ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

B

D

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) 3303-3146
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com
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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
Eles sobraram
1

Os números do IBGE, o principal órgão de pesquisas sociais do país, mostram um retrato

2

dramático da realidade do trabalhador brasileiro. Segundo o Instituto, 36 milhões de brasileiros em

3

idade de trabalhar têm só o 1º grau completo ou nem isso. Essa população equivale a quase a metade

4

de toda a força de trabalho do país e coloca para a sociedade um enorme problema. Para garantir a

5

sobrevivência, muitos deles ainda conseguem emprego na economia informal com algum êxito. Para

6

os outros, o horizonte é desolador. Isso porque as empresas, com a modernização, já não precisam

7

tanto de força física, que é o que eles têm a oferecer se não forem educados.

8

O rosto dessa gente apareceu quando o governo de São Paulo abriu inscrições, um mês

9

atrás, para as chamadas frentes de trabalho. A ideia era selecionar 2.000 pessoas para cumprir um

10

contrato de seis meses, recebendo salário mensal de um salário mínimo, cesta básica e seguro de

11

acidentes pessoais. Exigências: ter acima de 16 anos de idade e estar desempregado há mais de um

12

ano. Uma multidão de 20.000 pessoas lotou os locais de inscrição. Foram selecionados apenas os

13

chefes de famílias numerosas, os mais velhos e aqueles que estavam por mais tempo na fila do

14

desemprego. (...)

15

O Brasil ainda tem uma vantagem a oferecer a esses trabalhadores, por uma ironia do seu

16

passado recente. Durante mais de uma década, o governo abandonou estradas, viadutos, deixou ruas

17

se esburacarem. Assim que a economia voltar a crescer, isso tudo vai ser consertado e haverá

18

trabalho para essa massa de gente. O problema é saber durante quanto tempo eles poderão sobreviver

19

à custa desses serviços. E o desafio, para o país, é evitar que continue crescendo a população de

20

subtrabalhadores.
CÍNTIA VALENTINI
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QUESTÃO 01

De acordo com o texto, pode-se afirmar:
A) A realidade do trabalhador brasileiro era
desconhecida até a formação das frentes de trabalho.
B) As dificuldades do trabalhador desqualificado, no
Brasil, não serão sanadas a longo prazo, uma vez que
o trabalho físico tende a desaparecer.
C) A infraestrutura deficiente do Brasil possibilitará
trabalho constante, pelo menos, na área de
construção civil.
D) Os problemas de mão-de-obra desqualificada frutos da atual conjuntura econômica do País - se
resolverão definitivamente, assim que a economia
brasileira voltar a crescer.
QUESTÃO 02

A partir da leitura do texto, pode-se inferir que o
problema de emprego, no Brasil, será otimizado com
A) a manutenção da economia informal.
B) a abertura de constantes frentes de trabalho.
C) a implementação de um programa de educação.

QUESTÃO 05

Há correspondência entre a palavra transcrita e o seu
respectivo significado em
A) "enorme" (L.4) — extraordinário.
B) "êxito" (L.5) — desempenho..
C) "desolador" (L.6) — angustiante.
D) "abandonou" (L.16) — isolou.
QUESTÃO 06

A alternativa em que os dois termos transcritos
pertencem à mesma classe morfológica é
A) "Segundo", em “...Segundo o Instituto” (L.2) e
"quando", em “o governo de São Paulo abriu
inscrições” (L.8).
B) "passado", em “seu passado recente” (L.15/16) e
"subtrabalhadores",
em
“a
população
de
subtrabalhadores” (L.19/20).
C) "a", em “toda a força” (L.4) e "a", em “têm a oferecer”
(L.7).
D) "o", em “que é o que eles têm” (L.7) e "o" em “o
governo abandonou estradas” (L.16).
QUESTÃO 07

D) o controle da natalidade nas camadas mais baixas.
“Foram selecionados apenas os chefes de famílias
numerosas” (L.12/13)

QUESTÃO 03

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) As palavras "para" (L.9) e "a", em “...vantagem a
oferecer (L.15), exprimem a mesma ideia.
B) A palavra "quase" (L.3) indica limite.
C) O vocábulo"porque" (L.6) dá idéia de consequência.

