
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2017 

Prova: 04 de Fevereiro de 2017 
 

 
Candidato(a): __________________________________________ 

 
PROVA DE AUXILIAR DE LIMPEZA 

 

Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 001/2017. 

Relaciona os conhecimentos mencionados no Edital citado. 

01 - Você está recebendo o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas: 

Disciplina Número de Questões Peso Individual Peso Total 

Conhecimentos Específicos  10 5,0 50 

Língua Portuguesa  4 5,0 20 

Matemática  3 5,0 15 

Conhecimentos Gerais 3 5,0 15 

Total 20 5,0 100 

 
b) Um cartão-resposta destinado às respostas das 20 (vinte) questões de múltipla escolha.  

02 - Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o responsável pela sala. 

03 – Verifique seu nome no Cartão-resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica. 

04 - No Cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas por você (apenas uma resposta 

por questão) deve ser feita cobrindo todo o espaço compreendido pelo círculo.  

05 - Rasuras no cartão resposta poderão tornar a questão nula.  

06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material 

bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

07 - As questões não estão apresentadas em ordem crescente de complexidade. Há questões de menor, média ou maior 

dificuldade, seja na parte inicial ou final da prova. 

08 - Quando terminar, entregue ao responsável pela sala o Cartão-Resposta e o Caderno da Prova e assine a Lista de 

Presença.  

09 - Você terá 02 horas e 30 minutos para responder às questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual 

o candidato deverá, obrigatoriamente, entregá-lo. 

10- A prova terá início às 8h30min. 

11- O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora após ter iniciado. 

Critérios de correção: 

1. As questões têm seu valor estipulado conforme edital e quadro acima. 
2. Não serão consideradas as questões que apresentarem rasuras, corretivo ou estiverem em branco. Sendo estas 

anuladas no ato da entrega do cartão respostas (gabarito) na presença do candidato, o qual deverá rubricá-la.  
3. Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) 

ponto(s) correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos que tiverem 
em sua prova a mesma questão. 

4. O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO. 

   

BOM DESEMPENHO! 

 
 

 



QUESTÃO 01) Os profissionais do ramo de limpeza estão constantemente em contato com diversos produtos 
químicos, partículas de pó, detritos e lixo em geral. Além disso, esses profissionais estão expostos a riscos como 
pisos molhados e pequenas alturas que podem resultar em acidentes com fraturas e outras lesões. 

  
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) De acordo com a imagem, muitas vezes as lixeiras de coleta seletiva não facilitam ao usuário, 
identificando-as de forma escrita qual é o tipo de material a ser depositado em cada uma delas. Tanto por omissão 
do fabricante ou por desgastes: 

  
 
 

QUESTÃO 03) Bons hábitos de Higiene e Limpeza são fundamentais                                                                                               
para uma auxiliar de limpeza em suas atividades. 

Analise as orientações sobre como lavar adequadamente as mãos e   
assinale a alternativa que não condiz como uma boa prática de higiene. 
 

         A) Lave as mãos com sabonete sob água corrente por pelo menos 20  
              segundos. 
         B) Lave as mãos por completo, dando atenção especial a resíduos que  
              possam estar embaixo das unhas ou nas juntas e dobras. 
         C) Seque bem as mãos em sua vestimenta ou toalha.   
         D) Use o papel toalha para fechar a torneira depois de lavar as mãos. 
 

 

QUESTÃO 04) Observe a imagem: 

 

 

      Os EPI’s, mais básicos, indicados para quem trabalha com limpeza são: 

A) Bota de borracha, touca telada, protetor auricular e luvas. 

B) Luvas, boné, calçado de segurança, protetor auricular e avental. 

C) Guarda pó, luvas, avental, bota de borracha e óculos de proteção. 

D) Luvas, avental, máscara, calçado impermeável e óculos de proteção.  

Se coubesse à você a tarefa de colocar nas 

lixeiras de reciclagem, os produtos relacionados 

nas alternativas abaixo, qual deles você poderia 

colocar em nenhuma delas? 

A) METAL 

B) PLÁSTICO 

C) VIDRO 

D) ELETRÔNICOS   

Essa placa serve para 

A) advertir e lembrar quem estiver passando para usar calçado 

adequado. 

B) aumentar a atenção nos ambientes em razão de haver crianças 

correndo e o risco de queda se tornar ainda maior. 

C) alertar que a área sinalizada esta escorregadia e há risco de 

acidente.      

D) em caso de acidente, isentar a pessoa que está limpando de 

responder por possíveis penalizações e/ou indenização. 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=piso+escorregadio&um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=482&tbm=isch&tbnid=HeU3EPqiR-yWuM:&imgrefurl=http://www.casadalimpezabauru.com.br/catalogo/placa-sinalizadora-piso-escorregadio-jsn.html&docid=wRwmtQ6LBBrsOM&imgurl=http://www.casadalimpezabauru.com.br/catalogo/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/_/3_fotos_jsn_154.jpg&w=2362&h=2362&ei=aTNxUa_HDZLm8gSrsoCYAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:148&iact=rc&dur=739&page=2&tbnh=190&tbnw=190&start=10&ndsp=16&tx=88.800048828125&ty=96.80001831054687


QUESTÃO 05) Observe os símbolos abaixo: 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) No exercício da função de Auxiliar de limpeza é possível se deparar com situações em que seja 
necessário agir preventivamente para evitar incêndio de grande monta.  
 

