câmara municipal de são carlos

Concurso Público

001. Prova Objetiva

Agente

de

Copa

e

Limpeza

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 30 questões objetivas.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

11.08.2013 | manhã

01. De acordo com o texto, o Brasil tornou o futebol um
esporte

Conhecimentos Gerais

(A) de elite.

Língua Portuguesa

(B) popular.
(C) caro.

Para responder as questões de números 01 a 04, leia o texto.

(D) radical.

Brasil, o país do futebol
“País do Futebol” ou “Pátria de Chuteiras”, como é
chamado no exterior, o Brasil não foi o inventor do futebol,
mas se tornou o solo fértil para a difusão e popularização
do esporte em todo o mundo. Prova disso são as inúmeras
variações futebolísticas criadas no país, como o futebol de
areia, de salão e outros.

02. O texto cita que no Brasil existem, aproximadamente,
trinta mil
(A) clubes de futebol.
(B) jogadores de futebol cadastrados.
(C) estádios de futebol.

A presença do futebol é tão marcante na paisagem
brasileira que não há uma vila, aldeia ou mosteiro religioso sem um campo de futebol. O esporte está presente na política, na moda, nas artes, no cinema e até
na culinária do país. Para alguns, o futebol é religião,
para outros é arte. Na verdade, é um pouco de tudo isso
e algo mais.

(D) torcedores para cada time.

03. Segundo informa o texto, muitos brasileiros
(A) se alimentam mais nos dias de jogos.
(B) consideram o futebol uma religião.

Os números do futebol no Brasil são expressivos, mas
não são os maiores do mundo, segundo a FIFA. O número de clubes do Brasil – quase 30 000 – é menor que o
da Inglaterra, enquanto o número de pouco mais de dois
milhões de jogadores cadastrados é menor que o da Alemanha. Também o total de jogadores é menor do que o de
países como a Índia e a China.

(C) querem que a família toda torça pelo mesmo time.
(D) acreditam que a vocação para o futebol é coisa rara.

04. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade que organiza o futebol brasileiro, com as 27 federações estaduais vinculadas. A entidade, com sede no Rio
de Janeiro, organiza o Campeonato Brasileiro de Futebol e
também é responsável pelos torneios de futebol feminino
do país.

(A) O Brasil é o país que inventou o futebol.
(B) Na China, existem menos jogadores de futebol do
que no Brasil.
(C) A Inglaterra tem mais clubes de futebol do que o
Brasil.
(D) A CBF organiza os jogos do Brasil e a Copa do
Mundo.

(www.portal2014.org.br – em 10.06.2013 – Adaptado)
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05. Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra retorno, conforme aparece no primeiro quadrinho.

(Folha de S.Paulo, 16.03.2013)

(A) esqueço
(B) necessito
(C) lembro
(D) volto

06. Assinale a alternativa que classifica, corretamente e na ordem, os tipos de frases que aparecem nos quadrinhos.

(Folha de S.Paulo, 09.02.2013. Adaptado)

(A) Afirmativa; interrogativa.
(B) Exclamativa; afirmativa.
(C) Interrogativa; negativa.
(D) Negativa; exclamativa.

Nas questões de números 07 a 09, assinale a alternativa que completa, corretamente e na ordem, os quadrinhos.
07.

(Folha de S.Paulo, 27.08.2011)

(A) encantadas … madrinhas
(B) encantada … padrinho
(C) encantados … padrinhos
(D) encantado … madrinha
CMSC1301/001-AgCopaLimpeza-Manhã
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08.

(Folha de S.Paulo, 13.03.2013)

(A) se … tua
(B) te … nossa
(C) me … minha
(D) lhe … sua

09.

