ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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).

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.formosodoaraguaia2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO
- ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
AUXILIAR
DE SERVIÇOS
GERAIS
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09.
correspondente na Folha de Respostas.

A FÊMEA DO CUPIM
Tenho um amigo, cujo filho pretendeu entrar para a diplomacia. Não que tivesse vocação para
a carreira, a vocação dele era para o turismo, mas como quem é pobre a maneira mais fácil de arranjar
viagem é fazer-se diplomata, candidatou-se ao curso do Instituto Rio Branco. Foi reprovado em português
no vestibular. Os leitores hão de imaginar que ele redigia mal, ou que havia na banca um funcionário do
DASP que lhe tivesse perguntado, por exemplo, o presente do indicativo do verbo “precaver”. Foi pior do
que isto: um dos examinadores saiu-se com esta questão absolutamente inesperada para um candidato a
diplomata: qual o nome da fêmea do cupim? O rapaz embatucou e o mais engraçado é que ignora até
hoje. Inquiriu todo mundo, ninguém sabia.
Eu também não sabia, mas tomei o negócio a peito. Saí indagando dos mais doutos. O
dicionarista Aurélio decerto saberia. Pois não sabia. O filólogo

Nascentes levou a mal a minha

curiosidade e respondeu aborrecido que o nome da fêmea do cupim só podia interessar... ao cupim! Uma
minha amiga professora, sabidíssima em femininos e plurais esquisitos, foi mais severa e me perguntou se
eu estava ficando gagá e dando para obsceno!
(...)
Isto, pensei comigo, é problema que só poderá ser resolvido por algum decifrador de palavras
cruzadas, gente que sabe que o ferrinho onde se reúnem as varetas do guarda-chuva se chama “noete”,
que o pato “grasna’, o tordo “trucila”, a garça “gazeia”, e outras coisas assim. Telefonei para minha amiga
Jeni, cruzadista exímia. “Jeni, me salve! Como se chama a fêmea do cupim?” E ela, do outro lado do fio:
“Arará”.
Fui verificar nos dicionários. Dos que eu tenho em casa só um trazia a preciosa informação:
“Arará”, s. m. (Bras.) Ave aquática do Rio Grande do Sul; fêmea alada do cupim.”
Mestre Aurélio, a fêmea do cupim se chama “arará”, está no meu, no teu, no nosso dicionário Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa!
Manuel Bandeira

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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01) Em todas alternativas a palavra destacada está
corretamente interpretada, de acordo com o seu sentido
no texto, EXCETO em:

todo

mundo,

C) reúnem, dicionário.
D) aquática, sabidíssima.

(= CALOU-SE)

B) Inquiriu

A) fácil, ninguém.
B) saí, exímia.

A) O rapaz embatucou e o mais engraçado é que ignora até
hoje.

04) São acentuadas pela mesma regra as palavras da opção:

ninguém

sabia.

(=
05) De acordo com a divisão da palavra em sílabas, marque

INTERROGOU)
C) Saí indagando dos mais doutos.

a alternativa CORRETA.

(= INSTRUÍDOS)

D) Telefonei para minha amiga Jeni, cruzadista exímia. (=
MODESTA)
02) “Fui verificar nos dicionários. Dos que eu tenho em casa
só um trazia a preciosa informação...”

A) ar-ran-jar / obs-ce-no.
B) exí-mia / aquá-ti-ca.
C) em-ba-tu-cou / reú-nem.
D) ines-pe-ra-da / i-gno-ra.
06) De acordo com a posição da sílaba tônica, classificam-

A informação era preciosa porque:

se como paroxítonas as duas palavras da opção:

A) era informação sobre um animal raro.

A)

vocação / rapaz.

B) era difícil de ser encontrada.

B)

engraçado / cupim.

C) tratava-se de um assunto muito importante.

C)

diplomata / severa.

D) gasta-se muito tempo na sua pesquisa.

D)

algum / decifrador.

03) Leia as afirmações abaixo:

07) Os vocábulos “obsceno”, “viagem” e “examinadores”
são grafados, pela ordem, com sc, g e x. São escritas,

I.

