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Honestamente: você é capaz de fazer qualquer
coisa por 10 meses seguidos, sem parar? Claro que
não. Mesmo assistir séries ou comer batata frita são
castigos em um período tão longo. Mas existe um pássaro
que consegue voar por todo esse tempo (lembrando: 10
meses) sem parar nem um segundo para descansar: o
andorinhão preto.
Quem descobriu foi um grupo de cientistas da
Universidade Lund, na Suécia. Depois de meses de
pesquisas e de observação dos pássaros, eles concluíram
que, embora alguns indivíduos descansassem de vez em
quando, a maior parte dos andorinhões prefere voar
ininterruptamente durante o período de migração, parando
apenas no fim da viagem, para procriar. Os cientistas
também afirmam que um voo desses não é nada comum no
reino animal: é o mais longo de que se tem notícia na
biologia – um recorde mundial entre as aves.
É verdade que muitas outras espécies de pássaros
voam por muito tempo sem pousar: o albatroz, por exemplo,
é capaz de viajar 16 mil km sem descansar (e quase sem
bater as asas), e o beija-flor consegue voar, direto, 29
milhões de vezes o comprimento de seu próprio corpo. Mas
nenhuma outra ave tem a capacidade do andorinhão preto
de voar por tanto tempo – quase um ano – sem algum
descanso.
Embora os cientistas tenham descoberto o recorde,
eles ainda não sabem muito sobre esse voo de 10 meses:
durante a viagem, a ave fica batendo as asas
constantemente (diferente de outras espécies, que pegam
o impulso do vento); além disso, ninguém entende como (e
se) eles comem durante a viagem, e nem por que diabos ele
fica tanto tempo migrando. Tudo que os pesquisadores
sabem, por enquanto, sobre essa viagem intensa é que o
pequeno pássaro troca todas as suas penas durante o voo.
1. Assinale a alternativa que contenha o nome do pássaro
que consegue voar por 10 meses.
a)
b)
c)
d)

Albatroz.
Beija-flor.
Andorinhão preto.
Gaivota.

2. Assinale a alternativa que melhor expresse o assunto
central do texto:
a) Descobertas científicas sobre a forma como os
pássaros voam.
b) Uma espécie de pássaro que voa por 10 meses sem
pousar.
c) A capacidade de um ser vivo de realizar ações
repetitivas sem se cansar.
d) Os animais que se destacam pela sua capacidade de
sobrevivência.
3. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam
escritas e acentuadas corretamente:
a)
b)
c)
d)

O pássaro é um exemplo de persistência.
A profissão é desisão de cada indivíduo.
A análize só será feita se o paciente quizer.
A ignorancia tem cauzado muitos prejuízos.
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4. O pronome “eles”, destacado no texto, se refere a:
a)
b)
c)
d)

Dez anos.
Pássaros.
Outras espécies.
Cientistas.

5. Assinale a alternativa em que a crase deveria,
obrigatoriamente, aparecer:
a) Falou a quem quisesse ouvir que a noite chegaria e
ele ainda estaria ali.
b) A noite, a chuva torna-se mais assustadora.
c) Viu cair a noite e pensou em retornar a sua casa.
d) A noite não é um bom período para se comer feijoada.
6. No que se refere à Higiene e Segurança do Trabalho, é
INCORRETO afirmar:
a) A saúde e a segurança dos empregados constituem
uma das principais bases para a preservação da força
de trabalho adequada.
b) Segurança e higiene do trabalho são atividades que
não podem ser consideradas interligadas e que
repercutem diretamente sobre a continuidade da
produção e sobre a moral dos empregados.
c) Segurança e higiene do trabalho são atividades
interligadas e que repercutem diretamente sobre a
continuidade da produção e sobre a moral dos
empregados.
d) De modo genérico, Higiene e Segurança do Trabalho
compõem duas atividades intimamente relacionadas,
no sentido de garantir condições pessoais e materiais
de trabalho capazes de manter certo nível de saúde
dos empregados.
7. Complete a frase:
“Do ponto de vista da Administração de Recursos
Humanos, a saúde e a segurança dos empregados
constituem uma das principais bases para a preservação
da _____________.”
a)
b)
c)
d)

Saúde familiar.
Paz espiritual.
Força de trabalho adequada.
Saúde financeira da organização.

