ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

103 - 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
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
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.concursocamarapb@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

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

1 Era uma família grande, a nossa: pai, mãe, cinco filhos. Grande e pobre. Papai, pedreiro, mal conseguia nos sustentar.
Mamãe ajudava como podia, fazendo faxinas e costurando para fora, mas mesmo assim a vida era bastante difícil. Papai vivia
bolando formas de reforçar nosso orçamento doméstico ou de, pelo menos, diminuir as despesas. Foi assim que lhe ocorreu
a ideia da horta.
2 Morávamos numa minúscula casa de subúrbio, não longe de uma bela praia, que, contudo, raramente frequentávamos:
era lugar de ricos. Casa pobre, a nossa, sem nenhum conforto.
3 Mas, por alguma razão, tinha um quintal bastante grande. Do qual, para dizer a verdade, não cuidávamos. O capim ali
crescia viçoso e no meio dele jaziam, abandonados, pneus velhos, latas, pedaços de tijolos e telhas. Papai olhava para aquilo,
pesaroso: parecia-lhe um desperdício de espaço e de terra. Um dia chamou os dois filhos mais velhos, meu irmão Pedro e eu
próprio, e anunciou: vamos fazer uma horta neste quintal.
4 Proposta mais do que adequada. Nós quase não comíamos legumes e verduras, porque eram muito caros. Mas, se
plantássemos ali tomate, alface, agrião, cenoura, teríamos uma fonte extra de alimento - e o mais importante, sem custo.
5 Sem custo, mas não sem trabalho. Para começar, teríamos de capinar aquilo tudo e revirar a terra para depois plantar e
colher. Meu pai não hesitou: vocês dois, que são os mais velhos, vão fazer isso.
6 Não gostamos muito da determinação. Não éramos preguiçosos, mas preparar a terra para fazer uma horta não era bem o
nosso sonho e representaria um grande esforço. Contudo, não tínhamos alternativa. Quando papai dava uma ordem, era para
valer. E, no caso, ele tinha o decidido apoio da mamãe, que era de uma família de agricultores e gostava de plantar.
7 Quem prepararia a terra? Foi a pergunta que fiz ao Pedro, que, além de mais velho, era o líder entre os irmãos. Pergunta
para a qual ele já tinha a resposta:
- Isso é coisa para o Antônio.
8 Antônio era o irmão do meio. Com 9 anos, era um menino quieto, sonhador. Mas não era muito do batente, de modo que
fiquei em dúvida: como convencê-lo a fazer o trabalho?
- Deixa comigo - disse Pedro, que se considerava muito esperto. - Eu sei como convencer o cara.
9 E sabia mesmo. Porque Pedro era dono de uma lábia fantástica, argumentava como ninguém. Ah, sim, e sabia contar
histórias - inventadas por ele, claro. Era com uma história que pretendia motivar o Antônio a capinar o pátio.
10 Eu estava junto, quando ele contou a tal história. Era uma boa história: segundo um famoso professor, séculos antes
piratas franceses haviam andado pela nossa região e ali haviam enterrado um tesouro. Expulsos pelos portugueses, nunca
mais tinham retornado, de modo que a arca com joias e moedas de ouro ainda estava no mesmo lugar, que podia ser o pátio
de nossa casa.
- O tesouro será a nossa salvação - concluiu Pedro , entusiasmado.
11 Antônio estava impressionado. Se havia coisa em que acreditava, era em histórias. Aliás, estava sempre lendo - era o
maior frequentador da biblioteca do colégio.
- Quem sabe procuramos esse tesouro? - perguntou ele.
Era exatamente o que Pedro queria ouvir.
- Se você está disposto, eu lhe arranjo uma enxada...
12 Antônio mostrava-se mais do que disposto. No dia seguinte, um feriado, lá estava ele, enxada em punho, cavando a terra,
diante do olhar admirado da família. Papai até perguntou o que tinha acontecido.
- Ele se ofereceu para fazer o trabalho - disse Pedro, dando de ombros.
13 Para encurtar a história: tesouro algum apareceu, mas, um mês depois, tínhamos uma horta no quintal. Antônio acabou
descobrindo a trama de Pedro, mas não ficou zangado. Inspirado pelo acontecimento, escreveu uma história, com a qual
ganhou um prêmio literário da prefeitura. Uma boa grana, que ele usou para comprar livros. Hoje é um
conhecido jornalista e escritor. Acho que ele acabou, mesmo, encontrando o tesouro.
Extraído de: http://novaescola.org.br/fundamental-1/tesouro-quintal-634294.shtml
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01) Apesar da determinação do papai, os meninos estavam
planejando um modo de não trabalharem na
preparação do terreno para a horta, de que maneira?
(A) Contratando um profissional para o referido trabalho.
(B) Dando o esforçoso trabalho para Antônio, o irmão do
meio.
(C) Transferindo a obrigação para o irmão mais novo.
(D) Transferindo a responsabilidade de fazer a horta para
Pedro que, além de mais velho, era o líder entre os
irmãos.
02) O pai escolheu os dois filhos mais velhos para preparar
a terra para horta, porém, os dois não gostaram muito
dessa determinação, isso porque:
(A) Representaria um grande esforço.
(B) Os outros três irmãos não iriam ajudar.
(C) Iria ser muito trabalhoso e sem retorno financeiro.
(D) Eram preguiçosos.
03) De acordo com o texto, a horta proporcionaria um dos
seguintes benefícios:

