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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDA E LIMPEZA, sem repetição

ou falha.
b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
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Língua Portuguesa:
Texto para as questões de 1 a 4:

Como se fosse dinheiro

Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche.
Chegava no bar, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca
tinha troco:
- Ô, menino, leva uma bala que eu não tenho troco.
Um dia, Catapimba reclamou de seu Lucas:
- Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro.
- Ora, menino, eu não tenho troco. Que é que eu posso fazer?
- Ah, eu não sei! Só sei que quero meu troco em dinheiro!
- Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino! Ora essa…[...].
Aí, o Catapimba resolveu dar um jeito. No dia seguinte, apareceu com um
embrulhão debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era. Catapimba ria e
respondia:
- Na hora do recreio vocês vão ver…
E, na hora do recreio, todo mundo viu. Catapimba comprou o seu lanche. Na
hora de pagar, abriu o embrulho. E tirou de dentro… uma galinha. Botou a galinha em
cima do balcão.
- Que é isso, menino? – perguntou seu Lucas.
- É para pagar o sanduíche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro… O senhor
pode me dar o troco, por favor?
Os meninos estavam esperando para ver o que seu Lucas ia fazer. Seu Lucas
ficou um tempão parado, pensando… Aí, colocou umas moedas no balcão:
- Está aí seu troco, menino! E pegou a galinha para acabar com a confusão.
No dia seguinte, todas as crianças apareceram com embrulhos debaixo do
braço. No recreio, todo mundo foi comprar lanche. Na hora de pagar… Teve gente que
queria pagar com raquete de pingue-pongue, com papagaio de papel, com vidro de
cola, com geleia de jabuticaba… E, quando seu Lucas reclamava, a resposta era sempre
a mesma:
- Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro… (Ruth Rocha)
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1. A história contada pela escritora Ruth Rocha aconteceu onde?
A) Numa escola.
B) Numa sala de aula.
C) Na aula de Matemática.
D) Na casa do amigo de Catapimba.
E) Na loja do "seu" Lucas.
2. Em vez dinheiro, o que "seu" Lucas costumava usar como troco?
A) Geleia de jabuticaba.
B) Vale-troco.
C) Moedas.
D) Raquete de pingue-pongue.
E) Balas.
3. Como "seu" Lucas reagiu quando o Catapimba pagou o lanche, mas sem usar
dinheiro?
A) Brigou com as crianças que estavam na cantina.
B) Ficou admirado com a criatividade de Catapimba.
C) Ficou preocupado e pensativo.
D) Não aceitou o "dinheiro" de Catapimba.
E) Reclamou com a direção da escola.
4. A expressão "como se fosse dinheiro" tem sentido de:
A) conclusão.
B) comparação.
C) explicação.
D) consequência.
E) finalidade.
5. De acordo com a Nova Ortografia, o trema NÃO foi abolido em qual das seguintes
palavras? Indique-a:
A) Tranqüilo.
B) Lingüiça.
C) Cinqüenta.
D) Müller.
E) Freqüente.
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6. Somente uma das palavras abaixo está acentuada conforme as regras da Língua
Portuguesa. Portanto, assinale a resposta correta:
A) Bambú.
B) Biquíni.
C) Ítem.
D) Taínha.
E) Isopôr.
7. Assinale a sequência em que todas as palavras estão escritas de acordo com o
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa:
A) asterístico – opnião – frustado.
B) esquisofrenia – esmagrecido – mendingo.
C) enfermajem – eletrecista – acessor.
D) inrrequieto – paralizado – beneficiente.
E) mortadela – cadarço – reivindicar.
8. De acordo com as regras gramaticais sobre a Concordância Nominal, indique qual
palavra sublinhada está correta:
A) Foi visível que bem menas pessoas participaram dos festejos populares.
B) Nos últimos dias, ela andava meia nervosa, porque o concurso se aproximava.
C) Todos os alunos deviam usar camisas ou camisetas azul-marinho.
D) Eles traziam anexo ao relatório todas as reportagens sobre o assassinato.
E) Vocês procederam certos, dadas as atuais conclusões da polícia.
9. Analise o plural das palavras sublinhadas e marque a alternativa com a resposta
correta sobre a Concordância Verbal:
A) Fazem duas semanas que não durmo bem.
B) Ficou na gaveta todas as lembranças da família.
C) Sobrou, naquela festa, muitas caixas com doces e salgados.
D) Há três semanas que ele morreu.
E) Aluga-se casas mobiliadas.