8. Anterior a realização de qualquer conserto nas
instalações elétricas internas, é procedimento
obrigatório:
a) Desligar a chave geral (disjuntor) da edificação.
b) Solicitar o desligamento da energia elétrica no bairro
no qual a edificação está inserida.
c) Fechar o registro geral da edificação.
d) Desligar todas as luzes da edificação.
9. Uma das medidas para prevenir acidentes de trabalho é
a utilização do EPI – Equipamento de Proteção
Individual, o qual é obrigação do empregador fornecer ao
empregado e vistoriar frequentemente a utilização do
EPI pelo trabalhador. É exemplo de EPI de uso
obrigatório para o trabalhador que exerce a função de
lavar louças:
a)
b)
c)
d)

Cinturão.
Respirador.
Capacete.
Luvas.
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10. Ao se dirigir para o local de trabalho é preciso enfrentar
uma guerra no trânsito. Para evitar acidentes e
proporcionar um convívio mais harmonioso no trânsito,
motoristas e pedestres devem adotar algumas
precauções em seu dia a dia. É exemplo correto de
precaução que o pedestre deve adotar:
a) Use as calçadas quando houver e cruze em locais
que haja sinalização.
b) Se tiver que andar nas ruas a noite, não utilize
vestuário com apliques refletivos pois prejudicará a
visão dos motoristas.
c) Aja de forma imprevisível quando em áreas de grande
tráfego.
d) Álcool e drogas não prejudicam o pedestre, apenas
minimizam a sua percepção e reflexos.
11. Os coletores de lixo reciclável obedecem um padrão de
cor para cada tipo de material reciclável. O papel deve
ser depositado no coletor de cor:
a)
b)
c)
d)

Vermelho.
Azul.
Verde.
Amarelo.

12. O vidro é um material que, se descartado na natureza, o
tempo de degradação é indeterminado; portanto, é
importantíssimo descartar corretamente todo tipo de
vidro em coletores para reciclagem. O coletor destinado
para depósito de vidro é de cor:
a)
b)
c)
d)

Amarelo.
Vermelho.
Verde.
Azul.
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15. É um produto de limpeza que possui atributos de alta
eficiência na remoção de sujeiras e gorduras sem muito
esforço. Sua formulação é desenvolvida para retirar a
gordura e sujeira de panelas, talheres, copos e outros
utensílios de cozinha:
a)
b)
c)
d)

Lustra móveis.
Amaciante.
Detergente para lavar louça.
Limpa vidros.

16. Criado para proporcionar maciez às roupas e bem estar
para toda a família, sua função está associada à
agradável sensação de toque e também a proteção das
fibras e cores dos tecidos, além de oferecer perfume às
peças:
a)
b)
c)
d)

Saponáceos.
Álcool.
Limpador com brilho.
Amaciante.

17. São exemplos de materiais e equipamentos,
respectivamente, utilizados na limpeza de banheiros:
a) Água sanitária, desodorizador sanitário, balde,
esfregão e vassoura.
b) Limpador multiuso, detergente líquido, esponja
sintética e balde.
c) Limpador com brilho, saponáceos, esponjas de lã de
aço, balde e vassoura.
d) Álcool, detergente líquido, balde e esfregão.
18. Identifique abaixo o equipamento que tem como função
encerar e lustrar pisos:

13. Identifique abaixo o equipamento ideal para limpeza de
pequenos cacos de vidro:

a)

a)

b)
b)

c)
c)

d)
14. As vassouras com cerdas grossas e duras são as mais
indicadas para o uso:
a)
b)
c)
d)

De limpeza de cantos.
Em pisos delicados.
Interno.
Externo.

Planejamento e Execução IESES

d)
Página 2 de 3

MUNICIPALIDADE DE PALHOÇA (SC) – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 004/SME/2016
Cargo: 7017 - Agente de Serviços Gerais

TIPO 1

19. Quanto à limpeza e conservação de móveis, indique “V”
para as afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas
falsas:
( ) A forma de conservar está diretamente relacionada
com o tipo de acabamento e de material que foi usado
na fabricação do móvel.
( ) Jamais utilizar produtos ponteagudos ou abrasivos
durante a limpeza, como esponjas de aço ou
saponáceos, pois eles podem provocar riscos nos
móveis.
( ) Deve-se começar tirando a poeira cuidadosamente
com um pano seco ou espanador, para que não haja
perigo do pó sob a pressão e movimento do pano
arranhar a superfície.
( ) Água em excesso sempre danifica os móveis de
madeira e os fabricados em aço podem oxidar em
contato com ela.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

V, F, F, V.
F, V, V, V.
F, V, V, F.
V, V, V, V.

20.É o produto de limpeza que dá uma aparência renovada
ao móvel, além de deixar um cheirinho gostoso:
a)
b)
c)
d)

Detergente líquido.
Saponáceo.
Selador.
Lustra-móvel.
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