
Realização:

ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO 

A QUE VOCÊ CONCORRE

Neste Caderno de Questões, você encontra:
! 20 questões Específicas - de 01 a 20;
! 10 questões de Noções de Português - de 21 a 30;
! 10 questões de Noções de Matemática - de 31 a 40.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 
prova, (Edital, item 5.3). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 
sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 
candidato.

 Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em seu Cartão de Respostas, assinale apenas uma opção em cada questão. 
Não deixe questão em branco, nem assinale duas opções, para seu Cartão 
não ter questão anulada.  

 Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese 
alguma ele será substituído. Confira seus dados, leia as instruções para seu 
preenchimento e assine no local indicado. A assinatura é obrigatória.

 O gabarito desta prova estará disponível no Colégio Estadual Raul Vidal - 
Av. Feliciano Sodré, 21 - Centro - Niterói - RJ - e no site www.fundec.org.br, 
a partir de 29/julho/2003.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 
deve seguir as orientações constantes no item 8 do Edital.

Prova para o cargo:
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Específicas:

01) O hábito de limpeza traz benefícios para a 
vida de todos. Marque com V (Verdadeiro) ou 
F (Falso) as afirmativas abaixo que fazem 
referência aos benefícios da prática da 
limpeza.

      ( ) A m b i e n t e  d e  t r a b a l h o  m a i s  
agradável.

      ( ) Identificação das falhas aparentes 
nos equipamentos, antes que o 
problema se agrave.

      ( ) Melhores condições de saúde.
      ( ) Diminuição da vida úti l  dos 

equipamentos.

       A ordem correta, de cima para baixo, é:
A) V F V F;
B) V V V F;
C) F V F V;
D) F F F V;
E) V F F V.

02) A higiene pessoal e a boa aparência fazem 
bem ao funcionário e a todos que estão à volta 
dele. São cuidados higiênicos que devemos 
ter diariamente:
A) lavar o rosto e escovar os dentes ao levantar e 

depois das refeições / tomar banho 
diariamente / pentear os cabelos e usar 
roupas limpas / lavar as mãos com freqüência, 
principalmente antes das refeições;

B) recolher o lixo da rua / escovar os dentes 
antes e depois de dormir / trançar os cabelos e 
usar roupas limpas;

C) lavar o rosto ao levantar / pentear os cabelos / 
limpar a caixa de gordura da casa / manter 
limpo o local de trabalho;

D) colocar o lixo em locais adequados / limpar 
máquinas, equipamentos e ferramentas / 
tomar banho todos os dias;

E) verificar se há cupim no local de trabalho / 
colocar o lixo em local adequado / escovar os 
dentes antes e depois das refeições.

03) São exemplos de animais e insetos que 
vivem no lixo e transmitem doenças às 
pessoas:
A) mosquitos, abelhas, moscas, baratas;
B) mosquitos, moscas, ratos, baratas;
C) papagaios, borboletas, abelhas, urubus;
D) papagaios, moscas, abelhas, urubus;
E) borboletas, moscas, baratas, abelhas.

04) André foi trabalhar na Fundação 
Municipal de Educação. Sua tarefa: limpar e 
arrumar oito salas do 2º andar do prédio. No 
primeiro dia de trabalho não encontrava 
produtos de limpeza, vassoura e balde. 
Resolveu arrumar um espaço para guardar os 
materiais que usava diariamente e identificou 
o lugar de cada material com etiquetas. Os 
procedimentos que André utilizou foram:
A) prevenção / preservação;
B) higienização / identificação;
C) ordenação / prevenção;
D) ordenação / identificação;
E) manutenção / higienização.

05) O procedimento correto para limpeza da 
caixa d'água é:
A) esvaziar, limpar as paredes com cloro, lavar a 

bóia com detergente líquido, enxaguar com 
muita água, realizar a limpeza a cada seis 
meses;

B) esvaziar, limpar as paredes com sabão em pó, 
lavar a bóia com creolina, enxaguar, realizar a 
limpeza a cada seis meses;

C) manter a caixa d'água cheia para não 
desperdiçar água, lavar as paredes com 
vassoura e creolina, realizar a limpeza a cada 
três meses;

D) esvaziar a caixa d'água até a metade, lavar a 
bóia com detergente líquido, realizar a 
limpeza a cada três meses;

E) lavar as paredes da caixa d'água com borra 
de café e a bóia com detergente, realizar a 
limpeza a cada três meses.

