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A 

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

 

B 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

C

A 

 

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, 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 processo seletivo. 

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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO I 

 

Migrar é um direito inerente ao ser humano, e mesmo com todos os riscos que isto implica, 1 

os migrantes ainda têm a esperança de encontrarem uma vida mais digna e com oportunidades de 2 

serem felizes fora de seus países. 3 

Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem perspectivas de vida, devido à pobreza, à 4 

falta de condições básicas de sobrevivência, às desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 5 

melhor em outro país. Em consonância com essa falta de perspectivas, os direitos humanos dos 6 

migrantes, seja nas travessias e durante sua entrada nas sociedades de destino, quase sempre são 7 

violados de maneira alarmante. 8 

Outro fator que agrava a situação dos migrantes e suas famílias, é o fato de eles se 9 

encontrarem quase sempre vulnerável pelas diferenças de idioma, raça, costumes, nível educacional 10 

e recursos econômicos, sendo necessário dessa forma a existência de uma legislação interna que os 11 

proteja. 12 
Adaptado de Jusbrasil, 07/11/2016 

01)  De acordo com as ideias do Texto, atualmente, a 

migração que existe no mundo é caracterizada por: 

 

A) Precariedade, devido à falta de defesa dos direitos 

humanos e às diferenças culturais dos migrantes. 

B) Possuir aceitação no mundo globalizado, com 

políticas públicas voltadas aos migrantes. 

C) Ilegalidade, marcada pela proibição de migrações, 

devido às condições subumanas às quais os 

migrantes se submetem. 

D) Ser uma forma segura e digna de obter uma nova 

realidade de sobrevivência. 

 

02)  Assinale a alternativa que apresenta, entre as 

opções, a melhor palavra sinônima de “implica” 

(linha 1) no contexto do Texto: 

 

A) Carece 

B) Requisita 

C) Amola 

D) Acarreta 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

03) Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado 

está no mesmo tempo e modo do verbo “seja” 

(linha 7), retirado do Texto:  

 

A) Afastei-me da realidade. 

B) Você assistiria ao jogo caso tivesse tempo. 

C) Espero que apareçam novas propostas de trabalho. 

D) As pessoas permanecerão na sala de espera. 

 

04) Mantendo-se o sentido original do Texto, assinale a 

alternativa que substitui corretamente o termo 

sublinhado abaixo,  

 

“Há hoje no mundo milhares de pessoas que, sem 

perspectivas de vida, devido à pobreza, à falta de 

condições básicas de sobrevivência, às 

desigualdades e ao desemprego, buscam uma vida 

melhor em outro país.” (linhas 4 a 6) 

 

A) por conseguinte 

B) porquanto 

C) cujas  

D) as quais 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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05) Assinale a alternativa que apresenta a voz verbal correta 

do termo “agrava” (linha 9) retirado do Texto: 
 

A) Voz Ativa 

B) Voz Passiva Sintética 

C) Voz Passiva Analítica 

D) Voz Reflexiva 

 

06)  Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 
 

I. Dever-se-ia acrescentar uma vírgula imediatamente 

após a conjunção “e” (linha 1) para correção do texto. 

II. A vírgula imediatamente após a palavra 

“sobrevivência” (linha 5) é utilizada para separar, em 

uma enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. A vírgula imediatamente após a palavra “destino” 

(linha 7) poderia ser corretamente substituída por dois 

pontos, sem alteração da correção ou do sentido do 

texto. 
 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Apenas III está correto. 

D) Apenas I e II estão corretos. 

 

07)  Dentre as palavras abaixo retiradas do Texto, pertence à 

classe gramatical dos substantivos concretos a seguinte: 
 

A) “Migrar” (linha 1) 

B) “esperança” (linha 2) 

C) “digna” (linha 2) 

D) “pessoas” (linha 4) 

 

08)  A palavra sublinhada na frase pertence à mesma classe 

gramatical que o termo “todos” (linha 1) em: 
 

A) É necessário muita força de vontade para alcançar o 

objetivo. 

