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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido: 

a) No Chile 
b) Na Argentina 

c) Na Venezuela 

d) No Paraguai 
 

02. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei ordinária, prevista na Constituição Federal, que entrou em vigência 

no dia 26 de junho de 2014 e valerá por 10 anos. Estabelece diretrizes, metas e estratégias de concretização no 

campo da educação. Esse plano foi aprovado no Município de Otacilio Costa em que mês deste ano? 

a) Maio 

b) Junho 

c) Julho 

d) Agosto 

 

03. O PIS é um programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de promover a integração do trabalhador com 

o crescimento e desenvolvimento das empresas, possibilitando que haja uma maior distribuição da renda 

nacional, equilibrando a economia do país. Qual das alternativas abaixo traz informação errada a respeito de 

quem tem direto a receber o PIS 2015:  

a) Cidadãos cadastrados no PIS até 2010. 

b) Cidadãos que não tiveram a carteira assinada em 2014, mas trabalharam fazendo “bicos. 

c) Cidadãos que trabalharam por pelo menos 30 dias de carteira assinada em 2014. 

d) Cidadãos que tiveram seus dados informados na RAIA – Relação Anual de Informações Sociais. 

 

04. Por que o nome do município é Otacílio Costa?  

a) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um religioso que abençoou muitos fieis em uma época de crise 

no município.  

b) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão bondoso que ajudava as pessoas na época que a 

terra não estava em boas condições de plantio. 

c) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, antigo dono das terras em que o povoado se desenvolveu. 

d) Em homenagem a Otacílio Vieira da Costa, um cidadão que plantava eucalipto na região. 

 

05. Qual dos municípios abaixo não é limítrofe ao município de Otacílio Costa: 

a) Ponte Alta 

b) Pouso Redondo 

c) Ibirama 

d) Agrolândia 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 
06. Após terminar o trabalho de limpeza podemos considerar como um hábito de higiene: 

a) Lavar as mãos 
b) Limpar as mãos com o pano de limpeza 

c) Não lavar as mãos 

d) Limpar as mãos com desinfetante de chão 
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07. A varrição é a nomenclatura atribuída ao ato de: 

a) Escovar 
b) Varrer 

c) Lavar 

d) Molhar 
 

08. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) devem ser utilizados corretamente para proteger o trabalhador 

durante a execução do trabalho. Trata-se de um EPI que deve ser utilizado para proteger as mãos: 

a) Luva de tecido 

b) Luva de papel 
c) Luva de pelica 

d) Luva de borracha 

 

09. Em caso de incêndio com móveis de madeira o extintor a ser utilizado será: 

a) Com gás carbônico 
b) Com pó de arroz 

c) Com água pressurizada 

d) Com hidrogênio 
 

10. Assinale a alternativa incorreta. São procedimentos de limpeza: 

a) Lavar o chão 
b) Espanar o pó 

c) Passar pano úmido 
d) Colar cartazes de aviso 

 

11. A esterilização de ambientes deve ser feita com o uso de: 

a) Álcool 

b) Sabão neutro 
c) Detergente em pó 

d) Removedor 

 

12. Analise: 

 

 
 

A placa acima adverte quanto ao risco de quedas. Esta placa deve ser colocada pelo auxiliar de serviços gerais em 

locais: 

a) Escuros 

b) Molhados 

c) Empoeirados 
d) Que tenha escada 
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13. Analise: 

 

 
 

A imagem acima, presente no rótulo do produto de limpeza, indicará: 

a) Produto quente 
b) Produto corrosivo 

c) Produto inflamável 
d) Produto venenoso 

 

14. Analise: 

 

 I – os materiais de limpeza são em sua maioria produtos químicos, por este motivo deve-se ler o rótulo, para 

não utilizar de maneira incorreta; 

 II – a soda cáustica é um produto indicado para realizar a limpeza de janelas de alumínio. 

 

Quanto aos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
c) Ambos os itens estão incorretos. 

d) Ambos os itens estão corretos. 

 

15. No que tange o relacionamento no ambiente de trabalho, está incorreto: 

a) Ser educado 

b) Chegar atrasado 
c) Ouvir com atenção 

d) Falar com respeito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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