06) O profissional para remover a mancha de 
café de um tapete deverá:
A) aplicar benzina, água morna e enxugar com 

pano branco e úmido;
B) aplicar água morna, sabonete e enxugar com 

pano branco e úmido;
C) encharcar o tapete com álcool e enxugar com 

pano branco e úmido;
D) pulverizar glicerina e enxugar com o rodo;
E) aplicar benzina, sabonete e enxugar com o 

rodo.
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07) O primeiro procedimento ao perceber 
cheiro de gás deve ser:
A) fazer manutenção geral com pessoal 

especializado;
B) desligar as luzes da casa,  pois qualquer 

faísca poderá ocasionar um incêndio;
C) localizar a válvula do registro do gás e 

desligá-la até que o problema seja resolvido;
D) manter as janelas e portas fechadas para que 

o gás não saia;
E) ligar para o fornecedor de gás.

08) Para limpar caixilhos de alumínio das 
janelas, é adequado usar:
A) palha de aço umedecida com querosene;
B) parafina, vela ou sabão;
C) zarcão;
D) anticorrosivo e lixa no local da sujeira;
E) polidor utilizado em peças de prata.

09) Para limpeza de capas de livros, de modo 
geral, o produto mais indicado é:
A) zarcão;
B) querosene;
C) água morna;
D) álcool;
E) parafina.

10) Ao limpar o filtro do ar-condicionado, o 
profissional deverá:
A) retirá-lo, lavá-lo com água e sabão, 

esfregando com uma escovinha macia, a 
cada dois meses pelo menos;

B) retirá-lo, passar cola com água e deixar secar, 
recolocando-o no local após dois dias;

C) removê-lo com uma espátula, sacudi-lo bem e 
recolocá-lo no mesmo local;

D) embebê-lo em aguarrás, para a remoção de 
poeira e manchas;

E) aplicar uma solução de água com vinagre no 
filtro a cada dois meses.

11) Um trabalhador da lavanderia da Creche 
precisa manter limpo o ferro de passar roupa. 
Quando o ferro estiver frio, o procedimento 
adequado será:
A) passar palha de aço na sua base;
B) pressionar um pedaço de vela na base e 

esfregar;
C) limpar a base com pano umedecido com 

querosene;
D) limpar o ferro com pano umedecido com água 

e aplicar na base um polidor líquido (tipo Kaol 
ou Braso);

E) pressionar na base um tablete de cera de 
carnaúba e esfregar o ferro sobre o pano até 
sair toda a sujeira.

12) Manoel precisa retirar os adesivos 
afixados nos vidros da secretaria de uma 
escola.Ele deverá:
A) lavar os vidros com bastante água e secá-los 

com o rodo;
B) passar álcool ou solvente no local e esfregar 

até que os adesivos saiam;
C) passar uma flanela grossa embebida em 

glicerina no local;
D) lavar normalmente o local, usando detergente 

e água, e deixar secar;
E) passar vela e esfregar até soltar o adesivo do 

local.

13) Após encerar o salão de reuniões, Marcela 
ficou com as mãos sujas de cera. Para limpá-
las, o procedimento mais adequado é:
A) aplicar borra de café nas extremidades dos 

dedos;
B) passar suco de tomate nas palmas das mãos;
C) passar nas mãos um pano embebido em 

removedor;
D) esfregar pedra-pomes ou gotas de limão;
E) lavar com sabonete comum.

14) Segurança do Trabalho é o conjunto de 
recursos e técnicas aplicadas preventiva ou 
corretivamente, para a proteção do homem 
contra os riscos de acidentes oferecidos na 
realização de uma tarefa. O equipamento de 
proteção individual para o trabalho que 
envolva objetos elétricos é:
A) capa;
B) luva de borracha;
C) luva de tecido aflanelado;
D) máscara;
E) óculos com lentes filtrantes.
     
