CONCURSO PÚBLICO
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA -RJ
no 01/2019
cargo

AUXILIAR DE LIMPEZA E COZINHA
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

Seja a mudança que você quer ver no mundo.

8. O tempo máximo de duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a

partir da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

9. 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 mais ir ao banheiro.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
11. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 60 minutos antes do término da prova.

12. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
13. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

14. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.institutoiasp.org.br

boa prova a todos!
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LÍNGUA PORTUGUESA

(a) Nada temo em quem me fortalece.

Leia o trecho abaixo para responder as questões 01 e 02

A professora não encontrava ninguém que acertasse suas
questões. Porém, ao identificar Joãozinho, tímido, no fundo da sala de
aula, indaga:
- Vamos ver Joãozinho, se tenho quarenta maçãs em uma mão
e na outra tenho cincoenta, o que tenho no total?
- Mãos muito grandes.
QUESTÃO 01

(d) Não confio em ninguém fora ele.

(e) Tenho a impressão de que ele retornará.
QUESTÃO 06

(a) Barão – Baronesa.

(a) Maneira como foi elaborada a indagação.

(b) Conde – Condessa.

(b) Interpretação errônea de Joãozinho.

(c) Sacerdote – Sacerdotisa.

(c) Má formulação da resposta pela professora.

(d) Ateu – Ateua.

(d) Inconsistência do cálculo proposto pela professora.

(e) Juiz – Juíza.

(e) Compreensão acertada do que foi solicitado.
QUESTÃO 02

Deliberadamente grafamos incorretamente uma das palavras da anedota acima. Qual é ela?
(a) Quarenta.

(b) Cincoenta.

Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra incorretamente
acentuada:
(a) Será que ele foi por alí?;

(b) Prefiro café com açúcar;

(d) Alguém vai comigo no táxi?;

(d) Mãos.

(e) Teremos bônus natalício este ano?.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 03

Leia com atenção:

É sinônimo de “indagar”:

I - Noz e nós;
II - Remissão e remição;
III - Seção e sessão.

(a) Redarguir.
(b) Contravir

São homônimos:

(c) Perguntar.

(a) Apenas I.

(d) Retorquir.

(b) Apenas I e II.
(c) Apenas III.

QUESTÃO 04

Deliberadamente, acentuamos incorretamente uma das palavras da
anedota acima. Qual é ela?
(a) Porém.

(d) Todos.

(e) Nenhum.

(b) Mãos.

É o aumentativo de muro:

(d) Ninguém.

(b) Mural.

QUESTÃO 09

(a) Muralha.

(c) Tímido.

(e) Identíficar.

QUESTÃO 07

(c) Parabéns pelo seu aniversário;

(c) Maçãs.

(e) Refutar.

(c) Preciso falar a só com ele.

Assinale a alternativa incorreta quanto ao feminino

O humor da piada acima é decorrente de:

(e) Grandes.

(b) A vida vem em ondas como o mar.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
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(c) Mureta.

(d) Muriço.

(e) Murambo.
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QUESTÃO 10

(c) O subchefe do restaurante.

(d) O cozinheiro responsável pelos pratos quentes.

Não é um sinônimo possível da palavra “dificuldade”:

(e) O ajudante de cozinha responsável pelos pratos frios.

(a) Problema.

(b) Obstáculo.

QUESTÃO 15

(c) Inconveniente.

É utilizada para desinfecção de hortaliças:

(e) Arroubo.

(b) solução iodada

(d) Adversidade.

(a) solução antifúngica
QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta uma das formas de racionalizar
o trabalho:
(a) aumentar os gastos com a produção

(b) diminuir as compras de matéria-prima

(c) contratar mão de obra especializada e não especializada
(d) padronizar os processos de trabalho

(e) elevar o tempo gasto com o trabalho para alcançar a qualidade esperada
QUESTÃO 12

Ao manusear uma máquina industrial de lavar louças, é necessário
observar se a temperatura da água está correta. Qual a temperatura
recomendada para a etapa de enxague?
(a) 60ºC.

(b) 90ºC.

(d) solução antiviral

(e) solução bacteriostática

QUESTÃO 16

Qual o peso máximo de um carro de duas rodas, usado para transporte
de alimentos, para evitar dores lombares e demais lesões na coluna
vertebral, ao ser empurrado?
(a) 90 kg.

(b) 115 kg.
(c) 225 kg.
(d) 65 kg.

(e) 200 kg.

QUESTÃO 17

Alguns vereadores tomam somente chá preto, por não apreciarem
café. Qual o tempo recomendado para infusão desta bebida, considerando o uso de duas colheres de sopa de chá preto a granel, para cada
litro de água?

(c) 100ºC.
(d) 70ºC.

(e) 110ºC.

(c) solução clorada

(a) De 4 a 8 minutos.

(b) De 2 a 4 minutos.

QUESTÃO 13

“A ______________________ deve ser pautada na democracia, na justiça, na
igualdade, na equidade e na participação ativa de todos os membros da
sociedade nas decisões sobre seus rumos”. Assinale a alternativa que
completa corretamente esta afirmação:
(a) cidadania

(c) De 4 a 6 minutos.