Em “Tenho um amigo, cujo filho pretendeu entrar para

respectivamente, com essas mesmas letras as seguintes

diplomacia” o pronome relativo cujo refere-se ao termo

palavras:

“filho”.
Em “tomei o negócio a peito” é exemplo de linguagem

II.

informal e significa, no contexto, que ele se interessou

III.

A) obscecado, gorgeta, enxoval.
B) miscelânea, lage, flexa.

demais pelo assunto.

C) obscessivo, vertigem, frouxo.

O motivo pelo qual o autor se interessou em desvendar o

D) acrescentar, ferrugem, mexer.

nome da fêmea do cupim era para que o filólogo
Nascentes colocasse o verbete em seu dicionário.

08) Em “Inquiriu todo mundo, mas ninguém sabia”, a
conjunção destacada pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por:

Está CORRETO o que se afirma em:
A)

I e II, apenas.

B)

II, apenas.

C)

I e III, apenas.

D)

I, II e III.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

A)

logo.

B)

porém.

C)

porque.

D)

pois.
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09) As

palavras

destacadas

na

frase

abaixo

estão

12) Está INCORRETA a pontuação do seguinte período:

classificadas CORRETAMENTE, de acordo com a
A) Livros, pastas, cadernos, nada estava no lugar.

classe de palavras a que pertencem em:

B) Um fortíssimo, temporal acompanhado de granizo
“Os leitores hão de imaginar que ele redigia mal, ou que

causou prejuízos na Região Metropolitana, de Belo

havia na banca um funcionário do DASP que lhe tivesse

Horizonte nesta quarta-feira.

perguntado, por exemplo, o presente do indicativo do
verbo “precaver”.”

C) Anchieta, o apóstolo do Novo Mundo, catequizou os
indígenas da capitania de São Vicente.
D) Aqui, amanhã à noite, grandes conjuntos musicais se

A)

verbo – adjetivo – substantivo – pronome – preposição.

B)

preposição – advérbio – substantivo – conjunção –
pronome.

apresentarão.
13) Marque a alternativa em que ambas as palavras estão

C)

conjunção – adjetivo – advérbio – pronome – artigo.

D)

conjunção – advérbio –adjetivo -

escritas de forma CORRETA:

conjunção –

preposição.

A) Mendigo – sanduíche.
B) Detetização – improvizada.

10) Assinale a alternativa em que a palavra destacada NÃO
se escreve de acordo com o significado expresso pelo

C) Surpriendeu – querozene.
D) Beringela – mortandela.

contexto geral da frase.
A) O governador defendeu o cumprimento dos programas

14) Marque a alternativa que NÃO corrresponde a palavra e
o seu antônimo:

prioritários de seu governo.
B) Ao fim do inquérito policial, a verdade emergiu e tudo
ficou esclarecido.
C) No domingo, a seção de teatro começará às 21 horas.
D) O Presidente do Supremo Tribunal Federal cumpre
mandato de dois anos.
11) Há período simples em:
A) “Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.”
B) Chame a ambulância, pois o acidente foi grave.
C) O fiscal deu o sinal para que os candidatos entregassem
a prova.
D) “Minha primeira recordação é um muro velho, no

A) Alto – Baixo.
B) Gordo – Magro.
C) Belo – Bonito.
D) Rico – Pobre.
15) Marque a alternativa em que a lacuna deve ser
preenchida com o dígrafo ss:
A) Assun___ão.
B) Carro___el.
C) Dan___ar.
D) Maci___o.

quintal de uma casa indefinível.”

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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MATEMÁTICA
16) Priscila possui 183 adesivos. Paula possui o dobro de
Priscila. Sara possui a metade de Paula. Quantos
adesivos tem as três juntas?

