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01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 
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AS QUESTÕES  1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

A crise é um modo de governo 

                                                                      Vladimir Safatle 
  

"Aos nossos Amigos: Crise e Insurreição" é um pequeno livro de um conjunto de autores 1 

anônimos chamado Comitê Invisível. Ele acaba de ser lançado no Brasil (n-1 Edições) em um 2 

momento que não poderia ser mais propício. Sua capacidade de apresentar teses sobre a natureza 3 

dos impasses da vida contemporânea é algo que há muito havia desaparecido das prateleiras das 4 

livrarias. 5 

"Desde 2008, vivemos em constante ritmo de insurreição", dizem os autores. Nosso 6 

maior erro é não perceber como estamos, seja no Brasil, na Turquia, na Espanha, na Tunísia ou na 7 

Grécia, em um processo mundial de contestação e desencanto. Faz parte de uma lógica de gestão 8 

de crise mundial dar a impressão de que estamos todos a lutar contra governos locais e aparatos 9 

nacionais de poder. 10 

No entanto, esses governos são apenas repetidores de uma mesma política global, que 11 

parece saída da mesma cabeça, feita com maior ou menor intensidade. Nossas discussões são sobre 12 

intensidades da mesma política, sobre se tais direitos serão ou não desmontados, sobre qual a 13 

intensidade dos cortes, não sobre caminhos alternativos. 14 

Essa homogeneidade mostra duas coisas fundamentais. Primeiro, que nenhuma saída 15 

será local ou nacional. Segundo, e mais importante, que apenas a perpetuação de um estado 16 

permanente de choque poderia nos levar a tamanha limitação da capacidade de pensar. O que 17 

talvez nos explique por que a crise não é algo a ser combatido pelas práticas de governo. Há muito 18 

a crise se tornou a própria prática de governo. Previne-se, por meio de uma crise permanente, toda 19 

e qualquer crise real. 20 

O que significa que essa crise que aparece diariamente nos jornais não passará. Ela ficará 21 

continuamente como um fantasma a justificar toda "austeridade". Haverá sempre um corte na 22 

previdência a fazer, uma restrição orçamentária a impor, gordura a cortar em uma "reestruturação 23 

permanente de tudo" que só não mudará uma coisa: a defesa da elite patrimonial, os rendimentos 24 

da oligarquia financeira. 25 

Mas para submeter populações inteiras a tal regime de governo faz-se necessária uma 26 

verdadeira engenharia psicológica de duas mãos. 27 

De um lado, vende-se a ideia de que a crise "é o momento vivificante da 'destruição 28 

criadora' que cria oportunidades, inovação, empreendedores, em que só os melhores, os mais 29 

motivados, os mais competitivos sobreviverão". Ou seja, a crise seria o momento no qual a 30 
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coragem como virtude poderia aparecer. Por isso, os que temem a crise, procurando proteção, só 31 

poderiam estar a agir como crianças. Eles não são sujeitos conscientes da falácia de uma destruição 32 

criadora que sempre poupa aqueles bem nascidos. Eles são crianças mimadas. 33 

Não por acaso, as políticas de gestão da crise são chamadas de políticas de "austeridade". 34 

O termo remete à lógica protestante de uma vida austera, responsável, adulta e realista contra o 35 

dispêndio, o excesso e a irresponsabilidade. Ele traz no seu bojo a ideia de que, enquanto você 36 

trabalhava, alguns "vagabundos" se aproveitavam, não precisando se impor uma vida restrita como 37 

a que você foi obrigado a suportar. É contra os "privilégios" desses mimados que todos deveriam 38 

lutar. 39 

O raciocínio é primariamente falso. Se alguém está a procurar "vagabundos" deveria 40 

começar por olhar no topo do sistema financeiro e na casta rentista da elite brasileira, não nas 41 

classes historicamente desfavorecidas. Mas isso pouco importa, pois o discurso da austeridade não 42 

se sustenta em algum dado de realidade, mas na tentativa de impor uma ética por trás de conjuntos 43 

de práticas de governo. Por isso, é no terreno ético que o combate deve iniciar. 44 

