
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

HISTÓRIAS COMPARTILHADAS 
 

Neste século de enormes transformações sociais, econômicas e tecnológicas, as 1 

empresas continuam vivendo o desafio dramático de atrair e reter talentos.  2 

É interessante notar que, na cabine de comando das organizações que são consideradas 3 

as melhores para trabalhar, estão o presidente e o vice-presidente de recursos humanos. Durante 4 

décadas do século passado, o copiloto era o executivo de finanças. Mas notou-se que o que faz a 5 

diferença de verdade são as pessoas. 6 

Por isso o desafio: como atrair e manter os talentos numa época em que se sabe que o 7 

discurso "seja leal e seu emprego estará garantido" não pega mais. Hoje, a relação entre empresa e 8 

funcionário é mantida por um regime de trocas, cuja base é formada pelos propósitos e valores 9 

organizacionais e pelas expectativas, competências e valores dos empregados. 10 

Para uma pessoa, os valores são a forma como lidamos com as coisas da vida e fazemos 11 

nossos julgamentos. Já para uma empresa eles normalmente são criados pelos fundadores e se 12 

expressam por meio das histórias que se contam dentro da companhia. Se uma organização escreve 13 

em suas paredes que seu ponto mais importante é a satisfação do cliente, é preciso que existam vários 14 

casos de consumidores que foram surpreendidos e encantados pela ação de um funcionário ou de 15 

uma equipe. Se não tiver história para contar, não é valor, é crença - algo em que se acredita, mas 16 

que não foi posto à prova. 17 

Os seus valores pessoais vieram de sua família, desde seus ancestrais, e passaram de 18 

geração para geração sustentados pelas histórias contadas na mesa de almoço. Na minha família, o 19 

maior deles é a educação. E lá vêm as lembranças do tio que não estudou para trabalhar e permitir 20 

que os irmãos fossem para a escola, do primo que estudava de madrugada para passar no vestibular 21 

de uma universidade pública... 22 

É importante que você conheça bem os valores de sua família para encontrar uma empresa 23 

que seja compatível. Essa nem sempre é uma tarefa fácil, mas um bom jeito de entender se a 24 

companhia tem a ver com você é se perguntar: "Do que eu não abro mão?" Ética, honestidade, 25 

meritocracia, respeito? E a empresa? Qual é a lista dela? 26 

Dessa resposta surge a compatibilidade. O sentimento de pertencimento a uma empresa 27 

não aparece do nada. A verdadeira cola é a aderência aos valores. 28 

CABRERA,  Luiz Carlos. In: Histórias Compartilhadas. VOCÊS/A, nº 246, p.226, nov. 2018. Editora Abril. 
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01) É uma ideia presente no texto a de que a 

permanência em uma empresa 
 

(A) depende tão-somente de muito estudo, pois as 

demais conquistas são consequências da prática 

do dia-a-dia. 

(B) implica, além do fator sorte, a busca incessante 

de reconhecimento e empenho profissional para 

fazer a diferença a qualquer preço. 

(C) está vinculada à combinação de valores 

inerentes ao profissional com correspondência 

nas organizações  empregadoras. 

(D) exige, acima de tudo, a habilidade de saber o 

hora exata de escolher a profissão, motivando-se 

por um trabalho que lhe traga encantamento. 
 

02) Do ponto de vista temático o texto enfoca 
 

(A) o surgimento de um novo modismo: a troca de 

profissão pelo trabalhador descontente com o 

que faz na empresa que atua. 

(B) a insegurança na escolha da profissão como a 

principal causa do descomprometimento do 

indivíduo com o trabalho que realiza. 

(C) a revolução tecnológica tem mudado o panorama 

do mercado de trabalho, mas não se tem 

constituído uma ameaça ao trabalhador. 

(D) a existência, hoje em dia, dos meios  

identificadores que possibilitam a escolha de 

uma organização compatível com o perfil 

profissional do trabalhador. 
 

03) A alternativa em que o termo transcrito constitui 

um caracterizador do substantivo é: 
 

(A) “de comando” (L.3). 

(B) “pelos propósitos” (L.9) 

(C) “de sua família” (L.18). 

(D) “bem” (L.23). 
 

04) No texto, o pronome 
 

(A) “se”, em “algo em que se acredita” (L.16) é marca 

de indeterminação do sujeito. 