B) Não acredito que você fez mesmo isso. 

C) Preciso que você vá mais feliz que isso. 

D) É difícil tentar convencê-lo. 

 

09)  Assinale a alternativa que apresenta uma palavra 

retirada do Texto acentuada pela seguinte regra 

gramatical: acentuam-se as palavras paroxítonas 

terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 

A) “têm” (linha 2) 

B) “países” (linha 3) 

C) “básicas” (linha 5) 

D) “sobrevivência” (linha 5) 

 

10)  A formação da palavra “ao” (linha 1) do Texto é 

justificada pela contração da preposição “a” com a 

seguinte classe gramatical: 
 

A) Pronome demonstrativo “o”, que completa o sentido da 

palavra “ser” (linha 1). 

B) Artigo definido “o”, pois define um termo masculino 

posterior. 

C) Artigo definido “o”, que retoma termo anteriormente 

citado no texto. 

D) Demonstrativo “o”, que se refere à migração ilegal. 

 

11)  “Entre as vogais e as consoantes situam-se as 

semivogais, que são os fonemas /i/ e /u/ quando, juntos 

a uma vogal, com ela formam sílaba” (CUNHA e 

CINTRA, Celso e Lindley. Nova Gramática de 

Português Contemporâneo). Levando-se em 

consideração a definição de semivogal, o trecho abaixo 

retirado do Texto é composto por: 
 

“...sem perspectivas de vida, (...)” (linha 4) 
 

A) Nenhuma semivogal 

B) 1 (uma) semivogal 

C) 2 (duas) semivogais 

D) 3 (três) semivogais 

 

12)  A palavra retirada do Texto está com a divisão 

corretamente empregada em: 
 

A) “inerente” (linha 1): ine-ren-te 

B) “pessoas” (linha 4): pe-sso-as 

C) “desigualdades” (linha 5): de-si-gual-da-des 

D) “necessário” (linha 11): ne-ce-ssá-ri-o 

 

13)  Assinale a alternativa em que esteja sublinhado o 

sujeito da oração retirada do Texto: 
 

A) “Migrar é um direito inerente ao ser humano (...)” (linha 

1) 

B) “...os migrantes ainda têm a esperança. (...)” (linha 2) 

C) “Há hoje no mundo milhares de pessoas (...)” (linha 4) 

D) “...quase sempre são violados de maneira alarmante. 

(...)” (linhas 7 e 8) 

 

14)  Assinale a alternativa em que a lacuna pode ser 

corretamente preenchida pela forma exata “porque”: 
 

A) Os problemas _____ passamos não são nada 

comparados à nossa fé. 

B) Aposto que ele sabe _____ chegamos mais cedo. 

C) O _____ dos seus problemas é problema seu.  

D) _____ cheguei cedo, consegui pegar um bom lugar na 

plateia. 

 

15)  No trecho abaixo também adaptado de Jusbrasil 

(07/11/2016), conclui-se que há erro de grafia na 

seguinte palavra sublinhada: 
 

“Em uma ligeira explanação sobre o tema, o prezente 

trabalho tem como finalidade esclarecer como o 

processo de migração se desenvolve e qual o papel dos 

direitos humanos na efetivação dos direitos dos 

indivíduos migrantes.” 
 

A) “explanação” 

B) “prezente” 

C) “esclarecer” 

D) “processo” 
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CÁLCULOS 

 

 

 

16)  Assinale a alternativa que apresenta o resultado 

correto da operação abaixo: 

 

[𝟐 × (𝟑 + 𝟖) − 𝟏𝟐] ÷ (𝟓 × 𝟐) 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 10 

 

17)  Acerca dos múltiplos e divisores dos números, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

I. O 0 (zero) é múltiplo de qualquer número. 
II. O conjunto dos múltiplos de um número é um 

conjunto infinito. 