6

10. Observe com atenção a charge abaixo apresentada, para responder o
questionamento proposto:

(Fonte: essaseoutras.xpg.uol.com.br)

Sobre a charge, indique o tema que melhor a define, considerando a ironia do
contexto.
A) Destruição da natureza.
B) Queimadas e desmatamentos.
C) Trabalho escravo.
D) Amazônia.
E) A importância das árvores.
_______________________________________________________________________

Matemática:

11. Na primeira semana de vendas no condomínio “Se vive bem”, foram vendidos
85% dos apartamentos. Esse empreendimento imobiliário conta com 12 prédios de
15 andares cada um. Se existem 4 apartamentos por andar, então a quantidade de
apartamentos que ainda podem ser vendidos é:
A) 108 apartamentos
B) 612 apartamentos
C) 72 apartamentos
D) 648 apartamentos
E) 98 apartamentos
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12. Na loja “Parcelamos seu sonho”, um televisor de última geração de 51 polegadas
é vendido com uma entrada de R$175,00, o que representa 5% do valor total deste
produto. Sabendo que o restante será parcelado em 25 vezes iguais mensais e
consecutivas, assinale a alternativa que representa o valor da parcela.
A) R$ 145,00
B) R$ 105,00
C) R$ 70,00
D) R$ 133,00
E) R$ 153,00
13. Dona Amélia, moradora da pacata cidade “Boa Vida”, possui um sua residência
uma sala de jantar no formato quadrangular com lados de
metros. Optando por
revestir o chão de sua sala com carpete, fez o orçamento e decidiu por realizar a
obra, visto que gastaria R$ 64,00 (R$15,00 de mão de obra + preço carpete). Nestas
condições, assinale a alternativa que representa o preço do carpete, por
.
A) R$ 4,50
B) R$ 3,50
C) R$ 3,75
D) R$ 4,25
E) R$ 4,00
14. Se adicionarmos 46 ao dobro de um número obtemos 300. Determine esse
número.
A) 104
B) 208
C) 116
D) 127
E) 165
15. O ônibus da empresa “Levamos você com carinho” sai do centro da cidade para o
bairro com 38 passageiros, destes, 15 são isentos e o restante pagantes. Na volta, o
ônibus retorna com apenas 23 passageiros, em que 5 são isentos. Sabendo que o
preço da passagem é de R$ 2,30, assinale a alternativa que representa o valor
arrecado no percurso de ida e volta.
A) R$ 140,30
B) R$ 94,30
C) R$ 52,90
D) R$ 152,60
E) R$ 97,00
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16. Sr. José precisa reformar sua casa e, como pode reformá-la aos fins de semana,
precisa somente investir na compra do material necessário. Fez o orçamento em três
lojas A, B e C e decidiu, por oferecer as melhores condições de pagamento fazer a
compra na loja B. Ficou acordado que o material sairia à vista por R$ 4000,00 ou uma
entrada de R$ 400,00 e o restante em 10 parcelas mensais, iguais e consecutivas de
R$ 450,00. Sendo assim, com o parcelamento o Sr. José terá um acréscimo de
quantos porcento em relação ao preço à vista?
A) 22,5%
B) 17,5%
C) 20%
D) 25%
E) 27,5%
17. Ao questionar a professora Rose, docente na disciplina de Matemática do Colégio
“Aqui se aprende”, sobre sua idade ela prontamente respondeu: daqui a três anos, o
terço de minha idade acrescida de
unidades resultará em
. Sendo assim,
assinale a alternativa que corresponde à idade de Rose.
A) 52 anos
B) 48 anos
C) 44 anos
D) 49 anos
E) 45 anos
18. Débora, incentivada por sua família, está lendo o livro “O mundo contado por
números” e, durante sua leitura observou que a quantidade de páginas é um número
múltiplo de , que ao ser dividido por resulta em e, quando dividido por
resulta em . Sendo assim, assinale a ÚNICA alternativa que pode representar a
quantidade de páginas deste livro.
A) 291 páginas
B) 261 páginas
C) 333 páginas
D) 333 páginas
E) 403 páginas
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19.

