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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com tinta 

azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise a charge e responda o que se pede: 

 

(André Dahmer Folha de S. Paulo, 28 de abril de 2021) 

01 – Sobre a tirinha acima podemos afirmar que: 

a) Um dos personagens está bêbado. 

b) Um dos personagens considera bêbados chatos. 

c) Ambos os personagens consideram bêbados chatos. 

d) Ambos os personagens não consideram bêbados chatos. 

e) Ambos os personagens se consideram reciprocamente chatos.  

 

02 – “Chato” é um termo popular que não significa: 

a) Entediante. 

b) Enfadonho. 

c) Instigante. 

d) Maçante. 

e) Fastidioso.  

 

03 - É uma frase exclamativa: 

a) Não sei se vou. 

b) Talvez eu não devesse ir... 

c) Quanto tempo se passou desde que você chegou aqui? 

d) É claro que eu vou! 

e) Por favor, me informe o que ela disse. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

04 – Analise os itens: 

 I- A mãe de João tem dois filhos; 

 II- João tem 5 anos e sua irmã tem 3 anos; 

 III- João e sua irmã nasceram no verão. 

Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta: 

a) João não é o filho mais velho. 

b) João e sua irmã tem a mesma idade. 

c) A irmã de João tem uma irmã gêmea. 

d) A mãe de João não teve três filhos. 

e) Apenas João nasceu no verão. 

 

05 – Uma fábrica de pães produz 30 pães em 2 horas, logo podemos afirmar que em 5 horas serão 

produzidos: 

a) 100 pães. 

b) 90 pães. 

c) 75 pães. 

d) 60 pães. 

e) 50 pães. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

06 – Analise sobre a limpeza de lixeiras de áreas internas: 

 I- As lixeiras das áreas sociais devem ser revisadas a cada 04 dias para manter livre de insetos 

e em bom estado; 

 II- No caso de áreas como piscina, restaurantes e de pouco fluxo devem ser revisadas em 

tempo superior a 04 dias devido ao grande fluxo de passantes; 

 III- Os lixos das áreas de serviço e sociais e restaurantes serão recolhidos em cada turno, às 

horas pré-estabelecidas, de acordo com a programação, e separados por papéis e garrafas; 

 IV- A lixeira deverá estar sempre limpa e organizada, sendo lavada, no mínimo, dia sim, dia 

não; 
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 V- O lixo deve ser separado por papelão, lixo de andares e cacos de vidros e/ou garrafas, de 

maneira a facilitar a recolha externa. 

Sobre os itens acima, estão corretos: 

a) Apenas os itens I e II. 

b) Apenas os itens II, III e V. 

c) Apenas os itens III, IV e V. 

d) Apenas os itens I, II e III. 

e) Apenas os itens I, III e V. 

 

07 – É incorreto afirmar sobre a limpeza de bocas-de-lobo: 

a) A limpeza e desobstrução dessa estrutura são de fundamental importância para o bom 

funcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais. 

b) É essencial porque evitam inundações, que além de causar transtornos, prejudicam também 

a saúde pública. 

c) Essa atividade tem por objetivo garantir o escoamento das águas pluviais. 

d) Esta atividade tem por objetivo impedir que materiais sólidos trazidos pelas chuvas sejam 

levados para ramais e galerias, deixando-os entupidos e com grandes chances de causar 

enchentes. 

e) Mesmo desobstruídas, carecem de solução salitre despejada em si periodicamente para 

melhor funcionamento.  

 

08 – Conheça os principais agentes que a limpeza urbana busca combater: 

 I - Agentes químicos – A localização do resíduo e sua interação com o meio em que se 

encontra podem causar poluição do solo, contaminação dos cursos hídricos subterrâneos e 

superficiais, bem como auxiliar nos processos de assoreamento e enchentes; 

 II - Agentes físicos – Os resíduos sólidos emitem gases tóxicos (Gases de Efeito Estufa – 

GEE) à saúde do ser humano e do meio ambiente, como o gás metano. Entrando em contato 

com a água, pode causar sua contaminação, bem como a poluição do ar; 

 III - Agentes biológicos – Vetores como mosquitos, ratos e moscas, que podem estar 

presentes em resíduos mal acondicionados e dispostos a céu aberto, resultando na proliferação 

de doenças, como a dengue, leptospirose, dentre outras.  

Sobre os itens acima: 

a) Todos estão incorretos. 
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b) Apenas III está correto. 

c) Todos estão corretos. 

d) Apenas I está incorreto. 

e) Apenas II está correto.   

