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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020, DE 05 DE MARÇO DE 2020 

CADERNO DE PROVA 

 

CARGO – AGENTE DE COPA E LIMPEZA 

 

1. “Toda pessoa deve responder pelos seus atos. ” A palavra destacada é: 

(A) Pronome substantivo indefinido 

(B) Pronome adjetivo indefinido 

(C) Pronome substantivo demonstrativo 

(D) Pronome adjetivo demonstrativo 

(E) Pronome possessivo  

 

2. Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido 

indefinido: 

(A) Já lhe falei mil vezes. 

(B) Contei a mesma história cem vezes. 

(C) Ele foi o trigésimo colocado. 

(D) Vou tentar pela milésima vez. 

(E) Dei a ele um milhão de conselhos 

 

3. Em: 

I – “A aluna foi expulsa da escola.” 

II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.” 

Expulsa é: 

(A) em I e II, adjetivo 

(B) em I e II, particípio de expelir 

(C) em I e II, particípio de expulsar 

(D) em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir 

(E) em I e II, substantivo 
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4. Relacione a segunda coluna pela primeira, de acordo com o significado da 

expressão em destaque, então assinale a alternativa correta: 

1.  sabe o que faz 

2.  sem se deixar abater 

3.  tranquilidade 

4.   pensar demoradamente 

5.   a demissão 

6.   triste 

7.   perseguir a ideia de 

8.. desatento 

(  ) Meteu na cabeça que ia ser jogador de futebol. 

(  ) Estou de cabeça inchada – meu time perdeu de 6x2. 

(  ) Quebrou a cabeça, procurando uma solução para o time. 

(  ) Embora tenha perdido o jogo, o time continuou de cabeça erguida. 

(  ) Apesar de tudo, no jogo é preciso manter a cabeça fria. 

(  )  O jogador estava com a cabeça no ar. 

(  ) A torcida queria a cabeça do técnico. 

(  ) A vantagem daquele jogador é que tem a cabeça no lugar. 

(A) 7 – 6 – 4 – 2 – 3 – 8 – 5 – 1 

(B) 7 – 6 – 2 – 4 – 3 – 8 – 1 – 5 

(C) 1 – 5 – 8 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 

(D) 7 – 6 – 4 - 2 – 8 – 3 – 5 – 1 

(E) 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 – 8  

 

 

05- A taxa percentual que correspondente á fração ¾ é: 

(A) 80% 

(B) 75% 

(C) 70% 

(D) 65% 

(E) 55% 
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6- Uma escola possui 150 alunos, sendo que 70 deles são meninos e os 

demais são meninas. Sabe-se que, do total de alunos, exatamente 100 já 

aprenderam a ler. E dentre as meninas exatamente 20 ainda não 

aprenderam a ler. Quantos dos meninos já aprenderam a ler?  

A) 30. 

B) 40 

C) 60   

   D)70 

   E) 80 

7) Qual destes números 45 – 34 – 43 – 52 – 61, não se relaciona com 

demais? 

a) 61 

b) 52 

c) 43 

d) 34 

e) 45 

 

8-Em que ano e onde aconteceu o maior acidente aéreo da história do Brasil? 

a) Ano 2007, em São Paulo 

b) Ano 2006, no Mato Grosso 

c) Ano 1982, no Ceará 

d) Ano 1996, em São Paulo 

e) Ano 1952, na Floresta Amazônica 

 

9-Duas das afirmações abaixo estão erradas: 

1. Intolerância religiosa é um crime de ódio. 

2. A intolerância religiosa não é crime no Brasil. 

3. A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão. 
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4. Intolerância religiosa é cometer atos de vandalismo contra os templos de 

outras religiões. 

5. A liberdade de expressão garante o direito para dizer o que se quer sobre 

crenças ou religiões que não a nossa. 

a) 1 e 2 

b) 2 e 3 

c) 5 e 4 

d) 1 e 3 

e) 2 e 5 

 

10-Qual das alternativas traz uma das medidas do presidente Trump, 

anunciada em 2017, que causou polêmica? 

a) Construção de um muro na fronteira com o Canadá 

b) Cessação de Acordo de Comércio Livre (ACL) entre os Estados Unidos e 

Israel 

c) Saída do Acordo de Paris 

d) Saída da OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte 

e) Reconciliação dos EUA com Cuba 

 

11-Na preparação dos alimentos, a Agente de Copa e Limpeza deverá: 

A) provar os alimentos com as mãos. 

B) circular pela cozinha completamente uniformizadas. 

C) fumar. 