Daí uma compreensão decisiva: "O que acontece hoje não é apenas que alguns queiram 45 

impor uma austeridade econômica a outros que não a desejam. O que acontece é que alguns 46 

consideram que a austeridade é, em absoluto, algo bom, enquanto que outros consideram, sem de 47 

fato ousar afirmar tanto, que a austeridade é, em sua totalidade, uma miséria". 48 

Como essa "vida austera", há de se impor uma outra ideia de vida, baseada na partilha 49 

em vez da economia, na conversa em vez do silêncio, no excesso ao invés da restrição. A 50 

austeridade sempre foi a forma de restringir a vida de muitos para garantir o gozo de poucos. Eis 51 

algo que aparece na base da crise como modo de governo. 52 

 
Folha de S. Paulo, - Visita ao Site: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle, em 11/06/2016. 
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01) De acordo com o texto 
 
(A) A crise não é sentida pelos mais ricos, pois são 

beneficiados pelo sistema. 
(B)  A política de austeridade não tem aceitação 

geral, embora todos sejam beneficiados por 
ela, pois ajuda a tirar o país da crise. 

(C) O cenário brasileiro da crise é bastante 
diferente da Turquia, da Espanha, da Tunísia 
ou da Grécia, onde a desigualdade social vai 
avançar nestes países, enquanto no Brasil 
tende a diminuir. 

(D) É possível que uma crise seja até inventada, 
mas no Brasil a população já entendeu que há 
uma crise de grande dimensão que só o 
governo tem capacidade de superá-la. 
 

02) A frase  “A austeridade sempre foi a forma de 

restringir a vida de muitos para garantir o 

gozo de poucos.” (L.50/51), pode ser 

sintetizada da seguinte forma: 

 

(A) “De grão em grão, a galinha enche o papo”. 

(B) “Cada um seu canto, chora seu pranto”. 

(C) “Muitos pagam por poucos”. 

(D) “Pedra que rola não cria limo”. 

 

03)   

 

Mas para submeter populações inteiras a tal 

regime de governo faz-se necessária uma 

verdadeira engenharia psicológica de duas mãos. 

(L.26/27) 

 

A alternativa cuja reestrutura do período em 

destaque mantém o seu sentido original é 

 

(A) Embora se submetam populações inteiras a tal 

regime de governo, porém se fará necessária 

uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos. 

(B) Uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos se fez necessária, todavia 

submeteram-se populações inteiras a tal 

regime de governo. 

 

(C) Se fizerem necessária uma verdadeira 

engenharia psicológica de duas mãos, 

populações inteiras serão submetidas a tal 

regime de governo. 

(D) Uma verdadeira engenharia psicológica de 

duas mãos é necessária a fim de que 

populações inteiras possam ser submetidas 

regime de governo tal.  

 

04) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele denota é: 

 

(A) “se” (L.19) condição. 

(B) “Ou seja” (L.30) - explicação. 

(C) “Segundo” (L.16) - conformidade 

(D) “Por isso” (L.44) - Adição 

 

05) Para  a expressão “havia desaparecido” (L.4), a 

forma verbal simples correspondente é: 

 

(A) Desaparecera. 
(B) Desapareceu. 
(C) Desaparecia. 
(D) Desapareceria. 
 

06) Sobre a oração “Haverá sempre um corte na 

previdência” (L.22/23), pode-se afirmar: 

 

(A)  Possui sujeito indeterminado 

(B) O núcleo do predicado é um nome. 

(C) O sujeito é inexistente 

(D) O predicado é verbo-nominal. 

 

07) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 
 

(A) “...Aos nossos amigos” (L.1). 
(B) “...essa crise que aparece diariamente nos 

jornais não passará.” (L.21). 
(C) “a crise "é o momento vivificante da 

'destruição criadora'” (L.28/29) 
(D) “Essa homogeneidade mostra duas coisas 

fundamentais.” (L.15). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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08) Em “vende-se a ideia..."(L.28), se for transcrita 
a oração na voz ativa, a forma verbal 
correspondente é:  

 
(A) Venderá. 
(B) Vendem 
(C) Vende 
(D) Venderia 
 

09)  

“Ele traz no seu bojo a ideia de que, enquanto você 

trabalhava, alguns "vagabundos" se 

aproveitavam...” (L.36/37). 