III. O conjunto dos divisores de um número é um 
conjunto finito. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

18)  Dentre as frações representadas abaixo, pode-se 

afirmar que o maior número entre elas é dado por: 

 
3

4
 ; 

22

33
 ;  

43

98
; 

2

9
 

A) 3/4 

B) 22/33 

C) 43/98 

D) 2/9 

 

19)  Jandira fez um experimento relacionado ao sono, 

estabelecendo uma escala de 1 (nenhum sono) a 10 

(muito sono) para a quantidade de sono sentido. 

Jandira concluiu que quando estava com um sono 

mediano (nível 5 da escala), precisava de 6 horas de 

sono para sentir-se descansada. Sabendo-se que a 

diferença de horas de sono de um nível ao outro se 

mantêm constante durante toda a escala e que a 

quantidade máxima de horas dormidas na escala é 

igual a 11 – no estágio de “muito sono”-, é correto 

afirmar que, quando Jandira sentir sono nível 8, 

precisará do seguinte número de horas para sentir-se 

descansada: 

 

A) 11 

B) 8 

C) 9 

D) 10 

 

 

 

 

 

20)   Se todo elefante incomoda muita gente e existe pelo 

menos um animal que não é elefante, então é correto 

concluir que: 

 

A) O elefante não é um animal. 

B) Todo animal não incomoda muita gente. 

C) O elefante que não é animal não incomoda muita 

gente. 

D) Existe algum animal que não incomoda muita gente. 
[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa CORRETA, em que traz a exata 

associação entre equipamento de proteção e sua 

descrição: 

 

I- Viseira 

facial 

 

II- Boné árabe 

 

III- Capuz ou 

touca 

 

IV- Avental 

 

a) Confeccionado em tecido de algodão 

tratado para tornar-se hidro-repelente. 

Protege o couro cabeludo e o pescoço 

de respingos e do sol. 

b) Protege os olhos e o rosto contra 

respingos, durante o manuseio e a 

aplicação. 

c) Peça integrante de jalecos ou macacões, 

podendo ser em tecidos de algodão 

tratado para tornar-se hidro-repelente 

ou em não tecido. Substituem o boné 

árabe na proteção do couro cabeludo 

e pescoço. 

d) Produzido com material resistente a 

solventes orgânicos (PVC, bagum, 

tecido emborrachado aluminizado, 

nylon resinado ou não tecidos), 

aumenta a proteção do aplicador 

contra respingos de produtos 

concentrados durante a preparação da 

calda ou de eventuais vazamentos de 

equipamentos de aplicação costal. 

 

A) I-a, II-b, III-c, IV-d 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-b, II-a, III-d, IV-c 

D) I-d, II-c, III-b, IV-a 

 

22)  Sobre os equipamentos de proteção individual – EPI, 

julgue os itens a seguir: 

 

(   ) EPIs devem ser fornecidos gratuitamente pelas empresas, 

sempre adequado aos riscos da função e em perfeito 

estado de conservação e funcionamento. 

(    ) Cabe ainda à empresa exigir aos seus funcionários o uso 

dos EPIs durante a jornada de trabalho, realizar 

orientações e treinamentos sobre o uso adequado e a 

devida conservação, além de substituir imediatamente 

quando danificado ou extraviado. 

(    ) O fornecimento e troca de qualquer EPI deve ser 

registrado por meio de um bilhete, que deverá ser 

preenchido sem rasuras e assinado pelo empregado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) F, F, F 

B) V, V, F 

C) V, V, V 

D) F, V, V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Acerca da responsabilidade do uso dos 

equipamentos de proteção individual, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) O empregador poderá responder na área criminal 

ou cível, mas não chega a ser multado pelo 

Ministério do Trabalho. 

B) O funcionário está sujeito a sanções trabalhistas, 

mas não chega a ser demitido por justa causa. 

C) É recomendado que o fornecimento de EPI, bem 

como treinamentos ministrados, sejam registrados 

através de documentação apropriada para eventuais 

esclarecimentos em causas trabalhistas. 