No fragmento em destaque, a expressão em negrito
A)
B)
C)
D)

exerce função de sujeito.
modifica o sentido do nome.
completa o sentido do verbo.
complementa o sentido do nome.

QUESTÃO 08

D) O termo "se" (L.17) denota condição.
“haverá trabalho para essa massa de gente” (L.17/18).
QUESTÃO 04

Na oração:
A substituição proposta à direita mantém o significado do
contexto em que o termo transcrito aparece em
A) "toda" (L.4) — qualquer.
B) "algum" (L.5) — pouco.
C) "ainda" (L.15) — afinal.
D) "Assim que" (L.17) — Quando.

A) “trabalho” é sujeito do verbo haver.
B) “O verbo “haver” pode ser substituído pelo verbo ter,
na terceira pessoa do plural”, sem problema com a
norma padrão.
C) O verbo “haver” é impessoal, portanto, não tem
sujeito.
D) O verbo haver não pode ser substituído pela forma
sinônima “existir”.

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 13

As

Marque a alternativa cuja afirmação esteja correta:
A) Na palavra “contrato” (L.10), os elementos em
destaque formam encontro consonantal.
B) No vocábulo “haverá” (L.17), o ‘h’ é uma consoante
brasileira.
C) Na palavra “país” L.19), há a ocorrência de três
sílabas.
D) No termo “mostram” (L.1), há a ocorrência de um
ditongo.

palavras

“país”

(L.1),

“economia”

(L.17)

e

“sobrevivência” (L.5) são respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona
B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona
C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona
D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona
QUESTÃO 14

A alternativa em que o termo transcrito tem função de

QUESTÃO 10

advérbio é:
Quanto ao predicado, o nome é o núcleo da informação
em:
A) “...muitos deles ainda conseguem emprego na
economia informal com algum êxito.” (L.5).
B) “O rosto dessa gente apareceu” (L.8).

A) “só” (L.3).
B) “dramático” (L.2).
C)

“Essa” (L.3).

D) “Segundo” (L.2).

C) “o horizonte é desolador.” (L.6).
D) “O Brasil ainda tem uma vantagem” (L.15).

QUESTÃO 15

A alternativa que apresenta justificativa CORRETA para a

QUESTÃO 11

acentuação da palavra “famílias” (L.13) é:
A forma verbal “forem” (L.7) indica uma ação:

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

A) habitual.

crescente.

B) contínua.

C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo

C) concluída.

decrescente.

D) hipotética.

D) Por ser palavra proparoxítona.
QUESTÃO 12

Define-se

como

substantivo

abstrato

aquele

cuja

existência depende de outro ser, como, por exemplo, o
destacado em:
A) “Isso porque as empresas, com a modernização, já
não precisam tanto de força física,” (L.6/7).
B) “A ideia era selecionar 2.000 pessoas” (L.9).
C) “Uma multidão de 20.000 pessoas lotou os locais de
inscrição” (L.12).
D) “O Brasil ainda tem uma vantagem” (L.15).

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 16

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

No zoológico há um borboletário com 1115 borboletas.
Foram colocadas mais 320 borboletas. Quantas
borboletas ficaram no borboletário, sendo que 160
desapareceram?
A)
B)
C)
D)

1.240
1.275
1.370
1.420

QUESTÃO 17

Tereza foi ao supermercado com R$ 570,00 e gastou R$
215,00 com material de limpeza e R$ 320,00 com
alimentação. Quanto sobrou?
A)
B)
C)
D)

R$ 35,00.
R$ 40,00
R$ 45,00
R$ 55,00.