(B) “os”, em “o que faz a diferença de verdade são 

as pessoas.” (L.5/6), pode ser substituído por 

‘esses’ sem prejuízo de qualquer natureza. 

(C) “seu”, em ‘"seja leal e seu emprego estará 

garantido"’ (L.8), é possessivo representativo da 

segunda pessoa do singular. 

(D) “você”, em “É importante que você conheça bem 

os valores de sua família” (L.23), é marca de 

pessoalidade usado na linguagem formal. 

05) Tem função de sujeito o termo transcrito em 

 

(A) “o executivo de finanças” (L.5). 

(B) “os valores” (L.23). 

(C) “à prova” (L.17). 

(D) “as lembranças do tio” (L.20). 

 

06) A alternativa em que a relação estabelecida pela 

preposição está corretamente indicada é 

 

(A) “de”, em “Neste século de enormes 

transformações sociais” (L.1) – afastamento. 

(B) “para”, em “melhores para trabalhar” (L.4) – 

finalidade. 

(C) “em”, em “Se uma organização escreve em suas 

paredes” (L.13/14) – direção. 

(D) “com”, em “os valores são a forma como lidamos 

com as coisas da vida” (L.11) – meio. 

 

07) Completa o sentido do verbo o termo transcrito 

em 

 

(A)  “por meio das histórias” (L.13). 

(B) “vários casos de consumidores” (L.14/15). 

(C) “história” (L.16). 

(D) “a compatibilidade” (L.27). 

 

08)  

 

No fragmento em  evidência, a palavra em negrito 

possui o mesmo valor morfossintático que a 

destacada em 

 

(A) “se expressam por meio das histórias que se 

contam dentro da companhia.” (L.12/13). 

(B) “Se uma organização escreve em suas paredes 

que seu ponto mais importante é a satisfação do 

cliente,” (L.13/14). 

(C) “...algo em que se acredita” (L.16). 

(D) “permitir que os irmãos fossem para a escola” 

(L.20/21). 

 

 

 

 

“...na cabine de comando das organizações que são 

consideradas as melhores para trabalhar,” (L.3/4) 
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09) A alternativa em que o emprego do recurso 

linguístico que aparece nesse texto está 

devidamente explicado é a  

 

(A) “como”, em “os valores são a forma como 

lidamos” (L.11), exprime, nesse caso, a ideia de 

conformidade. 

(B) “se”, em “e se expressam por meio das histórias” 

(L.12/13)  é parte integrante de “expressam”. 

(C) “contam”, em “histórias que se contam dentro da 

companhia” (L.13), possui sujeito indeterminado. 

(D) A forma verbal “existam”, em “existam vários 

casos de consumidores” (L.14/15),  se 

substituída por sua correspondente do verbo 

haver,  haveria mudança de função sintática da 

expressão “vários casos de consumidores”. 

 

10) A alternativa em que há correspondência entre a 

forma verbal transcrita e a ação por ela expressa 

é 

 

(A) “continuam vivendo” (L.2) – ação momentânea 

no presente. 

(B) “existam” (L.14) – ação hipotética no presente. 

(C) “vieram” (L.18) – ação contínua no passado. 

(D) “aparece” (L.28) – ação inacabada no passado. 

 

11) Há correspondência  modo-temporal entre a 

forma verbal simples “estudou” (L.20) e a 

composta 

 

(A) tivesse estudado. 

(B) tinha estudado. 

(C) tem estudado. 

(D) terá estudado. 

 

12) Há predicado verbal na frase declaração em  

 

(A) “eles normalmente são criados pelos 

fundadores” (L.12). 

(B) “seu ponto mais importante é a satisfação do 

cliente” (L.14). 

(C) “o maior deles é a educação.” (L.19/20). 

(D) “Essa nem sempre é uma tarefa fácil” (L.24). 

 

 

 

 

 

13) Os termos “honestidade” (L.25) e “ 

consumidores” (L.15) têm como base na sua 

formação primária 

 

(A) Um verbo adjetivo e um adjetivo. 

(B) Um substantivo e um verbo. 

(C) Um adjetivo e um substantivo. 

(D) Um adjetivo e um verbo. 