QUESTÕES DE 16 A 20
Cálculos

A) 837
B) 381
C) 732
D) 661
17) No Mundo das Águas há um aquário com 1634 peixes.
Foram colocados mais 574 peixes. Quantos peixes
ficaram no aquário, sendo que 210 desapareceram?
A)
B)
C)
D)

1.826
1.998
2.208
2.102

18) Durante a permanência de um circo em uma cidade,
42.238 pessoas compareceram aos espetáculos. 19.730
eram mulheres, 16.320 eram crianças e o restante eram
homens. Quantos homens compareceram aos
espetáculos?
A) 6.188
B) 7.399
C) 5.418
D) 6.254
19) Em uma vila tem 16 ruas. Em cada rua há 4 semáforos,
9 árvores e 20 postes. Quantos postes há na vila?
A)
B)
C)
D)

190
280
300
320

20) Pedro comprou 350 coxinhas, 250 empadas, 200 quibes
para o aniversário de seu sobrinho. Foram consumidos
627 salgados. Quantos restaram?
A)
B)
C)
D)

173
192
211
243

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A limpeza de pisos com máquinas que possuem tanque
para soluções de detergente que é dosado diretamente
para a escova, o que diminui o esforço e risco para o
trabalhador, é denominada de:
A) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira
automática.
B) Limpeza manual.
C) Limpeza seca.
D) Limpeza úmida.
22) Foi solicitado ao auxiliar de serviços gerais que
realizasse a retirada de sujidade, pó ou poeira, mediante
a utilização de vassoura (varreduras seca), e/ou
aspirador. O tipo de limpeza solicitada é chamada de:
A)
B)
C)
D)

Úmida.
Molhada.
Seca.
Manual externa.

23) Na realização da atividade de espanação não é utilizado
o seguinte material:
A)
B)
C)
D)

Balde.
Equipamentos de proteção individual.
Panos macios.
Escova de cerdas rígidas.

24) Sobre a atividade de varrição, não está CORRETO
afirmar que:
A) Utilizar o equipamento de proteção individual, na
execução do trabalho. Após o seu uso lavar e pendurar
para secar.
B) Escolher o horário de maior tráfego de pessoas para
realizar a operação.
C) Aplicar sobre o piso, uma linha reta começando a
limpeza
do
extremo
da
área,
trabalhando
progressivamente em direção a saída, sempre em linhas
paralelas.
D) Inspecionar seu trabalho, o piso não deve possuir
vestígios de poeira ou resíduos.
25) Sobre a realização da limpeza de tetos, analise as
afirmativas abaixo:
I- Utilize óculos de proteção ou máscara de proteção facial,
para realizar a limpeza do teto.
II- A operação deve ser realizada antes de qualquer outra,
respeitando sempre a ordem de cima para baixo e do
fundo para a porta.
III- Limpe os cantos removendo as teias de aranha ou outras
sujeiras visíveis.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

QUESTÕES DE 21 A 40
O número de afirmativas CORRETAS sobre a realização da
atividade corresponde a:
A)
B)
C)
D)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

26) Na realização da limpeza de janelas NÃO está correta a
seguinte afirmativa:
A) O material utilizado será baldes, panos macios,
esponjas, rodo de mão, e escada (quando necessário).
B) Comece a limpeza de baixo para cima.
C) Limpar a janela primeiramente por fora. Ao terminar a
limpeza externa inicie a limpeza interna.
D) Deve-se limpar o peitoril da janela, por dentro e por fora
com pano úmido.
27) Assinale
a
alternativa
que
descreve
INCORRETAMENTE uma das atividades realizadas
na lavagem de paredes de revestimento cerâmico:
A) Colocar a solução de limpeza em um balde (água e
sabão). Mergulhar a esponja na solução, esfregando-a
em movimentos únicos.
B) Iniciar a operação pela parte mais alta.
C) Enxaguar com pano embebido em água executando
movimentos retos de baixo para cima.
D) Inspecionar seu trabalho e limpar todo material. Guardar
os utensílios utilizados.
28) Na limpeza de portas usualmente NÃO é utilizado o
seguinte material:
A)
B)
C)
D)

Rodo.
Solução de limpeza.
Panos macios.
Luvas de borracha.