(d) De 3 a 5 minutos.
(e) De 5 a 7 minutos.

QUESTÃO 18

(b) burocracia

Para qual destas áreas a varrição seca é recomendada?

(d) solidariedade

(b) Banheiros.

(c) moral

(e) educação inclusiva

(a) Salas administrativas.
(c) Cozinha.

QUESTÃO 14

Você é responsável pela distribuição das tarefas para o preparo de uma
salada de batatas com maionese. Qual destes profissionais deverá se
encarregar do pré-preparo das batatas?
(a) O cozinheiro responsável pelos pratos frios.

(b) O ajudante de cozinha responsável pelos pratos quentes.
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(d) Estoque de alimentos.
(e) Pátios descobertos.

QUESTÃO 19

A Norma Regulamentadora nº5 trata da proteção à saúde dos trabalhadores, dentro do ambiente de trabalho. Para este fim, as empresas
privadas e públicas devem constituir a (o):
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(a) Grupo de Apoio aos Trabalhadores para Prevenção de Acidentes

(c) 17 bombonas de 20 litros, 8 bombonas de 20 litros e R$ 1.080,00

(c) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

(e) 17 bombonas de 20 litros, 12 bombonas de 20 litros e R$ 1.360,00

(b) Plano de Proteção e Apoio ao Trabalhador

(d) 11 bombonas de 20 litros, 9 bombonas de 20 litros e R$ 2.040,00

(d) Grupo para Prevenção de Acidentes e Proteção do Trabalhador

QUESTÃO 24

(e) Equipe de Cuidados à Saúde do Trabalhador
QUESTÃO 20

Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, é considerado como um ótimo antisséptico para desinfecção das mãos, após a sua higienização:
(a) álcool a 90%

(b) álcool a 60%

(b) 20º.
(c) 25º.

(e) 35º.

(d) álcool a 70%
QUESTÃO 21

Qual destes itens não deve ser utilizado para armazenamento de gêneros alimentícios na copa?
(a) Refrigerador.

(b) Pallets de madeira.

QUESTÃO 25

Um colaborador estava com dúvidas por não saber como era o corte chifonado, indicado para o preparo de uma receita com hortaliças.
Qual a orientação que você daria para este colaborador?
(a) “Você deverá cortar a hortaliça em cubos”.

(b) “Você deverá cortar a hortaliça em rodelas”.
(c) “Você deverá cortar a hortaliça em bastões”.

(d) “Você deverá cortar a hortaliça na forma de meia-lua”.

(c) Estantes com prateleiras.

(e) “Você deverá cortar a hortaliça em tiras longas e finas”.

(d) Armários de aço inoxidável.
(e) Caixas de polietileno.

(a) 15º.

(d) 30º.

(c) álcool a 40%

(e) álcool a 50%

Qual o ângulo indicado para afiação de facas utilizadas para o corte de
legumes macios?

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

No trato diário com o público interno e externo, é necessário ser cordial. Qual a forma recomendada para perguntar o nome da pessoa, ao
atender o telefone?
(a) “Quem quer falar, por favor?”.
(b) “Quem é, por favor?”.

Equipamento de proteção coletiva usado para prevenção de acidentes
no local de trabalho:
(a) capacete

(b) botas de borracha

(c) extintor de incêndio

(d) placa sinalizadora de risco

(c) “Quem fala, por favor?”.

(e) avental antichamas

(d) “Quem está falando, por favor?”.
(e) “Quem é você, por favor?”.

QUESTÃO 27

Qual a quantidade mínima de baldes que deve ser usada para a limpeza profissional de áreas não críticas, segundo a “Técnica dos Baldes”?

QUESTÃO 23

(a) 1.

Observe a lista de estoque de um produto de limpeza, a seguir:

(b) 5.
(c) 4.

(d) 3.

Assinale a alternativa que completa, corretamente, os espaços “X”, “Y”
e “Z”, respectivamente:
(a) 12 bombonas de 20 litros, 3 bombonas de 20 litros e R$ 1.440,00

(b) 5 bombonas de 20 litros, 10 bombonas de 20 litros e R$ 1.200,00
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(e) 2.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta conduta não esperada para um
servidor público que preza pela ética:
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(a) ser probo
(b) ser leal

(c) ser procrastinador
(d) ter urbanidade
(e) ser justo

QUESTÃO 29

Para proteção das mãos, é necessário o uso de luvas de borracha na
execução de atividades de limpeza. Qual a cor da luva de borracha que
você usaria para limpeza de mesas e cadeiras?
(a) Azul.

(b) Amarela.
(c) Verde.

(d) Marrom.
(e) Preta.

QUESTÃO 30

Para o atendimento de todas as dependências da Câmara, será necessário o preparo de oito litros de café ao dia. Qual a quantidade de pó de
café recomendada para o preparo desta quantidade de bebida?
(a) 640g de pó de café.

(b) 480g de pó de café.
(c) 730g de pó de café.

(d) 350g de pó de café.
(e) 520g de pó de café.
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