PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 1

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões desde que transcorrida 1 hora do início
da prova.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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(C)

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

Leia a seguir um pequeno trecho do conto Animais,
do escritor Michel Laub.
Depois que meu pai morreu, minha mãe
ficou um pouco sozinha. O luto veio na
esteira de um período igualmente ruim,
em que ela perdeu a melhor amiga.

(D)

MATEMÁTICA

¿?

06
Observe a seguinte operação e responda.

÷

Com base no texto, responda as questões de 01, 02
e 03.
01
Qual sentimento o autor expressa na frase “minha
mãe ficou um pouco sozinha”?
(A)
Sossego
(B)
Solidão
(C)
Liberdade
(D)
Preocupação

Diga-me se será necessário comprar-te um
novo par de sapatos.
Por-que você não – me – disse que; sairia;
mais cedo?

=?

Qual o resultado da divisão?
(A)

(B)
02
Na passagem “O luto veio na esteira de um período
igualmente ruim, em que ela perdeu a melhor
amiga”, qual a função da expressão “igualmente
ruim”?
(A)
Enfatizar a perda do pai.
(B)
Destacar a perda da amiga.
(C)
Estabelecer uma comparação.
(D)
Enaltecer o estilo literário.
03
Ainda na mesma passagem, a que a expressão
“período igualmente ruim” se refere?
(A)
À ocasião da morte do pai.
(B)
Ao momento do luto.
(C)
Ao período em que a amiga morreu.
(D)
À passagem do tempo.
04
Observe a acentuação das palavras abaixo e
assinale a alternativa em que todas estejam
escritas corretamente.
(A)
sábio – céu – saúde
(B)
tíro – açùcar – amigo
(C)
ôntem – pao – dênte
(D)
mãnsão – nôite – vôce
05
Assinale a alternativa na qual a frase não está
pontuada de forma correta.
(A)
Ao final do dia, João aproveitou para
descansar.
(B)
A luz, se, acende, quando, a noite, chega!
IPEFAE

(C)

(D)

07
Em uma padaria havia um saco com 03Kg de
farinha de trigo. Com 2,4 Kg da farinha, o padeiro
produziu 80 unidades de pão francês. Com o
restante da farinha, quantos pães ele conseguiria
produzir?
(A)
12 unidades.
(B)
18 unidades.
(C)
20 unidades.
(D)
24 unidades.

ÁREA PARA RASCUNHO
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08
O número 1.234 é composto por 4 unidades, 3
dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Quantas
dezenas são necessárias para se obter o número
1.000?
(A)
100
(B)
30
(C)
10
(D)
3
09
Pensando em construir um galpão para sua
indústria, um empresário comprou dois terrenos
vizinhos, cada um no formato de um quadrado de
mesmo tamanho. Qual o formato do terreno do
galpão?
(A)
Losango.
(B)
Retângulo.
(C)
Quadrado.
(D)
Perpendicular.
10
Uma pessoa recebeu pelo seu trabalho R$ 954,00.
Se por acaso essa pessoa ganhasse o triplo desse
valor, quanto ela receberia?
(A)
R$ 318,00
(B)
R$ 1.908,00
(C)
R$ 2.862,00
(D)
R$ 3.182,00

ÁREA PARA RASCUNHO
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III-

superfícies, com exceção da maioria dos
esporos bacterianos.
Esterilização: processo validado que utiliza
agentes químicos ou físicos para destruir
todas as formas de vida microbiana,
inclusive as esporuladas, e aplica-se
especificamente a objetos inanimados.

Dos itens acima:
(A)
Apenas os itens I e II estão corretos.
(B)
Apenas os itens I e III estão corretos.
(C)
Apenas os itens II e III estão corretos.
(D)
Todos os itens estão corretos.
12
Saneantes são para uso em superfícies inanimadas,
como pisos, paredes, tetos, equipamentos,
utensílios,
artigos
etc.
São
considerados
saneantes, exceto:
(A)
Alvejantes
(B)
Água sanitária
(C)
Detergentes
(D)
Sabonetes
13
Em relação ao desinfetante à base de cloro,
assinale a alternativa incorreta.
(A)
Em contato com temperaturas elevadas, libera
o ativo “cloro” em proporções capazes de
produzir irritações (olhos e nariz).
(B)
Deve-se misturar com produtos à base de
amônia.
(C)
Deve-se utilizar EPIs (Equipamentos de
proteção individual) para o manuseio.
(D)
Devem ser mantidos em sua embalagem
original, bem fechados, em local fresco e ao
abrigo da luz e calor.
14
O trecho abaixo refere-se a qual método de
limpeza?