(Folha de S.Paulo, 03.03.2013)

(A) terá … comeu
(B) tiver … coma
(C) teria … comerá
(D) tinha … comia

10. Assinale a frase correta.
(A) Meus melhores amigos gostam de passear com suas famílias.
(B) Meus melhor amigo gosta de passearem com suas família.
(C) Meus melhores amigo gostam de passear com sua famílias.
(D) Meus melhor amigos gosta de passearem com sua família.
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Matemática

RAS

11. Heitor dos Prazeres era um negro carioca nascido no
morro, em 23 de setembro de 1898. Foi compositor de
sambas e marchinhas, cantadas até hoje nos bailes de
carnaval, mas também foi pintor de quadros de renome internacional, tanto que até a rainha da Inglaterra
adquiriu um de seus quadros para sua coleção pessoal.
Heitor morreu em 4 de outubro de 1966, na mesma
cidade em que nasceu.
Heitor dos Prazeres trabalhando em um dos seus quadros

(www.google.com.br)

Heitor dos Prazeres morreu aos
(A) 65 anos.
(B) 66 anos.
(C) 67 anos.
(D) 68 anos.
12. Com uma lata de leite condensado, é possível se fazer
30 brigadeiros. Sabendo que o preço de cada lata é de
4 reais, e para uma comemoração serão necessários
450 brigadeiros, o total gasto, em reais, para fazer esses 450 brigadeiros, será de
(A) 45.
(B) 53.
(C) 60.
(D) 70.
13. Muitos restaurantes adotam o sistema de “comida por
quilo”, isto é, o cliente paga de acordo com o “peso”
dos alimentos que consome. Se o preço do quilograma
de comida é de 30 reais, o refrigerante custa 2 reais, e
uma pessoa consome 300 g de alimentos e 1 refrigerante, ela gastará
(A) 6 reais.
(B) 7 reais.
(C) 9 reais.
(D) 11 reais.
CMSC1301/001-AgCopaLimpeza-Manhã
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14. Três amigos farão uma viagem de ida e volta entre
Cascavel, no Paraná, e Chapecó, em Santa Catarina.
Irão no carro de um deles, que faz, aproximadamente,
10 quilômetros com um litro de álcool. A distância entre
essas cidades é de 290 quilômetros.

RAS C

U

NHO

Distância de Cascavel a Chapecó
Cascavel
PARANÁ
Dois Vizinhos

Francisco Beltrão
Pato Branco
SANTA
CATARINA

Xanxeré

Chapecó

O total de litros de álcool gastos, nessa viagem, será de
(A) 55.
(B) 58.
(C) 62.
(D) 63.
15. Três hambúrgueres de uma lanchonete são feitos com
810 g de carne. Para se fazer 25 desses sanduíches, serão
necessários, em gramas de carne,
(A) 1 350.
(B) 3 250.
(C) 5 125.
(D) 6 750.
16. O tamanduá-bandeira mede 2 metros de comprimento,
dos quais

2

representam o tamanho de sua cauda.

5

Quando ele corre, sua cauda fica levantada como uma
bandeira, daí seu nome. Sua língua, longa e viscosa,
mede

1

de seu comprimento.

4

(www.google.com.br)

A diferença entre o comprimento da cauda e da língua
desse tamanduá é de
(A) 30 cm.
(B) 40 cm.
(C) 60 cm.
(D) 80 cm.
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17. Uma pessoa deve distribuir 2 L de água em copos com
capacidade para 250 mL cada um. Para distribuir todo
o líquido, enchendo completamente os copos, ela precisará de

RAS C

(A) 5 copos.
(B) 7 copos.
(C) 8 copos.
(D) 9 copos.

18. Na cidade de São Paulo, no final do ano, são oferecidas
à população algumas oficinas educativas que ensinam
a confeccionar enfeites para serem usados em praças e
locais determinados. Todo trabalho é feito com material reciclado, objetivando a consciência e responsabilidade social.
Para cada oficina, com 16 participantes, foram destinadas 112 garrafas PET para a confecção dos enfeites.
Sabendo que todos eles receberam a mesma quantidade de garrafas, cada participante recebeu, para a execução do trabalho,
(A) 10 garrafas PET.
(B) 8 garrafas PET.
(C) 7 garrafas PET.
(D) 5 garrafas PET.