D) Os responsáveis pela aplicação não precisam ler e 

seguir fielmente as informações contidas nos 

rótulos, bulas e nas Fichas de Informação de 

Segurança de Produto (FISPQ) fornecidas pelas 

indústrias, sobre os EPI que devem ser utilizados 

para cada produto. 

 

24)  Para a retirada do equipamento de proteção 

individual, há alguns cuidados, que devem ser 

seguidos, de forma a evitar o contato das áreas 

mais atingidas com o corpo do usuário. Julgue os 

itens e assinale a alternativa correta: 

 

I. Antes de começar a retirar os EPI, recomenda-se 

que o aplicador lave as luvas vestidas. Isto ajudará 

a reduzir os riscos de exposição acidental. 

II. O avental deve ser retirado, desatando-se o laço e 

puxando-se o velcro, em seguida. 

III. No que diz respeito ao jaleco, deve-se desamarrar 

o cordão, em seguida curvar o tronco para baixo e 

puxar à parte superior (os ombros) 

simultaneamente, de maneira que o jaleco seja 

virado do avesso, podendo a parte contaminada 

atingir o rosto. 

IV. A calça deve ser desamarrada do cordão e 

deslizada pelas pernas do aplicador, podendo ser 

virada do avesso. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, V, F, F 

C) V, F, F, F 

D) F, F, F, F 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Como exemplo de equipamento de proteção individual 

(EPI) das vias respiratórias, temos: 

 

A) Abafador 

B) Protetor auricular 

C) Máscara autônoma 

D) Máscara de solda 

 

26) O objetivo final do serviço de lavanderia é transformar, 

em quantidade estabelecida, no tempo adequado e com 

segurança, a roupa suja e contaminada em roupa limpa. 

Os produtos representam a parte química da lavanderia, 

sendo os mais comuns todos abaixo, EXCETO. 

 

A) Sabões e detergentes; 

B) Soda cáustica 

C) Branqueadores ou alvejantes; 

D) Acidulantes.  

 

27) Alguns cuidados são necessários na hora de usar os 

produtos químicos, pois quando o sabão é colocado em 

demasia, produz excesso de espuma, prejudicando o 

processo de lavagem e causando todos os aspectos 

abaixo, EXCETO. 

 

A) Diminui a concentração da solução; 

B) Reduz o nível da água e a velocidade da queda da 

roupa, prejudicando a ação mecânica; 

C) Ajuda no enxágue; 

D) Extravasa na máquina, espalhando-se pela área e 

contaminando o local; 

 

28) Alvejamento é o efeito da ação de branqueadores 

químicos (cloro e oxigênio), associados ao calor e ou à 

luz. Todas as afirmações abaixo sobre esse processo 

estão corretas, EXCETO. 

 

A) O alvejamento é uma operação complementar da 

lavagem, e nunca um substitutivo da mesma. 

B) O alvejamento é aplicado em todas as roupas 

C) Os alvejantes químicos mais eficientes são os que 

contêm cloro, preferencialmente, com apresentação em 

pó. 

D) Os alvejantes usados em dosagens adequadas oferecem 

dentre outras as seguintes vantagens sobre as soluções: 

concentração segura e uniforme, pela liberação lenta, 

favorecendo o alvejamento e bactericida. 

29) Acidulação - consiste em adicionar um produto 

ácido, em geral à base de ácido acético, na última 

enxaguadura, para baixar o pH e neutralizar os 

resíduos alcalinos da roupa. A acidulação traz as 

seguintes vantagens ao processo: 

 

A) Diminui os enxágues e elimina o cloro residual dos 

alvejantes, firmando o alvejamento; 

B) Evita amarelar a roupa na secagem e calandragem 

além de favorecer o amaciamento das fibras do 

tecido; 

C) Aumenta os danos químicos à roupa; 

D) Favorece o poder de desinfecção e produz 

economia de água, tempo e energia. 