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11
Leia as definições abaixo com atenção e responda.
I-

II-

IPEFAE

Limpeza: remoção de sujidades orgânicas e
inorgânicas, com consequente redução da
carga microbiana presente na superfície que
está sendo limpa, utilizando-se água,
detergentes, produtos e acessórios de
limpeza, por meio de ação mecânica
(manual ou automatizada), de forma a tornar
a superfície preparada para desinfecção ou
esterilização.
Desinfecção: processo físico ou químico
que destrói a maioria dos microrganismos
patogênicos de objetos inanimados e

Esse procedimento é indicado para a limpeza de
paredes, divisórias, mobiliários e de equipamentos
de grande porte. Realizada com a utilização de
rodos, mops ou esfregões, panos ou esponjas
umedecidas em solução detergente, com enxágue
posterior com pano umedecido em água limpa. No
caso de pisos, é utilizado o mesmo procedimento
com mops ou pano e rodo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Limpeza com máquina
enceradeira automática
Limpeza Manual Seca
Limpeza Manual Molhada
Limpeza Manual Úmida

de

lavar

tipo
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15
Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna.
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(B)

As luvas nitrílicas são perfeitas para a proteção das
mãos e dos punhos contra agentes químicos, como
tintas e solventes. Por outro lado, luvas de
__________ são ideais para a manipulação de
agentes biológicos e situações de umidade.
(A)
(B)
(C)
(D)

Parafina
Aço
Vinil
Látex

16
A imagem abaixo apresenta um equipamento que
auxilia na limpeza seca, através do recolhimento do
pó e sujidades. Qual o nome desse equipamento?

(A)
(B)
(C)
(D)

Mop de pó
Esponja
Aspirador de pó
Espanador de pó

17
A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que
todos devem ter com o corpo diariamente. São
atitudes corretas em relação à higiene pessoal,
exceto:
(A)
Usar desodorantes: evita odores nas axilas.
(B)
Manter as unhas cortadas e limpas: evita
contaminações por bactérias.
(C)
Lavar as mãos frequentemente: evita
contaminações por bactérias.
(D)
Tomar banho a cada 4 (quatro) dias: muito
importante para evitar doenças de pele.
18
João pretende se engajar como metalúrgico em
uma vaga anunciada por uma grande montadora de
veículos. Maria pretende se engajar como Agente
de serviço escolar na Prefeitura de Campos do
Jordão. Flávio, por sua vez, pretende se engajar na
vaga de professor de inglês anunciada por uma
rede privada de escolas de idiomas.
Diante dessas situações, podemos afirmar
corretamente que:
(A)
O acesso a todos os três cargos dependerá de
aprovação em concurso público.
IPEFAE

(C)

(D)

Dependerá de concurso público o acesso ao
cargo de agente de serviço escolar junto a
Prefeitura de São José dos Campos, pois o
empregador é uma pessoa jurídica de direito
público. E, também dependerá de aprovação
em concurso público, o cargo de professor que,
apesar de ser destinado a uma pessoa jurídica
de direito privado, faz-se necessário o concurso
por conta da importância da função, no caso, a
de professor.
Nenhuma das vagas dependerá de concurso
público, bastando o candidato se submeter a
entrevista e testes psicotécnicos.
O concurso público, exigido para o cargo de
agente de serviço escolar, será de provas ou
de provas e títulos.

19
Segundo preceitos estabelecidos pela Lei Municipal
nº 2.538/00, assinale a alternativa correta sobre a
contratação de mão de obra temporária.
(A)
A lei proíbe a contratação de mão de obra
temporária.
(B)
A lei não proíbe a contratação de mão de obra
temporária, cabendo ao Prefeito, Vice-Prefeito
ou Presidente da Câmara dos Vereadores
decidir sobre o momento da contratação e a
quantidade de vagas a ser disponibilizada.
(C)
A lei não proíbe a contratação de mão de obra
temporária, cabendo a Secretaria de Educação,
em caráter excepcional, fazê-lo.
(D)
A lei não proíbe a contratação de mão de obra
temporária, cabendo a Secretaria de Educação,
em caráter excepcional, fazê-lo, e ao Prefeito,
Vice-Prefeito ou Presidente da Câmara dos
Vereadores estipular o prazo de duração do
contrato.
20
Com relação à Lei Municipal nº 2.538/00, assinale a
alternativa correta sobre a possibilidade de
remoção do servidor para outra unidade.
(A)
A lei proíbe a remoção. Uma vez aprovado no
concurso e lotado em determinada unidade,
fica vedada a remoção.
(B)
A lei não proíbe a remoção. Uma vez aprovado
no concurso e lotado em determinada unidade,
fica autorizada a remoção, desde que o
servidor passe em concurso público destinado
especificamente à finalidade.
(C)
A lei não proíbe a remoção. Uma vez aprovado
no concurso e lotado em determinada unidade,
fica autorizada a remoção, desde que o
servidor tenha no mínimo 5 anos de provimento
no cargo.
(D)
A lei não proíbe a remoção. Uma vez aprovado
no concurso e lotado em determinada unidade,
fica autorizada a remoção, onde houver vaga,
conforme regulamentação a ser expedida.

___________
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