 

No período em destaque, 

 
(A) “que (...) alguns "vagabundos" se 

aproveitavam...” é agente da ação verbal. 
(B) “Ele” retoma “dispêndio”. 
(C) “”vagabundos”” no texto quer dizer 

andarilhos. 
(D) “enquanto você trabalha” denota tempo. 

 
10) Marque a alternativa cujo termo transcrito à 

direita tem equivalência de sentido com o 

vocábulo transcrito à esquerda. 

 

(A) “Insurreição” (L.1) - convergência. 
(B) “austeridade” (L.22) - rigor 
(C) “oligarquia” (L.25) - de muitos. 
(D) “dispêndio” (L.36) -  dispensar. 
 

11) As palavras “global” (L.11), “própria” (L.19) e 

“austera” (L.49) são respectivamente: 

 

(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 
(C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 

12) Sobre o papel fonológico, é correto afirmar; 

 

(A) Na palavra “homogeneidade” (L.15), o 
encontro “-ho” constitui exemplo de dígrafo. 

(B) Na palavra “restrição” (L.23), o  /o/ é vogal, 
enquanto no vocábulo “perpetuação” (L.16), o 
/u/ é semivogal. 

(C) Na palavra “havia” (L.4), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(D) A palavra “mãos” (L.27) recebe acento por ser 
oxítona. 

13) O vocábulo “O”, destacado, em "O que acontece 

hoje” (L.45), tem o mesmo valor morfológico 

que a palavra da alternativa: 

 

(A) “nossos” (L.1) 

(B) “o”, em, “a crise seria o momento (L.30). 

(C) “só” (L.29). 

(D) “Essa” (L.15). 

 

14) A alternativa que apresenta justificativa 

correta para a acentuação da palavra “Tunísia” 

(L.7) é: 

 

(A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 
(B) Por ser palavra paroxítona terminada em 

ditongo decrescente. 
(C) Por ser palavra paroxítona terminada em 

ditongo crescente. 
(D) Por ser palavra proparoxítona. 
 

15) Marque a alternativa em que ocorre um 

ditongo, um hiato e um dígrafo, 

respectivamente: 

 

(A) “livrarias” (L.5) - “autores” (L.6) - “chamado” 

(L.2). 

(B) “dizem” (L.6) - “seria” (L.30) - “protestante” 

(L.35). 

(C) “outros” (L.46) - “miséria” (L.48) - “tamanha” 

(L.17). 

(D) “mundial” (L.9) - “coisas” (L.15) - “havia” (L.4). 
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16)  Simplificando-se a expressão  

 
(12,15 + 3/40) / (102/50 – 0,0025) 
 

obtém-se um número: 
 
(A) Quadrado perfeito 
(B) Divisível por 5 
(C) Múltiplo de 6 
(D) Primo 
 
17) Determine o valor em decímetros de 0,375 

dam. 
 
(A) 3,75 dm 
(B) 0,0375 dm 
(C) 3750 dm 
(D) 37,5 dm 
 
18) Um terreno de 1 km² será dividido em 4 lotes, 

todos com a mesma área. A área de cada lote, 
em m², será de: 

 
(A) 2.500 
(B) 25.000 
(C) 150.000 
(D) 250.000 
 
19) Em uma prova de 20 questões, o candidato 

recebe 4 pontos por cada resposta certa e 
perde 1 ponto por cada questão não 
respondida corretamente. Lucas Obteve 20 
pontos. Qual seria a nota de Lucas, se cada 
resposta certa valesse 7 pontos e cada resposta 
errada fizesse com que ele perdesse 2 pontos?   

 
(A) 24  
(B) 20 
(C) 30 
(D) 28 
 
20) Na numeração das 70 páginas de um livro, 

Samuel usou X algarismos. O valor de X é: 
 
(A) 131 
(B) 140 
(C) 121 
(D) 111 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

ELEMENTAR – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

Cálculos 
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21) O processo de limpeza diária de todas as áreas 

críticas, objetivando a manutenção do asseio, 

o abastecimento e a reposição dos materiais 

de consumo diário (sabonete líquido, papel 

higiênico, papel toalha interfolhado etc.), a 

coleta de resíduos de acordo com a sua 

classificação, higienização molhada dos 

banheiros, limpeza de pisos, superfícies 

horizontais e equipamentos mobiliários, 

proporcionando ambientes limpos e 

agradáveis se denomina: 

