PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
ESTADO DO MATO GROSSO

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - LIMPEZA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), verifique se o mesmo contém 35 (trinta e cinco)
questões objetivas. Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma opção correta.
Caso esteja incompleto ou tenha qualquer defeito solicite ao fiscal de sala as providências cabíveis.
2 - Confira atentamente se a opção do cargo/função que está no caderno de questões é o mesmo do que consta em
seu Cartão de Respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao
Chefe de Local.
3 - Confira se os seus dados pessoais, a opção de cargo/função escolhido, indicados no Cartão de Respostas,
estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
Terminada a conferência, você deve assinar obrigatoriamente o Cartão de Respostas no espaço apropriado.
4 - A Prova Objetiva terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo de preenchimento do
Cartão de Respostas.
5 – O(A) candidato(a) que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado(a).
5 – O(A) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos 1 (uma) hora de seu
início. Após a entrega o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo ligar seu celular
enquanto estiver dentro do local de prova ou ir ao banheiro.
6 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos os três tenham
finalizado suas provas devendo sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
7 – O(A) candidato(a) NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e NÃO poderá copiar o
gabarito (assinalamentos). A imagem do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do processo
seletivo em www.funrio.org.br na data prevista no cronograma.
8 - Cuide de seu Cartão de Respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
9 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas
assinaladas seja a correta.
10 – O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de
qualquer questão, quer seja por erro gráfico, quer seja por conta do conteúdo da mesma, o candidato deverá
entrar com recurso administrativo contra as questões (um recurso para cada questão que desejar recorrer) na
data prevista no cronograma.

AGENDA










17/02/2019, Provas Objetivas.
18/02/2019, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
18/02/2019, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
20/02/2019, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
21/02 a 22/02/2019, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
01/03/2019, Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
01/03/2019, Relação das Notas das Provas Objetivas.
06/03/2019, Classificação Final.
07/03/2019, Convocação para a Sessão Pública – Cargos de Apoio Administrativo Educacional
(Limpeza/Motorista Escolar/Nutrição Escolar/Vigia).

INFORMAÇÕES:
Tel: (21) 2567-9994 das 09h às 17h
Internet: www.funrio.org.br

E-mail: afl-educa2018@funrio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01. Não é um sinônimo de Balbúrdia:
a) Baderna.
b) Bagunça.
c) Confusão.
d) Desordem.
e) Placidez.
QUESTÃO 02. É escrito com X e não com CH:
a) Fachada.
b) Chapéu.
c) Chacota.
d) Lachante.
e) Chafurdar.
QUESTÃO 03. São palavras oxítonas que não deveriam ser acentuadas:
a) Anél – bambú.
b) Ananás – Após.
c) Avó – Carajá.
d) Chapéu – Itamaracá.
e) Dominó – Maracujá.
QUESTÃO 04. É uma palavra feminina e não masculina:
a) Guaraná.
b) Gengibre.
c) Herpes.
d) Lança-perfume.
e) Couve.
QUESTÃO 05. "Na chuva de cores / Da tarde que explode / A lagoa brilha." (Carlos Drummond de Andrade)
A figura de linguagem na frase acima:

a)
b)
c)
d)
e)

Consiste em atribuir características de seres animados a seres inanimados.
Consiste em exagerar uma ideia com a intenção de enfatizá-la.
Apresenta oposição entre uma ou mais ideias.
É uma espécie de “metáfora desgastada”, pois apresenta uma palavra que perdeu seu sentido original.
As ideias são suavizadas para que fiquem mais agradáveis.

QUESTÃO 06. Leia com atenção:
I- De chuva;
II- De rio.
As locuções adjetivas acima correspondem respectivamente aos seguintes adjetivos:

a)
b)
c)
d)
e)

Lácteo e Fluvial.
Fluvial e Lácteo.
Pluvial e Fluvial.
Fluvial e Pluvial.
Lácteo e Pluvial.

