos.
Apenas I está correto.
Apenas II está correto.

descobertas, como áreas
departamentos e pátios.
a)
b)
c)
d)

acesso

aos

Ambos estão corretos.
Ambos estão incorretos.
Apenas I está correto.
Apenas II está correto.

18. A ação preventiva para evitar contaminação
ou retorno dos micro-organismos recebe o
nome de:
a) Assepsia.
b) Sanitização.
c) Adjuvantes.
d) Princípios ativos.
19. Em relação a higienização das mãos:
(__) Ato simples e irrelevante para prevenção e
controle de infecção nos serviços de saúde;
(__) Lavar as mãos com água e sabonete líquido,
com técnica correta, pode corroborar a cadeia de
transmissão de infecção;
(__) Deve ser executada antes e após uso do
banheiro;
(__) Antes de calçar as luvas, para não contaminálas, devem-se higienizar as mãos.
a)
b)
c)
d)

V-V-F-F.
F-F-V-V.
V-V-V-V.
F-F-F-F.

20. Leia com atenção:
1- Abrir a torneira com a mão não dominante e
molhar as mãos, sem encostar-se à pia ou
lavatório;
2- Ensaboar as mãos, friccionando a palma, o
dorso, os espaços interdigitais, polegar,
articulações, unhas e extremidades, dedos,
punhos;
3- Fechar a torneira com o auxílio de papel toalha;
4- Enxaguar as mãos.
A ordem certa dos procedimentos elencados
acima é:

17. Limpeza seca
I- É utilizado para limpeza de pisos com
máquinas que possuem tanque para soluções de
detergente que é dosado diretamente para a
escova o que diminui o esforço e risco para o
trabalhador;
II- Limpeza com máquina de lavar tipo
enceradeira automática: Consiste-se na retirada
de sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização de
vassoura (varreduras seca), e/ou aspirador. A
limpeza com vassouras é recomendável em áreas

de

a)
b)
c)
d)

4 – 3 – 2 – 1.
3 – 4 – 2 – 1.
1 – 2 – 4 – 3.
2 – 1 – 4 – 3.