 

14) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) A palavra “século” (L.1) é acentuada pela mesma 

razão da palavra “histórias” (L.13). 

(B) Na palavra “empresa” (L.12), o encontro “mp” 

constitui, quanto ao papel fonológico, um 

encontro consonantal. 

(C) Na palavra “honestidade”(L.25), o encontro “ho” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(D) Na palavra “história” (L.16), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

 

15) As palavras “meritocracia” (L.26),  “você” (L.25) e 

“histórias” (L.13) são, respetivamente,  

 

(A) proparoxítona, oxítona e paroxítona. 

(B) paroxítona, oxítona e paroxítona. 

(C) paroxítona, paroxítona, e  proparoxítona. 

(D) paroxítona, oxítona e proparoxítona. 
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16) Para o inicio do ano letivo Andressa comprou um 

caderno que custou R$ 11,45 e duas canetas que 

custaram R$ 1,65 cada. Quanto foi o troco de 

Andressa sabendo que ela levou uma nota de R$ 

20,00? 

 

(A) R$ 5,25 

(B) R$ 6,90 

(C) R$ 13,10 

(D) R$ 14,75 

 

17) Sobre sistema de numeração analise os itens a 

seguir e marque a alternativa correta: 

 

I. O sistema de numeração decimal é de base 1. 

II. Considerando o número 123456 o algarismo 1 

pertence a classe dos milhares. 

III. São exemplos de sistemas de numeração o 

sistema decimal e o sistema binário. 

 

(A) Todas as alternativas são verdadeiras. 

(B) Apenas as alternativas I e III são verdadeiras. 

(C) Apenas a alternativa III é verdadeira. 

(D) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

 

18) Na escala de trabalho João ficou designado para 

trabalhar de 4 em 4 dias, Pedro de 6 em 6 dias e 

Júnior de 8 em 8 dias. Se todos eles estão de 

serviço hoje, eles estarão trabalhando 

novamente juntos daqui a: 

 

(A) 12 dias 

(B) 20 dias 

(C) 24 dias 

(D) 26 dias 

 

 

 

 

 

 

 

19) Para adoçar 50 ml de café um copeiro usa 2 

gramas de açúcar. Para fazer uma garrafa cheia 

de café ele precisou utilizar 12 gramas de açúcar. 

Qual a capacidade dessa garrafa? 

 

(A) 300 ml 

(B) 500 ml 

(C) 700 ml 

(D) 750 ml 

 

20) A soma da idade de João com as idades de suas 

duas filhas é 90. Sabe-se que a filha mais nova 

tem 15 anos e que a mais velha tem a metade da 

idade de João. Qual a idade de João? 

 

(A) 75 

(B) 50 

(C) 25 

(D) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em relação as características, usos e cuidados 

do equipamentos e utensílios para limpeza, 

assinale a afirmação verdadeira: 

 

(A) O aspirador de pó é um aparelho elétrico que 

aspira pó de pisos, estofados e carpetes, e pode 

ser usado em lugares úmidos e secos. 

(B) A enceradeira utensílio de grande ajuda na hora 

da limpeza, deve ser usada quando a cera estiver 

ainda molhada. 

(C) O espanador, tipo de vassoura pequena feita de 

penas, deve ser sacudido com intensidade, e 

utilizado em lugares secos e molhados. 

(D) A esponja de dupla face nunca deve ser usada 

com produtos corrosivos. 

 

22) No que se refere à limpeza, é a exceção das 

pedras. É uma pedra brasileira muito fácil de 

limpar, porque aceita qualquer produto. De que 

tipo de piso se trata a afirmação anterior? 

 

(A) Granito 

(B) Ardósia 

(C) Laminado 

(D) Mármore 

 

23) De acordo com a Coleta Seletiva, no quadro 

abaixo, relacione a coluna 1 com a coluna 2, e 

em seguida assinale a alternativa com a 

sequência correta: 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

( 1 ) Lixeira de cor 

vermelha 

( ) Resíduos gerais não 

recicláveis 

( 2 ) Lixeira de cor 

cinza 

(    ) Pedaços de isopor 

( 3 ) Lixeira de cor 

azul 

(    ) Restos de comida 

( 4 ) Lixeira de cor 

marrom 

(    ) Caixas de papelão 

 

(A) (2); (1); (4); (3) 

(B) (4); (3); (2); (1) 

(C) (2); (1); (3); (4) 

(D) (4); (1); (2); (3) 

 

 

 

 

 

24) O lixo pode ser classificado em função de sua 

origem. Assinale a alternativa que se refere aos 

tipos de lixo descritos abaixo: 

 

I. É bastante diversificado, sendo formado por 

cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou 

ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, 

borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas, etc. 