QUESTÃO 07. Trenzinho vagaroso com vagarosas paradas em cada estaçãozinha pobre.
Na frase acimam, de Mário Quintana, são adjetivos:

a)
b)
c)
d)
e)

Trenzinho – Vagarosas – Paradas.
Vagaroso – Com – Paradas.
Em – Estaçãozinha – Pobre.
Vagaroso – Vagarosas – Pobre.
Trenzinho – Em – Estaçãozinha.
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QUESTÃO 08. Todos os trens são elétricos.
Na frase acima exerce a função de substantivo:
a) Todos.
b) Os.
c) Trens.
d) São.
e) Elétricos.
QUESTÃO 09. Em relação a classificação dos artigos:
I- Artigo definido: indica que o ser a que se refere om substantivo é um ser específico, determinado;
II- Artigo indefinido: indica que o ser a que se refere om substantivo é um ser qualquer indeterminado;
III- Artigo híbrido: funciona tanto com adjetivos quanto com substantivos.
Dos itens acima:
a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I e II estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 10. Nós concordamos muito com você.
Na frase acima exerce a função de núcleo do sujeito:
a) Nós.
b) Concordamos.
c) Muito.
d) Com.
e) Você.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11. Ganhei um prêmio da loteria e fiz a seguinte divisão: com metade do prêmio, comprei uma nova
casa. Com o valor restante, utilizei um quinto para a compra de um automóvel. Do valor restante, fiz uma
doação no valor correspondente a um décimo, sobrando R$ 72.000,00 após a realização desta doação. É
correto afirmar que o prêmio que recebi foi no valor de:
a) R$ 200.000,00.
b) R$ 400.000,00.
c) R$ 800.000,00.
d) R$ 280.000,00.
e) R$ 320.000,00.
QUESTÃO 12. Uma sala de recreação tem o formato triangular, cuja medida correspondente a sua base é um
quinto do valor correspondente a sua altura. Sabendo que a área do espaço é de 180 m2, determine a medida
da base deste triangulo.
a) 06 metros.
b) 18 metros.
c) 09 metros.
d) 15 metros.
e) 30 metros.
QUESTÃO 13. A soma dos perímetros de dois terrenos resulta em 500 metros. Os terrenos estão localizados
lado a lado, sendo que o menor deles tem o formato de um quadrado e o maior deles o formato retângulo. Se a
largura do terreno retangular corresponde à medida da largura do quadrado e o seu comprimento é o dobro da
sua largura, determine o comprimento do terreno retangular?
a) 150 metros.
b) 100 metros.
c) 25 metros.
d) 75 metros.
e) 50 metros.
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QUESTÃO 14. Se a quinta parte de um número corresponde a 405, qual é o valor da metade deste mesmo
número?
a) 506,25.
b) 4.050.
c) 2.025.
d) 1.012,5.
e) 8.100.
QUESTÃO 15. Para seu casamento, Miriam decidiu que as madrinhas poderiam escolher entre cinco modelos
de vestidos, oito modelos de penteado e três modelos de sapato, desde que eles pertencessem as cores prédeterminadas por ela. De quantas maneiras diferentes as madrinhas poderão se vestir para o casamento de
Miriam?
a) 32 maneiras.
b) 140 maneiras.
c) 105 maneiras
d) 16 maneiras.
e) 120 maneiras.
QUESTÃO 16. Com um total de 1.344 combinações de vestuários compostos por uma calça, uma camisa e
uma gravata, quantas são as gravatas disponíveis se temos 8 calças e 12 camisas diferentes?
a) 14 gravatas.
b) 08 gravatas.
c) 16 gravatas.
d) 19 gravatas.
e) 07 gravatas.
QUESTÃO 17. Em um baralho de 100 cartas, distribuídas em 5 cores (verde, vermelho, amarelo, azul e roxo)
diferentes e numeradas de 1 à 20, qual é a probabilidade de serem sorteadas duas cartas amarelas com
valores múltiplos de 2 sucessivamente, sabendo que houve reposição?
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 18. O valor equivalente a oitava parte da idade atual de funcionamento da minha empresa
corresponde a 6 anos. Sabendo que inaugurei a empresa aos 19 anos, qual minha atual idade?
a) 48 anos.
b) 53 anos.
c) 67 anos.
d) 57 anos.
e) 38 anos.
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QUESTÃO 19. Analise:

É possível afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

u e x são falsos.
u e v são verdadeiros.
v é verdadeiro.
u e x são verdadeiros.
v e x são falsos.

QUESTÃO 20. Ao realizar uma pesquisa sobre os dois sabores de sucos mais consumidos em uma
lanchonete, obteve-se os seguintes resultados: 55% preferem o suco A, 65% preferem o suco B e 25 pessoas
responderam preferir os dois sabores. Sabendo disso, é correto dizer que o total de pessoas entrevistas foi de:
a) 65 pessoas.
b) 250 pessoas.
c) 75 pessoas.
d) 50 pessoas.
e) 125 pessoas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21. São utilizados na varredura úmida, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Panos de limpeza.
Rodo.
Vassoura.
Mops.
Água.

