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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021

 CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS/MERENDEIRA

PORTUGUÊS 

1- Assinalar a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA:

A) Abs-o-lu-to 

B) En-jo-o

C) Co-gni-ti-vo

D) A-sso-ci-a-do

2- Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

A) Camto

B) Tanpo

C) Damça

D) Pombo

3- A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

A)  Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias.

B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias. 

C) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias

D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado.

4- O copo está sobre a mesa azul. A palavra sobre  é o mesmo que:

 A) embaixo de

    B) atrás de

    C) na frente de
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    D) Em cima de

5- A palavra,  a  seguir,  que expressa a  mesma ideia  da  destacada  em “MAS para  que  ela
pudesse realizar o seu sonho, era preciso que ele se tornasse homem de carne e osso.” é:

A) porém

B) portanto

C) porque

D) por isso

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- A data da instalação do município ocorreu no dia:

A)25-08-1958

B) 25-07-1975

C) 25-07-1962

D) 25-06-1949

7- Qual o nome do Atual Prefeito e Vice- Prefeito de Agrolândia ?

A) José Constante e Adilson Pedro Sievers

B) José Constante e Adilson Sieves

C) José Constantino e Adilson Pedro Sieeves

D) José Felipe Constante e Adilson Sieeves

8- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,
Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.
Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,
De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado



D)muitas – azul- honesto

9- Quantos  vereadores  fazem  parte  da  atual  legislatura  da  Câmara  de  Vereadores  de
Agrolândia?

A) 10

B) 8

C) 7

D) 9

10- O que é COVID-19?

A) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-CoV-

2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções  assintomáticas  a

quadros graves.

B) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-

1, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas.

C) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-

2,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções  assintomáticas  a

quadros graves.

D) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavac, denominado SARS-CoV-

1,  que  apresenta  um  espectro  clínico  variando  de  infecções  assintomáticas  a

quadros graves.

11- Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico?

A) azul, verde, amarelo e vermelho

B) verde, azul, vermelho e amarelo

C) vermelho, amarelo, verde e azul

D) azul, amarelo, verde e vermelho

12- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²



C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

13- O voto é obrigatório a partir de:

 A) 16 anos de idade;

 B) 18 anos de idade;

 C) 21 anos de idade;

 D) 14 anos de idade

14- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A)  A  cultura  é  universal  e  definida  pela  política,  economia  e  educação  das

sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a

moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo

social.

D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da

antiguidade.

15- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)  Trombudo Central, Agronômica, Otacílio Costa, Atalanta, Petrolândia, Braço

do Trombudo.

B) Braço do Trombudo,  Atalanta,  Trombudo Central,  Rio do Sul,  Laurentino,

Otacílio Costa.

C)  Trombudo Central,  Atalanta,  Ituporanga,  Braço de  Trombudo,  Rio  do  Sul,

Laurentino.

D)Otacílio Costa, Atalanta, Imbuia, Trombudo Central, Braço do Trombudo, 

Petrolândia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



16-Indique a alternativa que não contém um princípio básico de limpeza.

A)  Usar  a  técnica  de  dois  baldes,  um contendo  solução  detergente  e  o  outro

contendo água limpa para o enxágue

B) Lavar as mãos somente antes dos procedimentos,  quando realizados com a

utilização de luvas.

C)Antes de iniciar a limpeza, remover do recinto os sacos plásticos contendo os

resíduos (lixo), devidamente amarrados.

D)  Não  utilizar  anéis,  pulseiras  e  demais  adornos  durante  o  desempenho  das

atividades de trabalho.

17- Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) sobre a estocagem de alimentos:

(  ) Deve-se abrir a porta de refrigeradores o mínimo de vezes possível.

(  ) Em refrigerador ou freezer, os alimentos prontos para consumo devem ficar na parte mais

baixa.

(   )  Após  abertos,  os  produtos  alimentícios  deverão  ser  transferidos  de  suas  embalagens

originais para recipientes adequados de armazenagem.

A sequência correta é:

A- V V V

B -V F V.

C -V F F.

D -F V V.

18- Dentre as lixeiras para material reciclável, existe uma adequada para o descarte de vidro.

Qual a cor da lixeira destinada ao descarte de vidros?

A) azul

B) amarela



C)vermelha

D)  verde

19- Para que o ambiente de trabalho esteja sempre higienizado é importante manter a lixeira 

sempre: 

A) com a tampa aberta e suja. 

B) com a tampa fechada e limpa.

C) com a tampa fechada, com insetos, e suja.

D)  com a tampa aberta e com lixo até encher. 

20- O Símbolo ilustrado significa: 

A) alta tensão

B) perigo à esquerda. 

C) escada à esquerda. 

D) passagem obrigatória.

21- Uma pequena porção de carne bovina, comprada em açougue ou supermercado, pode ser

conservada no freezer por um prazo máximo de:

(A) 15 dias.

(B) 1 mês.

(C) 2 meses.

(D) 3 meses.



22- Sobre o descongelamento dos alimentos, analise as afirmativas a seguir. 

(I) O descongelamento deve ser lento e sob temperatura de refrigeração. 

(II) Pode-se descongelar e congelar sucessivamente os alimentos sem perda 

de suas propriedades. 

(III) Quando se descongela utilizando-se ar, deve-se evitar a desidratação 

excessiva dos alimentos. 

Assinale: 

A) se somente a afirmativa (I) for verdadeira. 

B) se somente a afirmativa (II) for verdadeira. 

C) se somente a afirmativa (III) for verdadeira. 

D) se somente as afirmativas (I) e (III) forem verdadeiras

23- Entre as alternativas a seguir, aquela que apresenta um exemplo de alimento não perecível 

é: 

A) farinha de trigo. 

B) geleias.

C) pepino em conserva. 

D) batata.

24- Sobre o preparo de alimentos, analise as afirmativas a seguir:

(I) Deve-se sempre utilizar água fervida ou filtrada no preparo de alimentos que 

não precisam de cozimento.

(II) Não é necessário lavar as latas com alimentos antes de abri-las.

(III) Pode-se provar a comida com a mesma colher que está sendo usada na sua 

preparação.

Assinale:

A) se somente a afirmativa (I) for verdadeira



B) se somente a afirmativa (II) for verdadeira

C) se somente a afirmativa (III) for verdadeira

D) se somente as afirmativas (I) e (II) forem verdadeiras

25- Para evitar a contaminação de frutas e legumes que serão consumidos crus, é suficiente

deixá-los embebidos alguns minutos em uma solução composta por, a cada litro de água:

A) 1 colher de chá de detergente.

B) 1 colher de sopa de detergente.

C) 1 colher de chá de água sanitária.

D) 1 colher de sopa de água sanitária.