Para o caso de você se deparar com um princípio de incêndio em equipamento eletroeletrônico, qual seria a 
atitude mais apropriada a fazer no momento?   
 

A) Jogar um cobertor sobre o equipamento. 
B) Jogar água sobre o equipamento. 
C) Ligar para os bombeiros. 
D) Utilizar extintor de CO2.      

 

 

QUESTÃO 07) Um funcionário público no exercício de sua função, sofreu insultos da parte de uma pessoa que 
normalmente está presente no local onde o mesmo trabalha.  

Diante do fato ocorrido, qual seria o procedimento mais adequado a ser adotado pelo funcionário? 

A) Ignorar completamente a agressão sofrida e pedir desculpas. 

B) Manter a postura e relatar o fato ao seu chefe imediato.    

C) Se defender para não ter que levar desaforo pra casa. 

D) Procurar imediatamente o prefeito para comunicar o ocorrido. 
 

 

QUESTÃO 08) O ambiente de trabalho 

A) deve ser organizado de modo que só quem possa utilizá-lo seja quem nele trabalha, impedindo, dessa 
forma, que estranhos se intrometam.  

B) deve apresentar áreas de trabalho bem demarcadas, a fim de se saber quem é o responsável pelas 
ações realizadas em cada espaço.  

C) deve estar sempre limpo e bem organizado, afinal, o ambiente de trabalho espelha quem cada um é, e 
ninguém quer ser visto como relaxado ou desorganizado.  

D) não faz parte da sua função manter organizado o ambiente de trabalho, esta função é de cada um que 
trabalho no respectivo local, à auxiliar de limpeza cabe a responsabilidades apenas de limpá-lo. 

 

 

QUESTÃO 09) Artigo 166 da CLT-Consolidação da Leis do Trabalho: “A empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra 
os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.” 

Com base no Art. 166 da CLT e suas implicações, podemos afirmar corretamente que 
 

A) o uso dos EPI’s adequados à função/cargo e com uso eficaz, desobriga a empresa da necessidade de 

pagar adicional de insalubridade.     

B) a empresa deve fornecer todo e qualquer EPI que o funcionário achar de seja necessário. 

C) os EPI’s que gerarem qualquer desconforto ao funcionário não precisam ser utilizados pelo mesmo.     

D) caso o funcionário danifique os equipamentos de proteção individual, seja qual for a situação em que 

o fato ocorrer, o mesmo deverá arcar com os custos de sua reposição.  

 

Quando o rótulo de algum produto químico 

contiver os referidos símbolos “A” e “B” significa 

que são respectivamente: 

A)  Corrosivo e tóxico.  
B)  Tóxico e corrosivo.    
C)  Oxidante e mortal.  
D)  Venenoso e mortal.  



QUESTÃO 10) Você sabia...  

Que a cutícula serve como uma grande aliada à sua proteção?  

Porque ela ... 

Qual das afirmativas complementa apropriedamente a frase citada? 

A) deve ser mantida sempre bem aparada e cuidada. 

B) serve como uma barreira natural à entrada de germes.      

C) possui colágeno que impede a proliferação de bactérias. 

D) se expande e se retrai, dificultando a deposição de sujeira nas unhas.  

_____________________________________________________________________________________________  

QUESTÃO 11) Observe a charge: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12) Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente. 

A) Embalar adequadamente o lixo, colocando-o na rua próximo do horário da coleta pública.    

B) Embalar adecuadamente o lixo, colocando-o na rua prócimo do horário da coleta pública.  

C) Embalar adequadamente o lixo, ponhando-o na rua próximo do horário da coleta pública.  

D) Embalar adecuadamente o lixo, colocando-o na rua próssimo do horário da coleta pública. 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13) Um funcionário teve que deixar o setor onde estava e, sendo o único a estar no local naquele 
momento, pendurou na porta um recado informando sobre sua ausência. 

Qual das frases abaixo condiz com o fato, apresenta clareza na informação e está escrita corretamente? 

A) Tive que me ausentar. Volto próximo das 17h30min.  

B) Desculpe, teve que deixar o local. Volto logo. 

C) Fui fazer otra coisa, mas loguinho volto. 

D) Tive que me ausentar. Volto em 30 minutos. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14) Há uma frase “popular” muito conhecida que diz: 

“SOU POBRE, MAS SOU LIMPINHA (O)” 

Interpretando criticamente a frase acima podemos afirmar que 

A) todo pobre não apresenta bons hábitos de higiene. 

B) pelas más condições sociais, os pobres não conseguem se higienizar adequadamente. 

C) há um certo preconceito e/ou auto preconceito por parte da pessoa que faz uso desta frase.   

D) as pessoas pobres também têm a obrigação de se apresentarem bem higienizadas e limpinhas. 