Assinale

a

alternativa

que

representa

o

resultado

da

expressão:

.
A)
B)
C)
D) 0
E)
20. Na fábrica de sapatos “Seu pé, nosso foco”, 20 máquinas produzem
pares
de sapatos por dia. Para que a produção diária atinja os 243 pares é necessário que
tenhamos quantas máquinas em funcionamento?
A) 29 máquinas
B) 28 máquinas
C) 27 máquinas
D) 30 máquinas
E) 31 máquinas
_______________________________________________________________________

Específicas:

21. A Segurança do Trabalho é definida por Normas e Leis. No Brasil, a Legislação de
Segurança do Trabalho compõe-se de Normas Regulamentadoras, Leis
Complementares, como Portarias e Decretos e, também, as Convenções
Internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. De
acordo com o texto a Segurança do Trabalho tem por função:
A)
B)
C)
D)
E)

Proteger o Patrimônio da Empresa.
Realizar interdições.
Estabelecer programas de sustentabilidade aos trabalhadores.
Estabelecer programas de intervenção ao grupo familiar.
Estabelecer programas de prevenção da saúde e integridade dos trabalhadores.
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22. Acidente de Trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da
empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar
morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.
Considera-se Acidente de Trabalho:
A)
B)
C)
D)
E)

O acidente que acontece a serviço da empresa fora do local de trabalho.
O acidente que acontece quando você estiver em viagem de férias.
O acidente que ocorre no trajeto entre sua casa e a associação de funcionários.
O acidente que ocorre no trajeto entre a associação de funcionários e sua casa.
O acidente que ocorre em sua casa em horário de folga.

23. De acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR – 06
(EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). É dever do funcionário:
A)
B)
C)
D)
E)

Orientar e treinar sobre o uso adequado do equipamento.
Usar o equipamento para finalidade que se destina.
Usar o equipamento somente em caso de emergência.
Adquirir o equipamento adequado ao risco.
Fiscalizar a qualidade do equipamento.

24. Caracteriza-se como Ato Inseguro:
A)
B)
C)
D)
E)

Instalação elétrica com fio desencapado.
Máquinas sem manutenção.
Subir no telhado sem cinto de segurança.
Andaimes feitos de madeira.
Máquinas sem proteção.

25. Você chegou em seu trabalho pela manhã, e dirigiu-se para cozinha onde ao abrir
a porta sente um forte cheiro de gás. De acordo com está afirmação qual medida
segura deverá ser tomada para evitar um acidente:
A)
B)
C)
D)
E)

Ligar o ventilador para dispersar o cheiro.
Ligar para o encarregado de manutenção.
Abandonar o local.
Abrir portas e janelas para ventilar o local.
Realizar sua atividade normalmente.
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26. Alimento seguro é aquele que não oferece risco que possa causar danos ao
consumidor. Qual alternativa afirma uma prática segura de manipulação em
ambiente de preparação de alimentos:
A)
B)
C)
D)
E)

Armazenamento coletivo de alimentos e produtos de higiene.
Preparação de alimentos em cima da pia.
Controle de pragas.
Preparação de alimentos e higienização de objetos da cozinha.
Preparação de alimentos juntamente com os resíduos.

27. Para a prevenção de doenças qual a sequência correta para higienização de
utensílios:
A) Lavagem com água e sabão, desinfetar com solução clorada e enxaguar em
água corrente.
B) Lavagem com água e sabão e enxaguar em água corrente.
C) Lavagem com água e sabão, desinfetar com álcool e enxaguar em água
corrente.
D) Lavagem com solução clorada e enxague.
E) Lavagem com água e sabão.
28. Antes da preparação dos alimentos deve ser observado:
A)
B)
C)
D)
E)

A temperatura ideal.
O prazo de validade.
A empresa fornecedora.
O ponto de ebulição.
O prazo do fornecimento.

29. Os alimentos in-natura (crus) contém uma carga microbiana proveniente de
fontes mais diversas como solo, ar, água, rações para animais etc.. Essa carga
microbiana pode ser reduzida ou até mesmo eliminada através de procedimentos
corretos de preparação dos alimentos. A forma adequada de preparo é:
A) Lavagem com água corrente.
B) Lavagem com água corrente e álcool.
C) Lavagem com água corrente e mergulhar em solução clorada a 10% durante 10
minutos.
D) Lavagem com água corrente e mergulhar em solução clorada a 2% durante 1
minuto.
E) Lavagem com água corrente e mergulhar em solução clorada a 5% durante 5
minutos.
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30. Para higienização de janelas e vidraças você tem água detergente e cloro. Qual
(is) o(s) EPI (s) apropriado(s) para esta atividade:
A)
B)
C)
D)
E)

Luva de raspa e mascara.
Luva de vinil e toca.
Luva de nitrila.
Luva de plástico e avental.
Luva de borracha e máscara.