QUESTÃO 22. Quanto a ergonomia aplicada ao trabalho, é correto afirmar:
a) As pausas no trabalho só são válidas para quem trabalha o dia inteiro sentado.
b) O tronco deve se encurvar rotineiramente para fazer o trabalho.
c) As bancadas de trabalho devem proporcionar que o corpo não trabalhe totalmente na vertical.
d) A elevação dos membros superiores reduz a força que o trabalhador tem que fazer ao levantar caixas
pesadas.
e) Os pés devem estar sempre apoiados ao trabalhar sentado.
QUESTÃO 23. Qual a frequência para higienização dos equipamentos de limpeza?
a) Diária.
b) De dois em dois dias.
c) Semanal.
d) Quinzenal.
e) Mensal.
QUESTÃO 24. O uso de desinfetantes é indicado apenas para as superfícies que contenham:
a) Água.
b) Pó.
c) Detergente.
d) Matéria orgânica.
e) Álcool.
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QUESTÃO 25. Utilizado (a) para fazer remoção de sujidades aderentes, com produtos químicos:
a) Flanelas descartáveis.
b) Enceradeira de alta rotação.
c) Enceradeira de baixa rotação.
d) Vassoura de pelo.
e) Biofilme vegetal.
QUESTÃO 26. Quanto ao uso do mop, é incorreto afirmar:
a) Altera a concentração de produtos saneantes da solução após o primeiro enxague.
b) A água do enxague é considerada limpa mesmo após o primeiro enxague.
c) Pode reduzir o risco de acidentes ocupacionais.
d) Pode levar ao desperdício de produtos saneantes.
e) Substitui o pano de limpeza de pisos.
QUESTÃO 27. A limpeza realizada diariamente é chamada de:
a) Limpeza seca.
b) Limpeza especial.
c) Limpeza não crítica.
d) Limpeza concorrente.
e) Limpeza crítica.
QUESTÃO 28. Solução que reduz a carga microbiana das superfícies:
a) Água quente.
b) Detergente.
c) Sabão em pó.
d) Água destilada.
e) Desinfetante.
QUESTÃO 29. Tipo de cera antiderrapante:
a) Cera lustrável.
b) Cera autobrilhante.
c) Cera permeabilizante.
d) Cera semi-lustrável.
e) Cera selada.
QUESTÃO 30. A operação de limpeza de tetos deve ser feita:
a) Do fundo para a porta.
b) Da janela para a porta.
c) Da porta para o fundo.
d) Da porta para a janela.
e) Da janela para o fundo.
QUESTÃO 31. Para limpeza de pias, como forma de proteção individual, é necessário usar:
a) Luva de malha de aço.
b) Avental de tecido hidropônico.
c) Luva de borracha.
d) Protetor auricular.
e) Luva de látex.
QUESTÃO 32. Produto que pode ser utilizado para a desinfecção de sanitários:
a) Álcool gel.
b) Iodo a 30%.
c) Água mineral fervida.
d) Detergente líquido.
e) Hipoclorito de sódio a 1%.
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QUESTÃO 33. Quanto ao armazenamento e uso de produtos de limpeza, é necessário observar:
a) Que as diluições devem ser feitas sempre acrescentando água ao produto.
b) Que não há obrigatoriedade de usar um dosador para diluir estes produtos.
c) Que os produtos devem ser armazenados por suas cores, para melhor visualização.
d) Que o armazenamento destes produtos deve ser em temperaturas mais baixas, para melhor
conservação de suas propriedades químicas.
e) Que misturar produtos diluídos aos concentrados aumenta a eficácia da limpeza.
QUESTÃO 34. “Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira”. Este procedimento se refere a:
a) Limpeza subterminal.
b) Limpeza pós terminal.
c) Limpeza não crítica.
d) Limpeza seca.
e) Limpeza não concorrente.
QUESTÃO 35. Assinale a alternativa que apresenta a forma correta de enxaguar paredes com revestimento
cerâmico:
a) De baixo para cima.
b) De cima para baixo.
c) Da esquerda para o centro.
d) Da direita para a esquerda.
e) Do centro para cima.
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