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F01 Agente de Serviços Gerais
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

25 questões

9 às 12h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

Estudos Sociais

3 questões

1. Assinale a frase que deve terminar com um ponto
de interrogação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Nossa que desaforo
Onde queres colocar isso
Que maravilhoso o dia de hoje
Se quiseres, podes me procurar
Dentro de dois dias vai sair o resultado, disse o
professor

2. Assinale a frase em que a inicial maiúscula está
corretamente empregada.
a. ( X ) Natal e Páscoa são festas cristãs.
b. ( ) Percorri o país de Norte a Sul.
c. ( ) Na Segunda- feira sairá o resultado do
concurso.
d. ( ) Na Primavera e no Verão os dias são mais
bonitos.
e. ( ) Nos meses de Janeiro e Fevereiro temos férias
escolares.

3. Assinale a frase correta quanto à concordância.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Entrou pela porta, agora, dois chefes do setor.
Fazia muita bagunça aqueles meninos levados.
Já chegou as encomendas solicitadas.
Solicitou revisão das provas aquele aluno.
Comprei dois quilos de carne que custou
trinta real.

4 questões

4. Segundo o IBGE (dados de 2010), a população residente do município de Bombinhas é de
aproximadamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

7 mil habitantes.
14 mil habitantes.
140 mil habitantes.
240 mil habitantes.
Menos de 10 mil habitantes.

5. Qual é a data em que comemoramos o aniversário
de Bombinhas?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

15 de março
31 de março
15 de abril
28 de julho
13 de dezembro

6. Segundo autores, um navegador a serviço da
Espanha foi um dos primeiros europeus a chegar à
nossa região. Quem foi?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Vasco da Gama
Sebastião Caboto
Frei Junípero Sierra
Pedro Álvares Cabral
Pero Nuñes Cabeza de Vaca

7. As tradições e os costumes da maioria da população local de Bombinhas foram herdados da cultura:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Alemã.
Italiana.
Farroupilha.
Francesa.
Açoriana.
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Matemática

3 questões

Higiene e Segurança no Trabalho

5 questões

8. João e Maria foram ao supermercado. João comprou três sacolas de maçã com 13 unidades em cada
sacola, e 4 unidades de pera. Maria comprou um terço
do número de maçãs que João e o dobro de peras.

11. Como é chamado o processo em que parasitas,
micróbios e substâncias tóxicas que prejudicam a
saúde humana entram em contato com os alimentos,
durante a manipulação?

Portanto, o número total de peras e maças que João e
Maria compraram juntos foi:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

39.
59.
64.
69.
71.

9. João, José e Rafael trabalham juntos em um lava
carros e ao final de um dia ganham R$258,00. Deste
valor, Rafael ficará com a metade e João e José dividirão igualmente o restante.
Portanto o valor que João receberá é igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

R$ 64,00.
R$ 64,50.
R$ 69,50.
R$ 129,00.
R$ 128,50.

10. Os 50 jogadores de três times de futebol de uma
mesma cidade foram viajar a uma competição, sendo
levados em vários carros com capacidade para no
máximo 5 jogadores. Sabe-se que jogadores do mesmo
time somente dividiram carro entre eles, e que o
número de jogadores em cada carro do mesmo time é
igual. Sabe-se ainda que os 20 jogadores do time A dividiram 4 carros, os times B e C têm 5 jogadores a menos
que o time A e que cada carro do time B contava com
dois jogadores a mais do que em um carro do time C.
Portanto, o número de carros que foram utilizados
para a viagem dos times de futebol foi igual a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

9.
10.
12.
13.
15.
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( )
( )
( )
(X)
( )

Cocção
Limpeza
Elaboração
Contaminação
Higienização

12. Como é conhecido o conjunto de ações, tais
como: lavar as mãos, escovar os dentes, limpar as
unhas e tomar banho?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Higiene pessoal
Limpeza ambiental
Segurança alimentar
Bom comportamento
Educação para o trabalho

13. Como é chamada a alimentação em que se ingerem todos os alimentos de forma equilibrada, ou seja,
respeitando a qualidade e a quantidade necessária de
cada um?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Dieta restritiva
Nutrição básica
Alimentação saudável
Alimentação reforçada
Complementação alimentar

14. Que atitude devemos adotar ao efetuarmos a
manutenção em equipamentos elétricos ligados permanentemente a rede, tais como: lâmpadas, chuveiros
e outros equipamentos?
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Cortar os fios com alicate.
Utilizar escada de madeira.
Usar somente alicate metálico.
Desligar o disjuntor (chave de energia),
na caixa de distribuição.
) Acender a lâmpada mais próxima.
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15. Em caso de socorro a acidentado com queimadura identificada como de primeiro grau, o atendimento preliminar deve limitar-se a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

aplicar pomada para aliviar a dor.
aplicar creme dental.
aplicar pó de café.
lavar com água morna.
lavar o ferimento com água corrente na temperatura normal.

Legislação Municipal

17. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), a administração,
observando o relevante interesse público municipal,
poderá converter 15 dias das férias em abono pecuniário, desde que seja requerido pelo servidor com
pelo menos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10 dias de antecedência.
15 dias de antecedência.
30 dias de antecedência.
45 dias de antecedência.
60 dias de antecedência.

2 questões

16. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei
Complementar 7/02 do Município de Bombinhas (SC).

Conhecimentos Específicos

a. (

18. Assinale a alternativa correta sobre a importância
da merenda escolar na vida do estudante.

b.

c.

d.

e.