31. A enceradeira é equipamento elétrico e requer cuidados para evitar o risco de
acidente. Você foi orientado a encerar o piso do anfiteatro, e ao pegar o
equipamento percebe que o cabo está com o isolamento rompido. Neste caso você:
A)
B)
C)
D)
E)

Abandona o local.
Isola o fio e realiza sua tarefa.
Usa o equipamento na forma como encontrou.
Corta o cabo.
Procura o pessoal da manutenção para o reparo.

32. Para uso do lava-jato que EPI é adequado para a realização desta atividade:
A)
B)
C)
D)
E)

Protetor auricular.
Luva de borracha.
Protetor facial.
Óculos de proteção.
Protetor solar.

33. A higienização de banheiros é uma atividade necessária para garantir um
ambiente seguro. Para a execução deste trabalho você irá fazer uso de cloro e
detergente. Qual(is) o(s) EPI (s) apropriado(s)para a sua segurança:
A)
B)
C)
D)
E)

Máscara, protetor facial e luva de borracha.
Máscara, óculos e luva de borracha.
Luva de borracha.
Máscara.
Protetor auricular.
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34. As vidraças da biblioteca estão instaladas a 6 metros de altura e você deverá
fazer a higiene das vidraças. Qual (is) o(s) equipamento(s) que lhe proporcionará o
alcance desejado das vidraças de uma forma segura:
A)
B)
C)
D)
E)

Andaime.
Escada.
Armário e cadeira.
Escada e armário.
Latão e escada.

35. Em um dia muito quente você e um colega estão higienizando o sótão do
departamento de compras, você percebe que seu colega não está bem e ele sofre
uma crise convulsiva. Qual atitude tomar para garantir a saúde do colega?
A)
B)
C)
D)
E)

Você abandona o local.
Tenta conter os impulsos do colega.
Procura socorro imediato.
Abandona o local e retorna depois.
Oferece água a ele.

36. Para evitar a contaminação dos alimentos durante o preparo é necessário:
A)
B)
C)
D)
E)

Trabalhar com todos os produtos na mesma temperatura inferior a zero grau.
Cozinhar todos os alimentos.
Passar todos os alimentos e as facas por uma solução clorada.
Cortar legumes e outros alimentos na mesma tábua sem higienização.
Não cortar legumes e outros alimentos na mesma tábua e com a mesma faca
sem antes higienizar.

37. Os produtos de limpeza são essenciais para a organização e higiene de
ambientes, porém eles necessitam de cuidado e atenção tanto para utilizá-los
quanto para armazená-los. Para evitar acidentes com estes produtos é necessário:
A) Não reutilizar embalagens como garrafas, potes ou caixas de produtos de
limpeza.
B) Retirar os rótulos para que todas as embalagens fiquem uniformes.
C) Pendurar vassouras, pás e escovas atrás da porta da cozinha.
D) Colocar em armários os produtos de higiene do banheiro e cozinha.
E) Misturar os produtos de limpeza em um mesmo recipiente.
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38. Quais problemas podem ocorrer nos produtos alimentícios, ocorrendo falha de
armazenagem:
A)
B)
C)
D)
E)

Qualidade garantida.
Infestação por resto de alimentos.
Temperatura controlada.
Higienização programada.
Controle de pragas.

39. As pragas mais comuns que costumam atacar os alimentos são:
A)
B)
C)
D)
E)

Lagarta, baratas e vermes.
Formigas, vermes e lagartixas.
Ratos, baratas e lagartas.
Traças, carunchos e formigas.
Fungos, bactérias e algas.

40. Pode-se afirmar que Desinfecção é (são):
A) Sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a
atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação de vetores e pragas.
B) Quando se procura exterminar animais macroscópicos que possam se
transformar em transmissores para o homem como ratos e insetos.
C) Redução através de agentes químicos adequados, do número de
microrganismos a um nível que não comprometa a segurança do alimento.
D) Operação que consiste em limpeza concentrada.
E) Operação de remoção de terra, resíduos de alimentos, sujidades e ou outras
substâncias.
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