CADERNO DE PROVA
SERVENTE – CASA LAR DO IDOSO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123456-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO RESPOSTA.
LEIA A PROVA COM ATENÇÃO.
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO RESPOSTA.
PREENCHA TODO O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO.
BOA PROVA.
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CANOINHAS, 29 DE ABRIL DE 2012.
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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA A NOTÍCIA ABAIXO E RESPONDA AS
QUESTÕES DE 1 A 4.
“Madonna virá ao Brasil em dezembro para três
apresentações: dia 1º no Rio de Janeiro, no
Parque dos Atletas; dia 4 em São Paulo, no
Estádio do Morumbi; e dia 9 em Porto Alegre,
no Estádio Olímpico.
No Rio os ingressos custarão entre R$ 200 e R$
850, e a pré-venda será a partir de 4 de maio.
Em São Paulo as entradas terão preços entre R$
170 e R$ 850, e a pré-venda começa no dia 25 de
abril. Já em Porto Alegre, os bilhetes custarão
entre R$ 120 e R$ 800, e a pré-venda estará
aberta a partir de 25 de abril.”(...)
01) A palavra Brasil sublinhada na primeira
linha, é classificada como:
a) Substantivo;
b) Adjetivo;
c) Verbo;
d) Artigo.
02) Madonna fará uma apresentação no Rio de
Janeiro, será no dia 1º de qual mês:
a) Janeiro;
b) Dezembro;
c) Fevereiro;
d) Abril.

d) Pedraria.
07) A palavra “VELA” tem a sílaba Tônica na
sílaba “VE” e por isso ela é classificada em:
a) Paroxítona;
b) Proparoxítona;
c) Oxítona;
d) Monossílabo.
08) Assinale a alternativa que contém uma
palavra que não está acentuada de forma
correta:
a) Cadáver;
b) Amável;
c) Panéla;
d) Lâmpada.
09) Assinale a alternativa que contém um sujeito
composto:
a) Pedro e José são amigos;
b) Pedro é amigo;
c) Maria Madalena é personagem da bíblia;
d) Anderson arrumou seu carro.

03) O preço dos ingressos será mais barato na
cidade de:
a) Rio de Janeiro;
b) São Paulo;
c) Porto Alegre;
d) Brasil.

10) Assinale a alternativa que não contém um
pronome:
a) Sua;
b) Ela;
c) Meu;
d) De.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) A Lua é considerada:
a) Satélite natural da Terra.
b) O maior Astro do Sistema Solar.
c) O maior Planeta existente.
d) Um planeta com vida humana.

04) Os ingressos começarão a ser vendidos nos
meses de:
a) Abril e maio;
b) Maio e junho;
c) Abril e dezembro;
d) Abril e setembro.

12) No dia 07 de setembro é comemorado no
Brasil:
a) Proclamação da República;
b) Independência do Brasil;
c) Chegada da família real no Brasil.
d) Descobrimento do Brasil.

05) Assinale a alternativa que contém uma
oração com dois verbos:
a) Pedro sorriu para ela;
b) Pedro sorriu e conversou com ela;
c) Pedro conversou com ela;
d) Pedro não olhou para ela.

13) Já foram moedas oficiais no Brasil:
a) Dólar e Libras;
b) Peso e Dólar;
c) Cruzeiros e Cruzados;
d) Lira e Peso.

06) A palavra pedregulho é derivada da palavra:
a) Pedro;
b) Pedra;
c) Pedreira;