15) Para realizar limpeza externa de vidraças, 
em alturas, é obrigatório o uso de:
A) bota de couro com solado e biqueira de aço;
B) cinto de segurança;
C) óculos de segurança;
D) capa;
E) protetores auriculares.

16) A INALAÇÃO é a principal via de ingresso 
de tóxicos no organismo. Gases e vapores 
passam, após inalados, dos alvéolos 
pulmonares para o sangue. Um trabalhador, 
ao realizar uma tarefa em local onde haja 
trabalho de pintura por pulverização, deverá 
utilizar como equipamento obrigatório de 
proteção individual:
A) máscara;
B) óculos de segurança;
C) perneira de couro;
D) luva de borracha;
E) protetor auricular.
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17) Marcos, ao podar uma árvore, cortou-se 
com o serrote. O ferimento foi profundo, 
provocando uma hemorragia externa 
abundante. Seu colega Carlos executou 
corretamente o seguinte procedimento de 
Primeiros Socorros:
A) fez uma fricção e esticou a região ferida;
B) ofereceu bastante líquido ao colega 

acidentado;
C) aplicou compressa gelada no local do corte;
D) usou um barbante fino e fez um torniquete;
E) pegou um pano limpo, colocou sobre o 

ferimento e pressionou.

18) Ao lavar as paredes do refeitório, José 
levantou bruscamente um balde cheio d'água 
e sabão. Este movimento provocou-lhe uma 
distensão muscular. Seu colega de trabalho 
ajudou-o corretamente, procedendo da 
seguinte forma:
A) pressionou firmemente com os dedos e com 

as mãos a região lesada;
B) aplicou compressa quente durante as 

primeiras horas;
C) aplicou óleo de cozinha na região distendida;
D) aplicou compressa gelada no local;
E) friccionou e esticou a região lesada.

19) Ao limpar uma janela, a parte envidraçada 
quebrou-se e Sebastião teve seu globo ocular 
atingido por um fragmento de vidro. Dos 
procedimentos de Primeiros Socorros abaixo 
relacionados, ele só NÃO deve:
A) esfregar os olhos;
B) lavar o olho afetado com bastante água;
C) aplicar no olho afetado água fria e corrente, 

durante dois ou três minutos;
D) tentar remover o fragmento de vidro, tocando-

o de leve com a ponta de um lenço 
umedecido;

E) procurar um médico.

20) Um profissional de limpeza observou uma 
mancha na mesa de reuniões. Sabendo que a 
mesa é de madeira encerada, ele deverá:
A) passar detergente comum com água;
B) passar um pano embebido em aguarrás e, em 

seguida, aplicar cera de assoalho incolor;
C) aplicar verniz em toda a superfície do tampo;
D) raspar o local manchado e, em seguida, lixar e 

aplicar verniz;
E) esfregar uma esponja de aço sobre a mancha 

e aplicar óleo de peroba.
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Noções de Português:
Leia o texto abaixo com atenção e responda 

às questões a seguir

Texto: O velho, o menino e a mulinha

O velho chamou o filho e disse:
- Vá ao pasto, pegue a bestinha de pêlo 

claro e crinas amarelas e apronte-se para 
irmos à cidade, que quero vendê-la.

O menino foi e trouxe a mula. Passou nela a 
raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, 
puxando-a pelo cabresto. Queriam que ela 
chegasse descansada para melhor 
impressionar os compradores.

De repente,
- Esta é boa! - exclamou um viajante ao 

avistá-los. O animal vazio e o pobre velho a 
pé! Que absurdo! Será promessa, penitência 
ou caduquice?...

E lá se foi, a rir.
O velho achou que o viajante tinha razão e 

ordenou ao menino:
- Puxa a mula, meu filho. Eu vou montado e 

assim tapo a boca do mundo.
Tapar a boca do mundo, que bobagem! O 

velho compreendeu isso logo adiante, ao 
passar por um bando de lavadeiras ocupadas 
em bater roupa num córrego.