29) Sobre a utilização de produtos químicos nas atividades
de limpeza, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Alguns produtos, principalmente os concentrados,
podem causar irritação na pele, olhos, mucosas e até
queimaduras, por isso a importância de se utilizar os
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) indicados.
B) Misturar produtos aumenta eficácia dos mesmos na
limpeza.
C) O armazenamento deve ser feito em locais onde a
temperatura ambiente não apresente calor ou frio
excessivos.
D) Em qualquer diluição de produtos concentrados, os
usuários devem seguir as orientações do fabricante para
obter o resultado esperado
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30) Sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
não é CORRETO afirmar que:

34) Na realização da limpeza de pias, cubas e bancadas são
realizadas as atividades apresentadas abaixo:

A) É responsabilidade do auxiliar de serviços gerais
adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
B) A escolha do EPI a ser utilizado dependerá do
procedimento a ser realizado pelo profissional.
C) Os EPI não descartáveis são de uso individual.
D) Cabe ao auxiliar de serviços gerais responsabilizar-se
pela guarda e conservação.

1) Enxaguar com água.
2) Esfregar com esponja não abrasiva.
3) Deixar o produto agir.
4) Secar com pano de limpeza.
5) Borrifar o detergente germicida na bancada, torneiras,
cubas e registros.

31) Assinale a alternativa que apresenta um princípio básico
na operacionalização do processo de limpeza:
A) Utilizar material de limpeza de pisos e banheiros, na
limpeza de móveis e de outras superfícies.
B) Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser
limpos com pano molhado.
C) Os corredores devem ser limpos antes de todas as outras
superfícies.
D) Limpar em único sentido, de cima para baixo e em
linhas paralelas, nunca em movimentos de vai e vem.
32) Na operacionalização do processo de limpeza, não se
pode afirmar que:
A) As águas devem ser renovadas de sala para sala, os
panos devem ser higienizados de superfície para
superfície.
B) Todo material usado para limpeza (baldes, panos,

Assinale a alternativa que apresenta a ordem (início ao fim)
em que as atividades devem ser realizadas:
A)
B)
C)
D)

1, 2, 3, 4 e 5.
3, 4, 5, 1 e 2.
2, 3, 1, 5 e 4.
5, 3, 2, 1 e 4.

35) São materiais que devem ser reabastecidos na limpeza
de sanitários de uma repartição pública, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Papel higiênico.
Creme hidratante.
Papel toalha.
Sabonete líquido.

36) 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) Luva do tipo cabeleira plana.

vassouras etc.), deverá ser limpo e guardado em local

B) MOP.

apropriado.

C) Escova de cerdas duras com cabo longo.

C) É

permitido

tocar

em maçanetas, telefones ou

D) Discos abrasivos para enceradeira.

superfícies limpas calçando as luvas de trabalho.
D) Sempre utilizar Equipamentos de Proteção Individual
(EPI).

37) São desvantagens no uso do MOP na realização das
atividades de limpeza, EXCETO:

33) Entre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

A) Evita movimentos repetitivos de esforço e desgaste de

apresentados abaixo, assinale a alternativa que apresenta

energia pela flexão do tronco e torção do pano de

um equipamento que usualmente não é utilizado durante

limpeza.

a realização da limpeza de sanitários:
A) Luva.
B) Capacete.
C) Bota.
D) Máscara e Óculos de segurança, quando necessário e

B) Requer contato

manual do profissional

na sua

substituição.
C) A água do enxágue não é mais considerada limpa após o
primeiro enxágue do MOP.
D) Dificuldade de manuseio acarretando esforço físico na
utilização do espremedor e do equipamento.

indicado o seu uso.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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38) A ação de fricção com sabão ou detergente sobre a
superfície com a finalidade de remoção de toda sujidade
é chamada de:
A) Enxaguar.
B) Encerar.
C) Aspirar.
D) Ensaboar.
39) Na realização das atividades de limpeza, não se pode
afirmar que:
A) A limpeza de um ambiente deve ser finalizada pela
coleta de lixo.
B) A água e a solução dos baldes deverão ser trocadas
sempre que necessário.
C) Recomenda-se a utilização de um pano para mobília e
outro diferente para o piso.
D) Nos banheiros, lavar por último o vaso sanitário, onde
será desprezada toda água suja (contaminada).
40) Na limpeza de sanitários podem ser utilizados os
seguintes produtos químicos, EXCETO:
A) Cloreto de Sódio.
B) Desinfetante.
C) Solução detergente.
D) Água sanitária.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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