Engloba a grande maioria do lixo considerado 

tóxico.  

II. É originado na construção civil, em demolições; 

restos de obra e escavações. 

 

(A) I. Lixo Especial; II. Entulho 

(B) I. Entulho; II. Lixo Especial 

(C) I. Lixo Industrial; II. Entulho 

(D) I. Lixo Comercial; II. Lixo Especial 

 

25) Como se denomina o processo no qual os 

resíduos (lixo) são reaproveitados para um novo 

produto, economizando matéria-prima que seria 

necessária para a produção destes novos 

produtos? 

 

(A) Remanufatura 

(B) Coleta Seletiva 

(C) Reciclagem 

(D) Engenharia Reversa 

 

26) Sobre a compostagem é correto afirmar que: 

 

(A) O solo é preparado (impermeabilizado) para 

receber o lixo orgânico. Este é colocado em 

camadas intercaladas com terra, evitando assim 

o mau cheiro, contaminação e a proliferação de 

insetos e ratos. 

(B) Este sistema é mais usado nos casos de lixo 

hospitalar ou que possuem algum tipo de 

contaminação perigosa. É realizado em 

incineradores apropriados, mantendo toda 

segurança possível. 

(C) Como resultado deste processo, ocorre a 

geração do gás metano, que pode ser 

descartado (queimado) por saídas específicas ou 

utilizado na geração de energia elétrica (sistema 

mais adequado). 

(D) Neste processo, o lixo orgânico é transformado 

em adubo para ser utilizado na agricultura. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras, 

e em seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. Nunca use o produto se estiver ver sem rótulo. 

Se for diluído, o novo frasco deve ser etiquetado. 

Não transfira o produto para frascos utilizados 

para outros fins. 

II. O uso de sprays ou aerossóis diminuem o risco 

de se respirar produtos perigosos. Quando usá-

los, não borrife primeiro sobre o pano e a fim de 

não perder essa característica de proteção do 

produto. Aplique-o direto sobre a superfície a ser 

limpa. 

III. Não se deve misturar produtos diferentes, como 

água sanitária mais ácido. 

 

(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

28) Que documento é obrigatório no local de 

trabalho, informando os riscos dos produtos 

químicos de limpeza e o que fazer em caso de 

acidentes? 

 

(A) REPQ – Relatório de Proteção Química 

(B) FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de 

Produto Químico. 

(C) CEISPQ – Certificado de Informação de 

Segurança de Produto Químico. 

(D) SENPQ – Selo Nacional de Proteção Química 

 

29) Existem luvas com diversos materiais e para 

cada tipo de produto de limpeza que será 

manuseado. Assinale a alternativa que se refere 

ao tipo de luva que protege e permite a 

manipulação de óleo, graxa e solvente: 

 

(A) Luva de Látex 

(B) Luva de Malhas 

(C) Luva de Vinil 

(D) Luva de PVC 

 

30) Ao estocar gêneros alimentícios, deve-se: 

 

(A) Colocar os gêneros mais novos na frente para 

que sejam usados em primeiro lugar. 

(B) Colocar os gêneros mais caros na frente para 

que sejam usados em primeiro lugar. 

(C) Colocar os gêneros mais antigos na frente para 

que sejam usados em primeiro lugar. 

(D) Colocar os gêneros mais baratos na frente para 

que sejam usados em primeiro lugar. 

 

31) Assinale a alternativa que se refere a 

temperatura de conservação de alimentos 

descrita no quadro abaixo: 

 

Temperatura de 4°C por um espaço de tempo 

relativamente curto. Previne a multiplicação bacteriana. 

Refrigerar legumes, frutas, verduras, saladas elaboradas 

e sobremesas prontas até o momento da distribuição. 