 

(A) Limpeza Concorrente 

(B) Limpeza Terminal 

(C) Limpeza Manual Úmida 

(D) Limpeza Manual Molhada 

 

22) É o procedimento de limpeza e/ou 

desinfecção, de todas as áreas da Unidade, 

objetivando a redução da sujidade e, 

consequentemente, da população microbiana, 

reduzindo a possibilidade de contaminação 

ambiental. É realizada periodicamente de 

acordo com a criticidade das áreas (crítica, 

semicrítica e não crítica), com data, dia da 

semana e horário pré-estabelecidos em 

cronograma mensal. Inclui todas as superfícies 

e mobiliários. Portanto, é realizada em todas 

as superfícies horizontais e verticais, das áreas 

críticas, semicríticas, não-críticas, 

infraestrutura e área comum. 

 

(A) Limpeza Concorrente 

(B) Limpeza Terminal 

(C) Limpeza Manual Úmida 

(D) Limpeza Manual Molhada 

 

23) 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. Esse procedimento 

é indicado para a limpeza de paredes, 

divisórias, mobiliários e de equipamentos de 

grande porte. Este procedimento requer muito 

esforço do profissional e o submete ao risco de 

contaminação. Esta limpeza é denominada: 

 

(A) Limpeza Concorrente 

(B) Limpeza Terminal 

(C) Limpeza Manual Úmida 

(D) Limpeza Manual Molhada 

 

24) O procedimento consiste em espalhar uma 

solução detergente no piso e esfregar com 

escova ou esfregão, empurrar com rodo a 

solução suja para o ralo, enxaguar várias vezes 

com água limpa em sucessivas operações de 

empurrar com o rodo ou mop para o ralo. Esta 

limpeza é denominada: 

 

(A) Limpeza Concorrente 

(B) Limpeza Seca 

(C) Limpeza Manual Úmida 

(D) Limpeza Manual Molhada 

 

25) São utensílios necessários para realização da 

espanação, EXCETO: 
 

(A) Panos macios 

(B) Baldes 

(C) Água 

(D) Esfregão 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre a limpeza de tetos, julgue os itens a 

seguir. 

 

(  ) O Auxiliar Operacional de Serviços Gerais 

necessita utilizar óculos de proteção ou 

máscara de proteção facial, para realizar a 

limpeza do teto. 

(   ) A operação deve ser realizada antes de 

qualquer outra, respeitando sempre a ordem 

de cima para baixo e do fundo para a porta. 

(     ) Deve-se limpar os cantos, removendo as teias 

de aranha ou outras sujeiras visíveis. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

27) Sobre a limpeza de janelas, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) Inicialmente se devem remover os acessórios 

da janela, tais como telas protetoras. Depois, é 

necessário escovar ou lavar as telas. 

(B) Na limpeza de janelas, deve-se limpar o 

peitoril da janela, por dentro e por fora com 

pano úmido. 

(C) Na limpeza de janelas, deve-se limpar a janela 

primeiramente por dentro com esponja e 

agente de limpeza. 

(D) Ao terminar a limpeza externa se deve inicie a 

limpeza interna. Primeiramente, a limpeza do 

alto a esquerda do vidro da janela, movendo a 

mão para a direita. Quando alcançar o lado 

direito, volta-se para a esquerda, ligeiramente 

abaixo e continuar a limpeza dessa forma. 

 

 

28) Sobre a seleção dos produtos de limpeza e 

desinfecção, julgue os itens a seguir. 
 

(   ) A depender do tipo de contaminação e sua 
forma de eliminação, deve-se observar os 
microrganismos envolvidos, com ou sem 
matéria orgânica presente. 

(     ) A qualidade da água e sua influência na limpeza 
e desinfecção é outro fator importante. 

(    ) Um dos critérios fundamentais é o método de 
limpeza e desinfecção, tipo de máquina e 
acessórios existentes. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
(A) V,F,F 

(B) V,V,V 

(C) F,F,V 

(D) V,F,V 

 

29) Assinale a alternativa que NÃO representa um 

princípio básico para a limpeza e desinfecção 

de superfícies. 
 