- Que graça! - exclamaram elas. O 
marmanjão montado com todo o sossego e o 
pobre menino a pé... Há cada pai malvado por 
este mundo de Cristo... Credo!...

O velho danou e, sem dizer palavra, fez 
sinal ao filho para que subisse à garupa.

- Quero só ver o que dizem agora...
Viu logo. O Izé Biriba, entregador de 

telegramas do correio, cruzou com eles e 
exclamou:

- Que idiotas! Querem vender o animal e 
montam os dois de uma vez... Assim, meu 
velho, o que chega à cidade não é mais a 
mulinha; é a sombra da mulinha...

- Ele tem razão, meu filho, precisamos não 
judiar do animal. Eu apeio e você, que é 
levezinho, vai montado.

Assim fizeram, e caminharam em paz um 
quilômetro, até o encontro de um sujeito que 
tirou o chapéu e saudou o pequeno 
respeitosamente.

- Bom dia, príncipe!
- Por que príncipe? - indagou o menino.
- É boa! Porque só príncipes andam assim, 

com um criado puxando a rédea...
- Criado, eu? - gritou irritado o velho. Que 

desaforo! Desce, desce, meu filho, e 

carreguemos o burro nas costas. Talvez isso 
contente o mundo...

Nem assim. Um grupo de rapazes, vendo a 
estranha cavalgadura, começou a vaiá-los:

- Hu! Hu! Olha a trempe de três burros, dois 
de dois pés e um de quatro! Resta saber qual 
dos três é o mais burro.

- Sou eu! - respondeu o velho, arriando a 
carga. Sou eu, porque venho há uma hora 
fazendo o que não quero mas o que quer o 
mundo. Daqui em diante, porém, farei o que 
me manda a minha vontade, pouco me 
importando que o mundo concorde ou não. Já 
vi que morre doido quem procura contentar 
toda gente...

(LOBATO, Monteiro. Fábulas. Obra infantil 
completa. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1982, p. 416 - 417. Com adaptações.)

21) O velho e o menino, donos da mula, com 
os cuidados que tiveram com o animal, antes 
de sair de casa para vendê-lo, mostraram 
que:
A) tinham pouco experiência na prática de 

negociar animais;
B) tinham muito cuidado com o animal, para que 

não se machucasse durante a viagem;
C) eram desonestos nos negócios, pois 

“enfeitaram o pavão” antes de vendê-lo;
D) conheciam as manhas para se fazer um bom 

negócio;
E) para fazer um bom negócio é preciso ser 

esperto, passar o outro para trás.

22) O viajante, primeiro personagem a 
encontrar o velho, o menino e a mulinha, com 
as palavras que disse e a maneira como as 
pronunciou, teve a intenção de:
A) zombar do velho, achando que ele era pão-

duro por não montar na mula;
B) falar mal do menino, por obrigar que o pai, já 

idoso, fosse a pé, impedindo que ele 
montasse na mula;

C) condenar o pai e o filho, por quererem vender 
o animal;

D) pichar quem faz promessa ou penitência, 
viajando a pé sem necessidade;

E) mostrar que não fazia sentido os dois irem a 
pé, sacrificando principalmente o velho, e o 
animal ir vazio.
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23) É comum o contador de uma história 
interromper o que está contando para fazer 
algum comentário a respeito de algum fato ou 
de algum personagem. Dos trechos abaixo 
retirados do texto, não há dúvida de que se 
trata de um comentário o trecho:
A) “Tapar a boca do mundo, que bobagem!” 

(linha 20)
B) “Um grupo de rapazes, vendo a estranha 

cavalgadura, começou a vaiá-los:” (linhas 53-
54)

C) “Assim fizeram, e caminharam em paz um 
quilômetro...” (linhas 41-42)

D) “O Izé Biriba, entregador de telegramas do 
correio, cruzou com eles e exclamou:” (linhas 
31-33)

E) “O menino foi e trouxe a mula.” (linha 5)

24) A fala “- Quero só ver o que dizem agora...” 
(linha 30), de acordo com o texto, foi dita:
A) pelo viajante;
B) pelo menino;
C) pelo velho;
D) pelo entregador de telegramas do correio;
E) pelas lavadeiras.