D) conversar ou tossir sobre os alimentos. 

E) devolver o utensílio utilizado para provar o alimento na panela.  

 

12-Para o bom relacionamento no trabalho deve-se. EXCETO: 
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A) Fazer brincadeiras maldosas. 

B) Evitar falar mal dos outros. 

C) Ajudar os outros. 

D) Respeitar a todos. 

E) Procurar conhecer todos os colegas de trabalho. 

13-Sobre a higiene e a apresentação pessoal do agente de copa e limpeza, 

é INCORRETO apresentar-se: 

A) com cabelos limpos, aparados e presos. 

B) com uniforme completo e limpo. 

C) sem jóias, relógios e bijuterias. 

D) com unhas longas, limpas e pintadas. 

E) com o protetor de cabelos (rede, toca, lenço). 

14-O cuidado com as mãos é muito importante para a agente de copa e 

limpeza na preparação dos alimentos. Deve-se lavá-las antes de, EXCETO: 

A) Iniciar o serviço. 

B) Recolher o lixo. 

C) Comer alimentos. 

D) Servir refeições. 

E) Tocar em alimentos. 

15-Sobre utilização e manuseio dos eletrodomésticos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Desligar da tomada qualquer eletrodomésticos, antes de higienizá-los 

B) Não deixar cair graxa ou óleo nos fios. 

C) Verificar antes de ligar na tomada, se a voltagem é compatível com a 

tomada onde será ligado o eletrodoméstico. 

D) Informar o chefe do setor quando ocorrer algum defeito no 

eletrodoméstico. 
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E) Ao ligar dois equipamentos numa única tomada, verificar se o T 

(benjamin) não está danificado. 

 

16. A organização e limpeza da copa exigem alguns cuidados, que devem ser 

observados, tais como:  

(A) colocar cestos de lixo sobre a pia. 

 (B) usar o mesmo pano para a limpeza de mesas e cadeiras.  

(C) guardar os alimentos em embalagens de produtos de limpeza. 

 (D) manter as soluções de limpeza em recipientes devidamente identificados. 

(E) acumular louças sujas para economizar água. 

 

17- Desde a década de 1980, a produção de embalagens e produtos  

descartáveis cresceu significativamente, assim como a produção de lixo, 

principalmente nos países industrializados. Atividades como campanhas de 

coleta seletiva e reciclagem do lixo, já são corriqueiras em várias cidades do 

mundo. Em relação à reciclagem do lixo, marque a alternativa correta onde se 

encontram os materiais mais reciclados. 

 a) Vidro, alumínio, papel e plástico. 

 b) Alumínio, ferro, plástico e vidro.  

c) Vidro, ferro, alumínio e cerâmica.  

d) Ferro, alumínio, cerâmica e lâmpadas.  

e) Alumínio, plástico, madeira e lâmpadas. 

 

18 - Assinale a alternativa incorreta em relação às atribuições do cargo de 

Agente de Copa e Limpeza: 

 a) Executar serviços de limpeza predial, higienização de ambientes, serviços 

de copa em repartições municipais, inclusive em repartições de serviços sociais 

e de saúde.  

b) Limpeza e higienização de utensílios e equipamentos de cozinha, cultivo de 

legumes e hortaliças e de jardinagem. 
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 c) Serviços de limpeza e manutenção interna e externa das repartições 

públicas.  

d) Serviços de preparar e servir refeições nas escolas municipais, limpeza e 

higienização de ambientes escolares. 

 e) acompanhar e assessorar o processo de alimentação, sono e higiene das 

crianças nas creches. 

 

19- Sobre o correto manuseio do lixo, é incorreto afirmar: 

 a)  Os diferentes tipos de lixo devem ser separados para a posterior 

reciclagem.  

b)  Os lixos devem possuir tampas, e se possível acionamento de pedal.  

c) O uso de luvas é dispensável ao recolher papéis e copos descartáveis, pois 

esses materiais não oferecem riscos de contaminação.  

d) O lixo deve ser recolhido diariamente e mantido em saco plástico apropriado 

até o turno de sua coleta.  

e)  Usar equipamentos como uniforme, touca, botas e luvas são indispensável 

para evitar contaminação durante a coleta do lixo. 

 

20. Em relação às regras de higiene pessoal, é correto afirmar: 

 (A) os cabelos não necessitam ser protegidos por toucas ou redes. 

 (B) é recomendado usar sempre roupas limpas. 

 (C) é recomendado lavar as mãos somente ao sair do banheiro. 

 (D) as unhas não precisam estar aparadas. 

(E) nenhuma alternativa está correta 