14) O Brasil é muito rico em recursos naturais,
assinale a opção abaixo que representa um
recurso natural não renovável.
a) Florestas;
b) Petróleo;

c) Água;
d) Solos.
15) Não é um fenômeno natural:
a) Vento;
b) Terremoto;
c) Sol;
d) Geada.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Não é um número natural:
a) 2.
b) 3.
c) 484
d) -2.
17) Mauro acertou 28 questões em uma prova
que tinha 90 questões. Em porcentagem, qual o
índice de acerto de Mauro na prova
aproximadamente?
a) 28,11%.
b) 31,11%.
c) 35,11%.
d) 37,11%.
18) Qual número abaixo é um número primo?
a) 4.
b) 72.
c) 5.
d) 18.
19) Diandra comprou no supermercado 4 kg de
carne. Sabendo que ela pagou R$ 8,85 o quilo da
carne, qual foi o valor total de sua compra?
a) R$ 35,40.
b) R$ 39,45.
c) R$ 28,34.
d) R$ 30,26.
20) Júlia adquiriu 560 chaveiros. A intenção dela
é de dividir esses chaveiros para ela e mais três
amigas em partes iguais. Calcule para Júlia
quantos chaveiros cada uma vai ficar:
a) 180 chaveiros.
b) 150 chaveiros.
c) 195 chaveiros.
d) 140 chaveiros.
ESPECÍFICAS/ SERVENTE CASA LAR DO
IDOSO
21) O Estatuto do Idoso Lei 10741/2003 é
destinado a regular os direitos assegurados às
pessoas com idade igual ou superior a:
a) 60 (sessenta) anos.
b) 70 (setenta) anos.
c) 80 (oitenta) anos.

d) 65 (sessenta e cinco) anos.
22) O Estatuto do Idoso Lei 10741/2003 no seu
Art.3º.
assegura ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária. Sendo
obrigação da:
a) Família;
b) Sociedade;
c) Estado;
d) É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público.
23) Cada vez mais os móveis estão sofisticados e
ao mesmo tempo práticos. Eles trazem beleza ao
ambiente, porém exigem cuidados específicos na
hora da limpeza. Na limpeza dos móveis é
incorreto afirmar:
a) Para saber qual a maneira correta de limpar seus
móveis, a primeira dica é verificar se há alguma
etiqueta ou instrução de uso mostrando quais os
produtos específicos são destinados para sua
limpeza.
b) Nada de fazer experiências que não estejam de
acordo com as orientações do fabricante: a
economia na compra de um novo produto pode se
transformar em prejuízo, caso o móvel fique
manchado ou estragado após a limpeza.
c) Confira algumas orientações sobre como limpar
diversos materiais.
d) Todos devem ser limpos diariamente com
detergente e querosene.
24) Para limpar móveis de couro corretamente
devemos:
a) Limpar com um pano macio com água e sabão de
coco, uma vez por mês. Esfregue o sabão com o
pano, e depois retire bem com um pano limpo
molhado em água. Deixe secar e dê o lustro.
b) Usar produtos químicos como álcool e
alvejantes.
c) Usar somente sabões concentrados, óleos,
vinagres, para desbotar as peças.
d) Esses móveis são indicados para uso em áreas
externas.

25) São procedimentos corretos na limpeza dos
móveis, exceto:
a) Para limpeza dos móveis , usar pano seco, limpo
e macio é o mais recomendado.
b) Nos móveis (madeira) com verniz não se deve
aplicar produtos químicos (álcool, lustra - móveis,
limpadores multi -uso etc...), e os mesmos não
podem ficar expostos diretamente ao sol, pois
podem deixar a madeira manchada.
c) Caso precise trocar um móvel de lugar, não
arraste, esvazie-o totalmente, e puxe-o pela base ou
em local bem próximo a ela.
d) Use sempre pano enxaguado em álcool para tirar
o pó dos móveis envernizados.
26) Na limpeza de vidros, devemos tomar
cuidados, exceto:
a) Limpe com uma mistura de álcool e detergente,
b) Em vidros com impressão use produtos com
solvente ou com amoníaco.
c) Evitar batidas que possam alterar a estrutura
molecular do vidro.
d) Use flanela limpa e macia.
27) Sobre o uso do espanador e remoção de
poeira é correto:
a) Não usar espanador de pena porque ele removerá
simplesmente a poeira ao redor, arremessando-a no
ar.
b) Os espanadores de pena não podem ser lavados e
uma lasca pode riscar a superfície de madeira
quando uma pena se partir.
c) A poeira é uma substância abrasiva, assim,
espanar sem freqüência ou de maneira imprópria,
pode criar uma superfície gasta, fosca, ao longo dos
anos. A poeira pode acumular em trincas,
rachaduras e em sulcos, fazendo a madeira ter
aspecto escuro e desagradável. Esse acúmulo de
poeira torna-se difícil de ser removido.
d) Todas as afirmativas acima estão corretas.
28) Sobre a limpeza dos vasos sanitários é
correto, exceto:
a) Limpar o vaso sanitário é uma das tarefas mais
chatas ao limpar o banheiro. Mas felizmente, os
vasos sanitários e suas respectivas caixas d'água são
normalmente produzidas com porcelana vitrificada,
não-porosa e fácil de limpar.