 

O contexto da charge procura alertar sobre a (o) 

A) seca no norte e nordeste do Brasil. 

B) consumo excessivo de água por todos os brasileiros. 

C) falta de água em várias regiões do Brasil. 

D) dificuldade na distribuição e acesso aos recursos hídricos no 

Brasil. 



QUESTÃO 15) Foi solicitada à Auxiliar de Limpeza de uma escola para que estimasse a quantidade de papel 

higiênico necessário para seis meses de funcionamento do estabelecimento. Sabendo que o consumo de papel 

higiênico diário é de 10 rolos e a escola funciona em média 20 dias por mês e que um fardo contém 60 rolos de 

papel higiênico, pergunta-se: 

Qual a quantidade mínima de fardos de papel higiênico que a funcionária deveria solicitar para atender a 

demanda média de consumo?   

A) 1200            

B) 200          

C) 30          

D) 20     

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) Para realizar a limpeza geral da escola, a funcionária                                                                                                

responsável pela limpeza dispunha de um produto concentrado, que                                                                                             

em seu rótulo constava a diluição recomendada de 1:5, ou seja, um litro                                                                                  

faz cinco litros do produto para uso final.  

Para preparar um volume final de 20 litros do referido produto de limpeza,                                                                                   

qual a quantidade de produto concentrado que deverá utilizar?  

A) 2 litros.            

B) 3 litros.      

C) 4 litros.           

D) 5 litros.        

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17) O Setor de Compras da Prefeitura enviou para o depósito de materiais de higiene e limpeza da 

escola os seguintes materiais e quantitativos: 08 vassouras de nylon, 06 rodos, 04 esfregões, 20 panos de chão e 

04 vassouras de palha. 

Os materiais citados correspondem a quantas dúzias no total?  

A) 3,0 dúzias.            

B) 3,5 dúzias.    

C) 4,0 dúzias.     

D) 4,5 dúzias.  

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 18) Sobre o município de Salto Veloso podemos afirmar que em seus aspectos históricos, geográficos e 

políticos estão corretas as afirmações apresentadas nas alternativas, EXCETO? 

A) O nome Salto Veloso deriva da junção do salto existente no Rio Veloso e do sobrenome de um conhecido 

caboclo que se instalou nessas paragens.   

B) Salto Veloso foi emancipado com terras dos municípios de Videira e Caçador, na época de sua criação.  

C) Os municípios que fazem divisa com o território de Salto Veloso são: Macieira, Treze Tílias, Água Doce e 

Arroio Trinta. 

D) O município de Salto Veloso integra a Comarca de Videira, a Associação de municípios conhecida como 

AMARP-Associação do Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe e a 9ª ADR-Agência de Desenvolvimento 

Regional. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 



QUESTÃO 19) Pela primeira vez em sua história, o município de Salto Veloso tem como chefe do Poder Executivo 

um representante do sexo feminino.  

Qual é o nome correto do atual chefe do poder executivo de Salto Veloso? 

A) Rosana Zanella. 

B) Ana Rosa Zanela Zancanaro. 

C) Ana Rosa Zanela.      

D) Ana Rosa Zanella. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20) Leia a reportagem a seguir, realizada pela Rádio Tropical e postada em seu site no dia 06/08/2015: 

“Salto Veloso – Repórter da Rede Globo Sônia Bridi visita sua terra natal para gravação de reportagem especial 
para o Fantástico  
 

Tendo como inspiração e cenário, a propriedade de Elói Falchetti, localizada na Linha Congonhas em Salto Veloso, 
a repórter da Rede Globo Sônia Bridi, gravou na manhã de ontem, uma matéria especial para a Série Jornada da 
Vida, quadro do Fantástico que irá ao ar no mês de outubro. 

Conforme Sônia, a série existe há 02 anos e, já percorreu vários países e estados do Brasil, fazendo um apanhado 
do trabalho e vida no meio rural. 

Em entrevista à Rádio Tropical FM, a repórter disse estar muito feliz em voltar ao local onde residiu com seus 
familiares, até deixar a comunidade para cursar faculdade de Jornalismo em Florianópolis. (...)  

A repórter faz um destaque especial ao município de Salto Veloso, por manter vivo no meio rural os costumes 
antigos como a produção de salame, copa, pão, vinho e a arquitetura das residências, ainda mantidas nas 
propriedades. 

Sônia Bridi, aos 51 anos depois de ter passado por vários veículos de comunicação de Santa Catarina, está na 
Rede Globo, já faz 24 anos, onde já atuou também como correspondente internacional na China.” 
 

As ligações que a repórter Sônia Bridi tem para com a cidade de Salto Veloso, da qual recebeu o Título de Cidadã 
Velosense, em 01/09/2009, está diretamente ligada ao fato de ser neta de um importante político local, o qual 
exerceu o cargo de Prefeito Municipal, cujo nome é 

A) Felipe Conte Sobrinho. 

B) Darci Pedro Cantú. 

C) Oscar Bridi. 

D) Abel Abati. 

 

 

 