QUESTÃO 18

Em um bairro tem 32 ruas. Em cada rua há 2 semáforos,
07 árvores e 13 postes. Quantas árvores há no bairro?
A)
B)
C)
D)

224
294
325
330

QUESTÃO 19

No conjunto dos números Inteiros, o antecessor do
número ( –29 ) é o número:
A)
B)
C)
D)

–30
–28
28
30

QUESTÃO 20

Se quarenta litros de gasolina custam R$ 112,30, quanto
custará oitenta litros do mesmo combustível?
A)
B)
C)
D)

R$ 175,60
R$ 160,60
R$ 215,30
R$ 224,60

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

No procedimento de varrição em área externa, devem ser
realizadas todas as atividades abaixo. Assinale a
alternativa que apresenta a ordem que estas atividades
devem ser realizadas:
1-Recolher os detritos com a pá e descarregar no
carrinho.
2-Iniciar a varrição pelas laterais, acumulando os detritos
em pequenos montes ao longo do caminho, se não estiver
ventando.
3-Guardar as ferramentas no local adequado.
4-Colocar saco plástico no carrinho.
A) 3, 4, 3 e 1.
B) 2, 4, 1 e 3.
C) 1, 2, 3 e 4.
D) 4, 2, 1 e 3.
QUESTÃO 22

Sobre a realização de limpeza manual úmida, NÃO é
correto afirmar que:
A) No caso de pisos é utilizado o mesmo procedimento
com mops ou pano e rodo.
B) É a mais adequada para a remoção de sujidade muito
aderida.
C) É indicada para a limpeza de paredes, divisórias,
mobiliários e de equipamentos de grande porte.
D) Panos e mops utilizados na limpeza devem ser
encaminhados para lavagem na lavanderia e
guardados secos por medidas de higiene e
conservação.

QUESTÕES DE 21 A 40
QUESTÃO 24

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 é o que chamamos de:
A)
B)
C)
D)

Limpeza concorrente.
Limpeza manual molhada.
Limpeza seca.
Limpeza de baixo padrão.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que apresenta o Equipamento de
Proteção Individual (EPI) que deve ser usado nos
procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos e
superfícies, sendo que para o profissional de limpeza
protege a roupa contra umidade:
A)
B)
C)
D)

Óculos.
Luva.
Avental.
Máscara.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta um princípio que
deve ser observado nas atividades de limpeza:
A) Começar do ambiente mais contaminado para o
menos contaminado.
B) Na limpeza de corredores, dividir o corredor ao
meio, deixando um lado livre para o trânsito de
pessoal enquanto procede a limpeza do outro.
C) Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs) caso ache que seja necessário.
D) Iniciar a limpeza pelas áreas mais baixas.

QUESTÃO 23
QUESTÃO 27

Em áreas descobertas, como estacionamentos, pátios etc,
é recomendado o seguinte tipo de limpeza:
A) Limpeza seca.

Substâncias que facilitam a limpeza e eliminam as
gorduras dos artigos e áreas são denominadas de:

B) Limpeza manual molhada.

A) Detergentes.
B) Amaciantes.

C) Limpeza desengordurante.

C) Desinfetantes.

D) Limpeza com enceradeira.

D) Água sanitária.

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD
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QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta um material que
NÃO é utilizado na realização de limpeza de tetos:
A) Escada.
B) Rodo.
C) Pano limpo.
D) Desinfetante.

QUESTÃO 32

Ao realizar a limpeza do banheiro, a sequência CORRETA
deve ser:
A) Pia, o vaso sanitário e por último o piso e ralos.
B) Vaso sanitário, Pia e por último o piso e ralos.
C) Piso e ralos, o vaso sanitário e por último a pia.
D) Pia, o piso e ralos e por último o vaso sanitário.