19. O álbum de Alberto tem espaço para 400 fotos. Alberto
5
do álbum. Assinale a alternativa que
já preencheu
8
representa a fração da parte do álbum que falta ser preenchida.

(A)

2

.

8

(B) 3 .
8
(C)

4
8

.

(D) 5 .
8
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20. Milena saiu de casa quando seu relógio marcava 16 horas
e 15 minutos. Meia hora depois, ela já tinha chegado ao
supermercado. Assinale a alternativa que indica o horário
que Milena chegou ao supermercado.
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25. Durante o preparo das refeições e das bebidas, é
conduta importante para se evitar contaminações:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) lavar as mãos somente ao final do trabalho.

21. A organização e limpeza da copa exigem alguns cuidados,
que devem ser observados, tais como:

(B) utilizar o avental diretamente sobre o corpo.

(A) colocar cestos de lixo sobre a pia.

(C) usar utensílios adequados para experimentar os
alimentos.

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

(D) usar a palma das mãos para experimentar os
alimentos.

(C) guardar os alimentos em embalagens de produtos
de limpeza.
(D) manter as soluções de limpeza em recipientes
devidamente identificados.

26. Os funcionários que trabalham na cozinha devem
higienizar as mãos, obrigatoriamente,
(A) antes de sair de casa para ir ao trabalho.

22. As sobras de ingredientes do preparo de café, chás e
sucos devem ser armazenadas

(B) depois de higienizar os utensílios de cozinha.

(A) junto a produtos de limpeza.

(C) antes de manusear o lixo e panos de limpeza.

(B) conforme as instruções do fabricante.

(D) após manusear comida crua ou não higienizada.

(C) em latas de ferro no armário.
27. Por ser um ambiente rico em alimentos e sobras, a cozinha pode atrair roedores e insetos. A presença desses
vetores é favorecida quando

(D) em potes de plástico, ao lado de lixeiras.

(A) as lixeiras estiverem tampadas.

23. Em relação ao preparo correto de cafés, sucos e chás,
pode-se afirmar que

(B) utensílios e equipamentos estiverem limpos.

(A) a água utilizada deve ser potável.

(C) os restos de alimentos forem deixados nas bancadas
e pias.

(B) a água utilizada para o preparo do gelo não precisa
ser potável.

(D) os alimentos e as sobras estiverem guardados na
geladeira.

(C) os produtos podem ser utilizados com a data de
validade vencida.
(D) se deve utilizar apenas coador de pano lavado
semanalmente.

28. Quanto à organização da copa e higienização dos utensílios e equipamentos, é procedimento correto:
(A) higienizar os equipamentos e utensílios somente
dois dias após as refeições.

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

(B) a copa, por ser um local limpo, não necessita de
organização diária.

(A) os cabelos não necessitam ser protegidos por toucas
ou redes.
(B) é recomendado usar sempre roupas limpas.

(C) a água para lavagem de utensílios e equipamentos
não precisa receber nenhum tipo de tratamento.

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

(D) limpar sempre a área de trabalho, utensílios e equipamentos, não deixando acumular lixo.

(D) as unhas não precisam estar aparadas.
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29. A higiene dos alimentos é uma garantia à saúde das
pessoas. Dessa forma, algumas práticas devem ser
adotadas no dia a dia para evitar que os alimentos estraguem e provoquem danos à saúde das pessoas, tais
como:
(A) comprar produtos dentro do prazo de validade.
(B) misturar alimentos crus e cozidos.
(C) falar e espirrar enquanto manipulam-se os alimentos.
(D) lavar as frutas utilizadas no preparo dos sucos com
água sem tratamento.

30. O agente de copa e limpeza deve ter sempre uma boa
aparência e bom senso quanto ao seu vestuário. Dessa
forma, é procedimento adequado:
(A) lavar o uniforme de trabalho uma vez por semana.
(B) usar sapatos fechados e uniforme limpo, diariamente.
(C) usar acessórios como relógio e bijuterias dentro da
cozinha.
(D) usar roupas largas, decotadas e chinelos de dedo.
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