(A) Os profissionais do sexo masculino devem 

manter os cabelos curtos e barba feita. 

(B) O uso de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) deve ser apropriado para a atividade a 

ser exercida. 

(C) Deve-se dar preferência por varrer superfícies 

a seco, pois assim o trabalho se torna mais ágil 

e rápido. 

(D) Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as 

técnicas de varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar. 

 

30) São chamadas “ceras moles”, com baixíssima 

resistência, pois suas partículas não formam o 

filme para a proteção do piso ao tráfego 

contínuo, ao atrito do calçado e as sujidades 

como poeiras, bem como não resistem à 

limpeza constante com sabão ou detergentes, 

tornando-se necessárias as reaplicações 

frequentes. Não são antiderrapantes. Estas 

ceras são chamadas de: 
 

(A) Ceras lustráveis 

(B) Ceras autobrilhantes 

(C) Ceras semilustráveis 

(D) Ceras impermeabilizante High Speed – HS 
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31) Sobre as etapas de preparação do tratamento 

dos pisos, julgue os itens a seguir. 

 

(  ) Considerada a etapa mais importante na 

implantação do sistema de tratamento de 

pisos, independentemente do tipo de cera que 

será utilizado, por concentrar os 

procedimentos onde todos os cuidados devem 

ser muito bem observados para garantir o 

excelente resultado final no tratamento de 

piso. 

( ) O primeiro procedimento da etapa da 

preparação consiste na retirada das 

impurezas do piso (cera velha, sujidades, 

gordura, terra, tintas ressequidas ou qualquer 

outro tipo de resíduo). Deve ser feito com 

removedor, de preferência a base de solventes, 

na diluição e no tempo recomendado pelo 

fornecedor para a remoção, com a utilização 

da enceradeira industrial com o disco preto. 

(      ) O segundo procedimento consiste no enxágue 

do removedor, parte mais importante de todo 

o tratamento, que deverá ser repetido quantas 

vezes forem necessárias, com água limpa, até a 

remoção completa dos resíduos do 

removedor. Se os enxágues não forem bem 

feitos poderá comprometer por completo o 

tratamento do piso. O removedor poderá 

atacar a cera nova, ocasionando manchas ou 

rachaduras. 

(    ) O último procedimento da preparação consiste 

em aguardar o tempo de secagem do piso, que 

deverá estar totalmente seco, atingindo seu 

estado original. Se houver residual de umidade 

no piso o tratamento poderá ficar opaco. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F,V 

(B) V,V,V,V 

(C) F,F,V,V 

(D) F,F,V,F 

 

 

 

 

32) Esta etapa do sistema de tratamento do piso 

com ceras impermeabilizantes é importante 

por proporcionar maior durabilidade, 

resistência e brilho ao piso. Está dividida em 

conservação diária e periódica. Esta etapa 

chama-se: 

 

(A) Preparação 

(B) Acabamento 

(C) Impermeabilização 

(D) Manutenção 

 

33) Sobre as cercas vivas, muito comuns em 

jardins, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Tratam-se de maciços da espécie arbustiva ou 

arbórea. 

(   ) Plantam-se em fileira, não junto ao muro, 

dividindo o ambiente ou proporcionando 

intimidade ao local. 

(    ) Tem a função de diminuir os ruídos, reduzir a 

poeira, servir como quebra-vento, esconder 

locais com vistas não-agradéveis, impedir a 

passagem de pessoas  a locais restritos. 

(    ) Entre uma planta e outra o ideal é manter mais 

ou menos 25 cm de distância uma da outra. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 
(A) V,F,F,V 

(B) V,V,V,V 

(C) F,F,V,V 

(D) F,F,V,F 

 
34) As plantas em geral podem passar por um 

processo de _________ e muitas, não 

necessariamente. No processo de _________ é 

necessário fazer a desinfecção dos 

instrumentos com água clorada ou sanitária, 

ou até mesmo mediante flambagem, para 

evitar a contaminação. A palavra que completa 

adequadamente os espaços acima é: 

 
(A) Adubação 
(B) Poda 
(C) Preparo do solo 
(D) Devastação 
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35) Sobre a ética, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) A ética é um dos assuntos mais lembrados ao 

se falar em negócios, política e 

relacionamentos humanos. Isto diz respeito ao 

posicionamento ético ou moral das pessoas. 