QUESTÃO 33
QUESTÃO 29

Sobre a limpeza de janelas, assinale a alternativa que
apresenta uma atividade descrita INCORRETAMENTE:
A) Comece a limpeza pela parte de baixo da janela e
pelo lado direito.
B) Limpar a janela primeiramente por fora com esponja
e agente de limpeza.
C) Remover os acessórios da janela (telas protetoras).
Escovar ou lavar as telas.
D) Limpar o peitoril da janela, por dentro e por fora
com pano úmido.

Ao realizar a limpeza de uma parede de revestimento
cerâmico, a seguinte atividade não está CORRETA:
A) Colocar a solução de limpeza em um balde (água e
sabão).
B) Mergulhar a esponja na solução, esfregando-a em
movimentos únicos.
C) Enxaguar com pano embebido em água executando
movimentos retos de baixo para cima.
D) Inspecionar seu trabalho e limpar todo material e
guardar os utensílios utilizados.

QUESTÃO 34
QUESTÃO 30

Na lavagem de uma parede de pintura lavável NÃO deve
ser utilizado o seguinte material:
A) Panos macios.
B) Solução detergente.
C) Baldes.
D) Escova de cerdas duras.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta uma atividade
INCORRETA ao realizar a limpeza de um determinado
ambiente:
A) Remover com flanela o pó de balcões de madeira.
B) Passar pano úmido com água sanitária nos aparelhos
eletrônicos.
C) Manter os cestos de lixo isentos de detritos.
D) Abastecer com papel toalha, papel higiênico e
sabonete líquido os sanitários, quando necessário.

São vantagens na utilização do sistema mop na realização
das atividades de limpeza, EXCETO:
A) Substitui o pano de limpeza de pisos.
B) Elimina o contato manual do profissional durante a
torção dos fios de cabeleira pela compressão no
balde espremedor.
C) Pode reduzir o risco de acidentes ocupacionais com
perfurocortantes.
D) Dificulta a secagem do piso, deixando-o úmido com
risco de queda dos transeuntes.
QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que apresenta o material utilizado
na limpeza pesada de pisos de banheiros e que é útil na
retirada de sujidades, lodo e crostas de azulejos:
A) Desentupidor.
B) Escova de cerdas duras.
C) Enceradeira.
D) Pano macio.

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD
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QUESTÃO 36

Para limpeza de carpetes, assinale a alternativa que
apresenta um material adequado:
A) Aspirador de pó.
B) Rodo.
C) Mop.
D) Balde.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta o Equipamento de
Proteção Individual (EPI) que deve ser utilizado nas
tarefas onde há possibilidade de respingo de líquidos
diversos nos pés:

QUESTÃO 40

Sobre os princípios básicos de operacionalização do
processo de limpeza, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na
limpeza de móveis e de outras superfícies, visando a
economia.
B) Limpar em único sentido, de cima para baixo e em
linhas paralelas, nunca em movimentos de vai e vem.
C) Todo material usado para limpeza (baldes, panos,
vassouras etc.), deverá ser limpo e guardado em
local apropriado.
D) As águas devem ser renovadas de sala para sala, os
panos devem ser higienizados de superfície para
superfície.

A) Avental.
B) Máscaras.
C) Botas de borracha.
D) Óculos de proteção.
QUESTÃO 38

Sobre o uso de luvas pelos profissionais de limpeza,
assinale a alternativa INCORRETA:
A) O uso das luvas dispensa o profissional de limpeza
da lavagem das mãos antes e depois da realização de
suas atividades.
B) Devem ser utilizadas por todo profissional durante
execução de procedimentos de limpeza.
C) Quando estiver com luvas não se deve tocar em
maçanetas, portas, telefones, botões de elevadores e
outros locais.
D) Ao usar luvas deve-se segurá-las pelo lado interno,
calçando-se sem tocar na face externa.
QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta o principal produto
utilizado na limpeza de superfícies:
A) Álcool.
B) Água sanitária.
C) Clorexidina
D) Sabões e detergentes.
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