25) Quando Izé Biriba diz “Assim, meu velho, 
o que chega à cidade não é mais a mulinha; é 
a sombra da mulinha...” (linhas 35-37), na 
verdade ele está:
A) tentando convencer o velho a desistir da 

venda da pobre mulinha;
B) mostrando ao velho que não iria conseguir 

fazer uma boa venda;
C) achando que, com aquele sacrifício, a 

mulinha ia morrer;
D) obrigando o velho a sair de cima da mulinha;
E) debochando da mulinha, arriada por causa do 

peso que carregava.

26) Na fala “Olha a trempe de três burros, dois 
de dois pés e um de quatro! Resta saber qual 
dos três é o mais burro” (linhas 55-57), os 
rapazes debocharam do velho e do menino, 
chamando-os de burros. Na verdade, os 
rapazes queriam:
A) comparar o que eles faziam com o que faz um 

animal de carga em trabalho pesado;
B) distraí-los, para que suportassem melhor o 

peso do animal que carregavam;
C) dizer que eles poderiam encontrar uma forma 

mais esperta de chamar a atenção, sem ter 
que carregar animal nas costas;

D) que o velho e o menino percebessem que os 
animais é que transportam cargas, e não os 
homens;

E) mostrar que eles estavam agindo como 
idiotas, por estarem carregando o animal, em 
vez de irem montados.

27) As fábulas são histórias ricas em 
imaginação, com animais que falam e 
homens que fazem coisas fora do comum. 
Nas fábulas sempre se procura ensinar 
alguma lição de vida. A lição que podemos 
tirar desta fábula é:
A) só se deve exigir de uma pessoa aquilo que 

ela é capaz de dar;
B) quem quer ser o que não pode acaba se 

dando mal;
C) nos momentos de perigo é que se conhece o 

homem corajoso;
D) quem a todos quer agradar acaba 

prejudicando a si próprio;
E) mais vale um pássaro na mão do que dois 

voando.

28) Para falar como o velhinho, quando ele diz 
“pouco me importando que o mundo 
concorde ou não” (linhas 62-63), é preciso 
usar corretamente os pronomes pessoais. 
Nos itens abaixo se verifica um erro no 
emprego do pronome sublinhado na fala:
A) Eu sei que estou agindo como burro, mas já 

me arrependi, porque não consigo contentar 
o mundo. 

B) Rapazes - disse o velhinho - não se espantem 
com a cena que estão vendo.

C) Quando fomos comprar a mulinha, não se 
demos o trabalho de ver se estava ferrada.

D) Meu filho, você sabe que para eu vender a 
mulhinha é preciso que ela esteja bem 
tratada.

E) Ficou claro para mim que é impossível 
agradar todo o mundo.

29) Na frase “Ele tem razão, meu filho, 
precisamos não judiar do animal” (linhas 38-
39), se quisermos trocar a palavra judiar por 
um sinônimo, temos de trocá-la pela palavra:
A) zombar;
B) maltratar;
C) pichar;
D) desrespeitar;
E) enganar.

30) A frase “Um grupo de rapazes, vendo a 
estranha cavalgadura, começou a vaiá-los” 
(linhas 53-54) está com a concordância 
correta. Das frases abaixo, a única com a 
concordância correta é:
A) O pessoal, quase sempre, gosta de falar mal 

dos outros.
B) É sempre bem tratado os animais de 

estimação.
C) O velho queria 100 real pela mulinha.
D) Chegou na cidade os vendedores de animais.
E) Dizia as más línguas que o velhinho judiava 

da mulinha.
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Noções de Matemática

31) A prefeitura de um município promoveu 
um concurso para preencher as 15 vagas para 
o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 
Inscreveram-se 2.430 candidatos. O número 
de candidatos que concorreu a cada vaga de 
Auxiliar de Serviços Gerais foi:
A) 162;
B) 173;
C) 243;
D) 486;
E) 499.