(    ) Em face das conquistas tecnológicas atuais, a 

ética está mais do que nunca presente aos 

debates a respeito do comportamento 

humano. 

(    ) O estudo da ética é sempre necessário em 

decorrência da necessidade das pessoas 

orientarem seu comportamento de acordo 

com a nova realidade que se vislumbra 

diariamente na vida social. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,V 

(C) V,F,V 

(D) F,F,V 

 

36) Sobre a ética, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) A ética é um dos assuntos mais lembrados ao 

se falar em negócios, política e 

relacionamentos humanos. Isto diz respeito ao 

posicionamento ético ou moral das pessoas. 

(B) O estudo da ética é sempre necessário em 

decorrência da necessidade das pessoas 

orientarem seu comportamento de acordo 

com a nova realidade que se vislumbra 

diariamente na vida social. 

(C) A reflexão sobre a postura ética dos indivíduos 

transcende o campo individual e alcança o 

plano profissional dos seres humanos. 

(D) Na busca de se resumir o ser humano a um 

autômato, mero cumpridor de normas ou 

etiquetas sociais, o ser humano deve buscar 

alcançar a razão de ser dos comportamentos. 

 

37) Sobre a ética no serviço público, julgue os itens 

a seguir.  

 

(    ) Ética, uma espécie de teoria sobre a prática 

moral, representa um conjunto de valores e 

costumes mais ou menos permanente no 

tempo e uniforme no espaço, podendo ser 

entendida também como a ciência da moral ou 

aquela que estuda o comportamento dos 

homens na sociedade.  

(    ) Na análise dos aspectos que envolvem a Ética 

e o Serviço Público é imprescindível 

considerar que a prestação destes serviços 

tem como base o servidor público ou 

funcionário público, recrutados no meio social 

de onde se originam os seus valores 

tradicionais.  

( ) Qualquer iniciativa que objetive a 

disponibilização de serviços públicos de 

qualidade, permeados pela eficiência e com o 

fim de promover o bem social, passa, 

necessariamente, pela constância e 

consistência das ações de educação, dos 

valores de família, dos valores do convívio 

social (religiosos e políticos), do aparato 

normativo legal do estado e das instituições 

que cuidam do controle social, tais como o 

aparato policial, a justiça e seu sistema 

prisional e do próprio controle social por parte 

da sociedade. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,V 

(C) F,F,V 

(D) F,F,F 
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38) Sobre as Relações Interpessoais, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) Relacionar-se é dar e receber ao mesmo 

tempo, é abrir-se para o novo, é aceitar e fazer-

se aceito, buscar ser entendido e entender o 

outro. A aceitação começa pela capacidade de 

escutar o outro, colocar-se no lugar dele e 

estar preparado para aceitar o outro em seu 

meio. 

(B) Uma boa comunicação e a valorização do 

profissional permitem maior interação e mais 

cooperativismo entre o líder e os demais 

membros, por meio da troca de experiências e 

conhecimentos, possibilitando uma melhor 

expressão de suas competências e 

contribuindo para desenvolver as atividades 

da equipe de trabalho. 

(C) Um dos fatores que colaboram para a 

realização favorável das relações 

interpessoais em ambientes organizacionais é 

o trabalho individual. 

(D) As relações interpessoais fortalecem não 

apenas o desempenho do profissional, mas 

também traz à tona boas expectativas para que 

as equipes atinjam objetivos e superem metas 

que agreguem valor ao negócio. 

 

39) Nas relações humanas pode ocorrer o conflito. 

Assinale a alternativa que representa uma 

causa de conflito nas relações humanas.  

 

(A) Compreensão  

(B) Aceitação 

(C) Teimosia 

(D) Colaboração 

 

40) Comunicação é a troca de informações, ideias 

e sentimentos. Assinale a alternativa que 

apresenta um problema que interfere e 

dificulta a comunicação. 

 

(A) Diferenças de linguagem. 

(B) Consistência na comunicação verbal. 

(C) Consistência na comunicação não-verbal. 

(D) Confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