 

(A) Temperatura de Cocção 

(B) Temperatura de Congelamento 

(C) Temperatura de Refrigeração 

(D) Temperatura de Aquecimento 

 

32) No processo de higienização de utensílios, 

alimentos, equipamento ou ambientes, como se 

denomina a ação de destruir, matar e inativar os 

microorganismos? 

 

(A) Lavar 

(B) Polir 

(C) Ensaboar 

(D) Sanitizar 

 

33) A frequência, a rotina e a forma de limpeza das 

diferentes áreas de trabalho e equipamentos tem 

particularidades distintas. Assinale a alternativa 

que se refere à limpeza descrita abaixo: 

 

Precisa ser diária, e estar sempre limpo e seco durante 

o expediente, para evitar acidentes e contaminação dos 

alimentos. No ato da limpeza, esta varredura deverá ser 

úmida para evitar poeira próximo as áreas de preparo 

e armazenagem de alimentos. 

 

(A) Limpeza de pisos. 

(B) Limpeza de janelas. 

(C) Limpeza de portas. 

(D) Limpeza de lustres. 
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34) Nas afirmações abaixo sobre a limpeza geral de 

áreas de trabalho e equipamentos, assinale 

àquela que não é verdadeira: 

 

(A) As pias mesas e balcões devem ser lavados logo 

após o uso com água, sabão e sanitizantes. 

(B) A limpeza de lixeiras deve ser realizada 

semanalmente com água, sabão e sanitizante, 

lembrando que a esponja utilizada deve ser 

separada para este fim 

(C) A higienização das caixas de gordura deve ser 

realizada mensalmente, retirando-se os resíduos 

existentes, podendo ser utilizado, para essa 

limpeza água fervente. 

(D) Os ralos devem ser mantidos limpos, livres de 

resíduos e fechados logo após o uso. Em caso 

de ralos abertos, pode-se usar sacos plásticos 

sob a tampa para fechá-lo 

 

35) Os equipamentos e utensílios devem ser limpos 

interna e externamente, antes de serem usados 

e depois de cada interrupção de trabalho. 

Assinale a alternativa que se refere ao 

equipamento que deve ser limpo diariamente: 

 

(A) Geladeiras 

(B) Freezers 

(C) Fogões 

(D) Liquidificadores 

 

36) A maioria dos materiais de limpeza 

convencionais possui propriedades tóxicas, tanto 

ao meio ambiente quanto ao ser humano, plantas 

domésticas e animais de estimação. Assinale a 

alternativa que preenche a lacuna do texto 

abaixo: 

 

Ao contrário dos materiais de limpeza tradicionais, os 

produtos naturais são as melhores opções para 

realizar faxinas eficazes e seguras em razão de eles 

serem fabricados a partir de matéria-prima vegetal, 

não apresentando elementos petroquímicos em sua 

composição, tornando-os 100% 

____________________. 

 

(A) alcalinos 

(B) solventes 

(C) biodegradáveis 

(D) ativos 

 

37) Que tipo de produtos de limpeza são inflamáveis 

e combustíveis, e, portanto, eles devem ser 

mantidos longe do calor extremo e de chamas? 

 

(A) Os detergentes 

(B) As Águas Sanitárias 

(C) Os sabões 

(D) Os solventes 

 

38) São vantagens do uso da água sanitária na 

limpeza, exceto: 

 

(A) Pode ser misturado com outros produtos de 

limpeza. 

(B) Baixo custo 

(C) Eficiência na desinfecção 

(D) Facilidade no uso 

 

39) Sobre o preparo do café, assinale a afirmação 

que não é verdadeira: 

 

(A) Os coadores de pano devem ser lavados com 

detergentes, alvejantes ou mesmo com café que 

sobrou. 

(B) Prepare somente a quantidade de bebida que vai 

ser consumida imediatamente ou, no máximo, 

durante a hora seguinte. 

(C) A água deve estar numa temperatura entre 90ºC 

e 100ºC para não deixar ferver).  

(D) Pelo pó de café deve passar somente água 

quente, jamais a bebida. A recirculação torna a 

bebida muito amarga, áspera e desagradável. 

 

40) Das alternativas abaixo, assinale àquela que é a 

mais correta para a limpeza de computadores: 

 

(A) Alvejantes 

(B) Pano umedecido com água e detergente 

(C) Álcool 

(D) Produtos à base de sabão 

 

 

 

 

 

 

 