 

09 – Assinale a alternativa incorreta quanto ao EPI: 

a) Avental: protege contra o contato com fluidos orgânicos e contra umidade gerada pelo 

aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e 

superfícies, e de acidente térmico, mecânico e químico. 

b) O avental impermeável deve ser usado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de 

artigos e superfícies, sendo que para o profissional de limpeza protege a roupa contra 

umidade. 

c) Máscara: Indicada para área de isolamento, recolhimento de resíduo, diluição de produtos, 

vidrarias de laboratório, etc. 

d) A máscara pode e deve ser tocada com as mãos enluvadas. 

e) Protetor ocular: Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies 

quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos químicos. 

 

10 – A Varrição: 

 I- É a ação de varrer e ensacar todos os resíduos, tais como papéis, plásticos, folhas secas e 

flores presentes em calçadas próximas ao meio-fio e canteiros centrais não ajardinados; 

 II- Também inclui a substituição de embalagens plásticas das lixeiras e contentores fixos de 

resíduos; 

 III- Não deve ser realizada em piso frio, pois causa efeito de humidade. 

Sobre os itens acima: 

a) Todos estão incorretos. 

b) Apenas III está incorreto. 

c) Todos estão corretos. 

d) Apenas I está correto. 

e) Apenas II está incorreto.   

 

11 – São duas técnicas aplicadas com o objetivo de limpar logradouros: 
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 I - É o serviço que retira a vegetação pela raiz, com a intenção de conter o seu crescimento. 

Desse modo, é possível desobstruir os mecanismos de drenagem rápida de água da chuva, além 

disso, otimiza o aproveitamento de espaços; 

 II - Consiste em aparar o mato baixo, arbustos e pequenas árvores, com o objetivo de 

embelezar a área. 

Os itens acima correspondem respectivamente a: 

a) Capina – Roçada; 

b) Tomagem – Esteio; 

c) Cordata – Carpina; 

d) Ramagem – Capina; 

e) Roçada – Cutela. 

  

12 – Ainda sobre as técnicas acima, podemos afirmar: 

a) Podem ser realizadas em ruas e passeios sem asfalto, terrenos e também é realizada em 

margens de rios e córregos. Sua operação pode ser manual, mecânica ou química. 

b) Podem ser realizadas em ruas e passeios sem asfalto, terrenos e não é realizada em margens 

de rios e córregos. Sua operação pode ser manual ou mecânica. 

c) Podem ser realizadas em ruas e passeios sem asfalto, terrenos e também é realizada em 

margens de rios, mas não córregos. Sua operação pode ser manual ou química. 

d) Podem ser realizadas em ruas e passeios com asfalto, terrenos e também é realizada em 

margens de córregos, mas não de rios. Sua operação pode ser mecânica ou química. 

e) Podem ser realizadas em ruas e passeios com asfalto, terrenos e não é realizada em margens 

de rios e córregos. Sua operação é exclusivamente manual. 

 

13 – Analise sobre a limpeza e a realização de feiras livres: 

 I - As feiras livres acontecem em ruas que são fechadas especialmente para a sua realização; 

 II - Nesses locais são comercializados alimentos, como frutas e verduras, gerando uma grande 

quantidade de resíduos orgânicos; 

 III - É recomendado, tão logo ao término das feiras, realizar a limpeza do local para 

desobstrução da via e para encaminhar os resíduos adequadamente, evitando a atração de animais e 

vetores e mantendo a cidade limpa. 

Sobre os itens acima: 

a) Todos estão incorretos. 
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b) Apenas III está incorreto. 

c) Todos estão corretos. 

d) Apenas I está correto. 

e) Apenas II está incorreto.   

 

14 – Com relação aos EPIs: 

( ) O protetor ocular protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade 

intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e material biológico; 

( ) O protetor ocular deve ser confortável, ter vedação parcial, ser opaco, permitir lavagem com 

água e sabão e desinfecção quando indicada; 

( ) As botas são indicadas para as atividades de lavagem em geral; 

( ) As luvas de borracha devem, obrigatoriamente, ser de coloração azul.  

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

a) F – F – V – V. 

b) F – V – V – F. 

c) F – V – F – V. 

d) V – F – V – F. 

e) V – V – F – F. 

 

15 – Assinale a alternativa que apresenta a denominação da imagem abaixo: 

 

a) Carrinho de mão convencional. 

b) Carrinho de mão industrial. 

c) Carrinho de mão para jardinagem. 

d) Carrinho de mão coletor. 

e) Carrinho de mão vertical. 