 

30) O coffe-break é um tipo de serviço realizado em 

diversas ocasiões, como em intervalos de cursos, 

palestras, seminários ou congressos, e consta de 

uma mesa-buffet composta de diversos tipos de 

alimentos e bebidas frias e quentes, como café, 

chá, leite, chocolate, sucos, águas, refrigerantes, 

bolos, tortas, salgadinhos, etc. Ao copeiro cabe o 

comando de todo o desenvolvimento e 

acompanhamento do serviço, que inclui as 

seguintes tarefas: 

 

I. Montar a mesa-buffet com os alimentos, bebidas e 

utensílios para o serviço; 

II. Fazer a reposição dos produtos quando necessário; 

III. Manter a organização e a higiene na mesa, durante 

o evento; 

IV. Desmontar a mesa-buffet e encaminhar os 

produtos não utilizados aos setores 

correspondentes, assim como os móveis e 

utensílios. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

 

A) Apenas I, II e III estão corretas 

B) Apenas II, III e IV estão corretas 

C) Apenas I, III e IV estão corretas 

D) I, II, III e IV estão corretas. 
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31) A utilização de produtos de limpeza e de desinfecção, 

quando for o caso, precisa estar de acordo com as 

determinações da Comissão de controle e infecção da 

instituição se houver. A sua seleção também deverá 

considerar os seguintes critérios:  

 

I. Natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada, e se 

pode sofrer corrosão ou ataque químico. 

II. Tipo e grau de sujidade e sua forma de eliminação. 

III. Tipo de contaminação e sua forma de eliminação, 

observando microrganismos envolvidos, com ou sem 

matéria orgânica presente. 

IV. Qualidade da água e sua influência na limpeza e 

desinfecção e o método de limpeza e desinfecção, tipo 

de máquina e acessórios existentes. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 

 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas 

C) Apenas II, III e IV estão corretas 

D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

32) Servir café é um dos serviços de copa muito utilizado, 

todas as orientações abaixo devem ser seguidas, 

EXCETO. 

 

A) Sempre que for servir, perguntar o que gostaria de 

tomar, ou se aceita umas das opções, e fale são as 

opções. 

B) Sempre interferir numa reunião, ou entrar no meio de 

uma conversa, pois já sabe qual é o momento de servir o 

café. 

C) Pedir licença sempre; e quando for servir colocar-se ao 

lado da pessoa e não à frente, e servir pelo lado 

também, e não pela frente. 

D) Quando for retirar, se as pessoas ainda estiverem 

conversando ou em reunião, pergunte se alguém aceita 

mais ou mais alguma coisa. 

 

33) No serviço de copa também deve ser observado à 

maneira como se serve para imprimir eficiência e 

competência. Todas as orientações abaixo são 

maneiras de como servir, EXCETO. 
 

A) Água: Sempre colocar a água pela metade do copo, 

independentemente do tamanho do copo, servir 

com bandeja sempre, se for somente um copo, usar 

uma bandeja pequena ou uma salva - copo. 

B) Se for servir água para uma reunião ou algumas 

pessoas em atendimento, levar uma bandeja 

somente para quem pediu, retirar o copo logo que a 

pessoa tomar. 

C) Café: Servir sempre com opção de açúcar ou 

adoçante, de preferência com um porta - saquinhos 

que contenha uns 5 de cada. Usar uma bandeja 

adequada à quantidade de xícaras. 

D) Chá: servir sempre com opção de açúcar ou 

adoçante, de preferência com um porta - saquinhos 

que contenha uns 5 de cada. Usar uma bandeja 

adequada à quantidade de xícaras. 

 

34) A varrição úmida deve ser feita diariamente e mais 

intensamente nas áreas de maior trafego. Não 

utilizar vassoura nas áreas assistenciais, evitando a 

suspensão de partículas contaminantes. Nessa 

varrição todos os procedimentos abaixo são 

recomendados, EXCETO. 
 