b) Muitos produtos de limpeza e desodorizantes
prometem auxiliar nessa tarefa: alguns produtos são
bons, outros não. Antes da limpeza, leia o rótulo
para saber quais os componentes químicos e como o
produto deve ser usado.
c) Nunca use luvas de borracha quando for
manusear os produtos de limpeza e desinfetar os
vasos sanitários.
d) Cuidado para não deixar que os produtos
permaneçam no vaso sanitário ou esbarrem em
outras superfícies do banheiro. Limpe e desinfete o
vaso com 1 e 1/2 xícara de água sanitária. Despeje
dentro do vaso e deixe agir por 10 minutos.
Esfregue com a escova para vaso sanitário e dê
descarga.
29) Quando chego no trabalho devo:
a) Cumprimentar apenas os idosos mais queridos;
b) Cumprimentar a todos de forma educada sem
discriminação;
c) Cumprimentar apenas o chefe;
d) Não cumprimentar ninguém.
30) Quando limpamos uma repartição, não
devemos:
a) Limpar os rodapés;
b) Limpar os banheiros;
c) Limpar os móveis;
d) Mexer, ler os documentos.
31) Idosos precisam:
a) Ser tratados com firmeza são manhosos;
b) Ser tratados com desprezo incomodam;
c) Ser tratados com respeito e carinho;
d) Ser tratados com violência precisamos de
disciplina.

32) Representa risco de um acidente doméstico:
a) Trabalhar com equipamentos de segurança;
b) Usar botas de borracha em locais escorregadios;
c) Colocar velas acesas sobre móveis de madeira;
d) Usar luvas quando usamos produtos químicos.
33) Médico responsável pela saúde dos idosos;
a) Pediatra;
b) Geriatra;
c) Obstetra;
d) Cardiologista.

34) São instrumentos de trabalho necessários no
nosso dia a dia, exceto:
a) Vassouras;
b) Materiais de limpeza;
c) Panos ou flanelas;
d) Computador e impressora.
35) Qual dos
eletrodoméstico?
a) Forno elétrico;
b) Geladeira;
c) Lava jato;
d) Freezer.
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36) Os materiais de limpeza dever ser
guardados:
a) Na dispensa com os alimentos;
b) Nas prateleiras com as verduras;
c) Em local seguro longe do alcance de crianças;
d) Na geladeira para não estragar.
37) Como um bom funcionário (a) devo:
a) Estar sempre mal humorado, afinal trabalhar é
um castigo;
b) Estar feliz com meu emprego e dar sempre o
melhor de mim;
c) Estar sempre brincando, não levar nada a sério;
d) Estar sempre dando ordens e falando alto.
38) É uma atitude incorreta no fim do dia:
a) Verificar se está tudo fechado;
b) Apagar todas as luzes;
c) Deixar o ar condicionado ligado;
d) Recolher o lixo.
39) Qual atitude abaixo representa um risco de
acidente de trabalho?
a) Usar sempre roupas adequadas;
b) Andar em locais com entulho de chinelos de
dedos;
c) Não mexer em fios desencapados, avisar a
manutenção;
d) Usar cinto de segurança quando limpar locais
altos.
40) Qual a atitude abaixo está agredindo o meio
ambiente:

a) Plantar árvores;
b) Economizar água;
c) Jogar lixo em terrenos baldios;
d) Reciclar o lixo.