32) Manoel trabalha no serviço de limpeza de 
uma escola. Sua tarefa diária é varrer 3 vezes 
o pátio da escola que mede 30 m de largura 
por 45m de comprimento. A quantidade de 
metros quadrados que Manoel varre por dia é 
de:
A) 900;
B) 1350;
C) 2025;
D) 4050;
E) 6075.

33) Francisco vai capinar um terreno para a 
construção de uma biblioteca. Ele precisa 
cercar o terreno com 4 voltas de arame para 
segurança do seu trabalho. Sabendo que o 
terreno mede 25m de comprimento por 16m 
de largura, a quantidade de metros de arame 
que Francisco usará é de:
A) 48m;
B) 82m;
C) 100m;
D) 164m;
E) 328m.

34) Para limpar o refeitório do Centro 
Educacional, Marcos gasta, diariamente, 2 
litros de água sanitária e 34 litros de água. 
Sabendo que o refeitório é limpo 22 dias a 
cada mês, o consumo mensal será de, 
respectivamente:
A) 14 litros de água sanitária e 238 litros de 

água;
B) 22 litros de água sanitária e 476 litros de 

água;
C) 40 litros de água sanitária e 680 litros de 

água;
D) 44 litros de água sanitária e 748 litros de 

água;
E) 60 litros de água sanitária e 1020 litros de 

água.

35)  A lber to  sabe  que  1000  l i t ros  
correspondem a 1 metro cúbico. Ele precisa 
encher a piscina do Centro Esportivo que tem 
14 metros de comprimento, 9 metros de 
largura e 3 metros de profundidade. A 
quantidade de litros de água necessária será 
de:
A) 378;
B) 396;
C) 356.000;
D) 378.000;
E) 396.000.

36) Valter vai esvaziar as 4 caixas d'água do 
prédio da prefeitura para limpá-las. Cada 
caixa d'água tem 8 metros de comprimento, 5 
metros de largura e 2 metros de profundidade 
e estão cheias.A quantidade de litros d'água 
retirada será de:
A) 80;
B) 320;
C) 8.000;
D) 180.000;
E) 320.000.

37) Para limpar as janelas de uma sala de aula, 
Seu Nei gasta 1 hora e 30 minutos. O tempo 
para limpar as janelas das 6 salas do primeiro 
andar será de:
A) 6 horas;
B) 6 horas e 30 minutos;
C) 9 horas;
D) 9 horas e 30 minutos;
E) 10 horas.

38) Jorge trabalha na copa da Secretaria de 
Educação. Sua tarefa é fazer café e servi-lo a 
todos os funcionários e visitantes. 
Diariamente Jorge serve 250 cafezinhos e 
gasta 100 gramas de pó de café para 25 
xícaras. O gasto de pó de café diário na 
Secretaria é de (1.000g = 1Kg): 
A) 0, 50 Kg;
B) 0, 75 Kg;
C) 1 Kg;
D) 2, 50 Kg;
E) 6, 25 Kg.
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39) Luís precisa aprontar um lanche rápido 
para servir numa reunião. Veja a lista de 
material necessário e a tabela de preços 
correspondente.

LISTA DE COMPRAS                          
1 caixa de mate;           
2 Kg de açúcar;           
4 pacotes de pão de forma;
2 copos de requeijão;                  
500 g de presunto.    

                    
TABELA DE PREÇOS

Mate (caixa) ____________ R$ 2,50
Açúcar (1 Kg) ___________ R$ 1,20 

 Pão de forma (pacote) ____ R$ 2,80 
 Requeijão (copo) ________ R$ 3,20 

Presunto (Kg) ___________ R$ 12,00

A despesa total de Luís será de:
A) R$ 21,70;
B) R$ 28,50;
C) R$ 30,70;
D) R$ 36,00;
E) R$ 37,70. 

40) Tiago precisa de um aspirador de pó novo 
para limpar o auditório. O preço do aparelho é 
de R$ 25,00. Ele dará como entrada a quantia 
de R$ 120,00 e o restante vai pagar em 5 
prestações iguais. O valor de cada prestação 
será de:
A) R$ 24,00;
B) R$ 26,00;
C) R$ 30,00;
D) R$ 36,00;
E) R$ 50,00.