A) Separar todo material que será utilizado e levá-lo 

para área a ser limpa, em seguida remover móveis, 

utensílios ou equipamentos do local se necessário. 

B) Molhar o esfregão na água e remover o excesso de 

água e plicar sobre o piso, uma linha reta 

começando a limpeza do extremo da área, 

trabalhando progressivamente em direção à saída, 

sempre em linhas paralelas. 

C) Utilizar o identificador de piso molhado, evitando 

circulação de pessoas na área a ser limpa. 

D) Escolher o horário de maior tráfego para realizar a 

operação, evitando acidentes. 
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35) Padronizar os procedimentos para a manutenção e 

limpeza dos ambientes do estabelecimento para garantir 

a sensação de bem-estar, a segurança, proteção e o 

conforto dos profissionais e clientes, de forma que o 

estabelecimento permaneça limpo, seguro e em ordem. 

Assim todos os procedimentos abaixo devem ser 

seguidos na lavagem de ambiente, EXCETO. 

 

A) Retirar o mobiliário do local sempre que possível e 

iniciar o procedimento, despejando uma quantidade de 

água e sabão, procedendo à esfregação em sentido 

lateral com uso de máquina ou vassoura. 

B) Esfregar toda a extensão traçando linhas paralelas, em 

seguida remova a água e o sabão com rodo e secar 

inicialmente com mop, torcendo o excesso em um 

balde. Evitar que a solução corra para outras 

dependências. 

C) Proceder ao enxágue. Logo em seguida secar com rodo 

e mop limpo e seco, os cantos devem ser limpos com 

vassouras, pois as máquinas não chegam até o mesmo. 

D) Lavar sempre as dependências da porta para o fundo 

com exceção dos banheiros que devem ser lavados do 

fundo para a entrada. 

 

36) O comprometimento ético é essencial para o 

desenvolvimento do trabalho realizado pela 

Administração Pública e depende da adesão dos 

servidores no conhecimento e na prática da Ética 

Pública e Profissional. Sobre esse assunto assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) O servidor deve ter a consciência de que seu trabalho é 

regido por normas fundamentadas nos princípios da 

Administração Pública. 

B) A postura ética é apenas um conceito subjetivo não 

essencial para o reconhecimento e o destaque do 

servidor público 

C) O servidor deve tratar cuidadosamente os usuários dos 

serviços públicos. 

D) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público 

não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos 

interesses da própria pessoa interessada ou da 

Administração Pública.  

37) Assinale a opção que concebe um equipamento de 

proteção para membros superiores: 

 

A) Perneira e mangas de proteção. 

B) Protetor de ouvido e avental. 

C) Botas de borracha e óculos. 

D) Capacete e máscara. 

 

38) A lixeira de cor Vermelha é destinada ao depósito 

de: 

 

A) Vidros. 

B) Resíduos radioativos. 

C) Plástico. 

D) Alimentos orgânicos 

 

39) É uma atribuição do Serviços Gerais: 

 

A) Ensinar os alunos em nível de docência em 

educação infantil. 

B) Realizar a limpeza, fechamento e organização dos 

setores públicos e manter o ambiente limpo. 

C) Indicar medicamentos e realizar curativos de 

pequenos casos. 

D) Promover eventos e visitas domiciliares, palestras 

e triagens. 

 

40) Dentre as alternativas abaixo assinale a que estiver 

CORRETA: 

 

A) A limpeza no local de trabalho deve começar de 

fora para dentro e de baixo para cima. 

B) A esponja de aço não deve ser utilizada para 

limpeza de vidros e superfícies sensíveis. 

C) O mesmo pano que limpamos o chão e o vaso 

sanitário pode ser utilizado para limpar as pias e 

maçanetas. 

D) Após realizar a limpeza, devemos guardar os 

produtos e equipamentos em seus devidos lugares 

e lavar bem as mãos. 