) Classe é o conjunto de carreiras, que indica a
quantidade e qualidade da força de trabalho
necessária ao desempenho das atividades normais e específicas da administração municipal.
( X ) Carreira é o agrupamento de classes de cargos,
dispostos de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão
ou entidade.
( ) Quadro é o encargo de atribuições além das
específicas do cargo, atribuído ao servidor
efetivo por cujo desempenho perceberá vantagem acessória.
( ) Cargo público é o conjunto de atribuições
deferidas a cada categoria profissional ou
cometidas individualmente a determinados
servidores para desempenhá-las na forma da
Lei. As funções podem ser de confiança, exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo
efetivo, ou para a contratação temporária,
quando consideradas de excepcional interesse público.
( ) Função pública é o conjunto de carreiras, que
indicam a quantidade e qualidade da força de
trabalho necessária ao desempenho das atividades normais e específicas da administração
municipal.

8 questões

a. (

b.

c.

d.

e.

) A merenda escolar é importante, pois apresenta ao aluno as culinárias dos mais diversos
países, aumentando a sua cultura.
( ) A merenda escolar é importante, pois o aluno
pode escolher aquilo que mais lhe parece
gostoso para comer todos os dias.
( X ) A merenda escolar é importante, pois sem ela
o estudante em jejum pode ficar sonolento
em sala de aula, dificultando seu desempenho
na aprendizagem.
( ) A merenda escolar é importante, pois se trata
de uma cesta básica enviada a cada casa pela
escola, auxiliando na vida familiar do aluno.
( ) A merenda escolar é importante, pois oferece
apenas legumes para os alunos comerem
todos os dias, o que os torna saudáveis.

19. Assinale a alternativa que apresenta apenas alimentos que fazem bem à saúde dos estudantes e que
poderiam fazer parte da merenda escolar.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Coxinha, feijão, arroz e queijo.
Ovo, feijoada, lasanha e picles.
Camarão, bacon, salsicha e uva.
Beterraba, brócolis, feijão e maçã.
Pão, batata frita, hambúrguer e tomate.
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20. Por qual motivo o macarrão instantâneo deve ser
evitado por crianças e adolescentes?
a. ( ) Pelo excesso de produtos naturais na sua
composição.
b. ( X ) Pelo excesso de sódio presente na sua
composição.
c. ( ) Pelo excesso de gordura animal presente na
sua composição.
d. ( ) Porque não agrada estudantes dessa faixa
etária.
e. ( ) Pela problemática de causar refluxos em sujeitos desta idade.

21. No preparo de legumes e frutas, qual procedimento é imprescindível para que haja higiene?
a. ( X ) Que os alimentos sejam lavados em água
corrente antes de serem consumidos.
b. ( ) Que os alimentos sejam fervidos antes do seu
consumo.
c. ( ) Que fiquem no freezer durante uma semana
antes do seu consumo.
d. ( ) Que não sejam utilizados na merenda escolar,
por causa do risco que oferecem.
e. ( ) Que sejam preparados apenas na frigideira,
para evitar contaminação.

22. Quais procedimentos higiênicos são necessários
ao profissional que prepara a merenda escolar?
a. ( ) Ele precisa usar gel nos cabelos ou produtos
similares, usar bermuda, sapatos abertos e
provar os alimentos antes de servi-los.
b. ( ) Ele precisa escovar o cabelo, provar os alimentos previamente, reutilizar óleos de outras
refeições e manter as unhas pintadas.
c. ( ) Ele precisa manter as unhas pintadas, os cabelos soltos, as roupas limpas e usar aventais
que cubram o corpo por inteiro.
d. ( ) Ele precisa usar camisas que possam estar
abertas, unhas compridas, usar chapéu e provar o resultado final da receita com os dedos.
e. ( X ) Ele precisa amarrar o cabelo ou usar toca, possuir as unhas curtas, usar avental ou uniforme
e evitar fumar durante o preparo das refeições.
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23. Quando lidamos com alimentos perecíveis, em
que local devemos guardá-los para que se mantenham conservados?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Em locais iluminados.
Em armários fechados.
Na geladeira ou no freezer.
No micro-ondas ou em gavetas.
No balcão ou em potes abertos.

24. No caso de carnes e peixes, assinale a alternativa
que contém uma das regras essenciais para o seu
preparo de uma forma higiênica.
a. ( X ) A temperatura de cozimento de carnes e
peixes deve ser superior a 70°C, pois assim
conseguimos eliminar muitas das suas
contaminações.
b. ( ) A carne deve ficar pelo menos uma semana
descongelada para depois ser preparada. Isso
faz com que anulemos a possibilidade contaminação desse alimento.
c. ( ) Carnes e peixes não devem ser temperados
no seu preparo, pois os temperos podem anular as vitaminas presentes nesses alimentos.
d. ( ) O único componente que elimina as contaminações em carnes e peixes é o uso do cravo,
indispensável para qualquer preparo.
e. ( ) É fundamental o uso de limão para temperar carnes e peixes, pois apenas ele suaviza
o efeito de possíveis contaminações desses
alimentos.

25. O que é necessário fazer no processo de colocar
no lixo reciclável latas, garrafas e caixas de suco ou de
leite?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Forrá-las com algodão antes.
Enrolá-las em um saco preto.
Esquentar as embalagens antes.
Lavar e secar as embalagens antes.
Colocá-las em um recipiente fechado.

.
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