05) De que maneira Pedro instigaria Antônio para o
trabalho na preparação da horta?
(A) Contando uma história para Antônio.
(B) Dando livros para Antônio como recompensa.
(C) Mostrando a Antônio as vantagens de se ter uma horta
em casa.
(D) Transferindo a ordem que o pai deu a ele para Antônio.
06) Segundo Pedro, o que poderia haver de valioso no
pátio da sua casa?
(A) Um mapa que possuía o local exato onde tesouro
estava enterrado.
(B) Um tesouro enterrado séculos atrás pelos piratas
franceses.
(C) Uma arca com joias e moedas de prata.
(D) Uma mala cheia de relíquias que pertencia a sua
família.
07) Qual foi o benefício que a criação da horta trouxe para
Antônio posteriormente?

(A) A garantia de uma fonte extra de alimento sem custo.

(A) Antônio escreveu uma história em que ganhou um
prêmio literário.

(B) A obtenção de uma renda extra no fim do mês com a
venda de legumes e frutas.
(C) A união da família para esse novo projeto.
(D) A variedade na alimentação com tomate, alface,
agrião, cenoura e beterraba.

(B) Antônio passou a trabalhar com os pais na agricultura.
(C) Antônio teve gosto pelo que fez e criou a sua própria
horta.
(D) Antônio usou o dinheiro que conquistou na horta para
comprar mais livros.

04) O texto ressalta as características da família composta
por sete pessoas: mãe, pai e cinco filhos. Sobre as
características levantadas em relação a Pedro e a
Antônio, é possível afirmar que:

08) A acentuação gráfica é uma importante ferramenta
para pronúncia correta das palavras. Com base nessas
regras, analise na frase abaixo as palavras em destaque
e, assinale a alternativa correta:

(A) Antônio era muito ocupado com as atividades da
escola.
(B) Antônio era um menino quieto, sonhador, não muito
de batente.
(C) Pedro era teimoso e não gostava de receber ordens.
(D) Pedro era um menino bastante indisciplinado para se
dedicar ao trabalho de agricultura.

Aqueles tristes leões do zoológico causaram-nos muito dó.
É correto afirmar que:
(A) A palavra do é pronunciada com mais intensidade do
que a palavra dó.
(B) A pronúncia do “o” nas duas palavras é aberta.
(C) O acento agudo na palavra dó permite uma
diferenciação na pronúncia entre as duas palavras e em
seus significados.
(D) São palavras monossílabas átonas.
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09) O narrador aponta características da casa onde ele e a
sua família moravam. Apesar de ser minúscula, pobre
e sem nenhum conforto, a casa possuía a seguinte
vantagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Era aconchegante.
Estava localizada no subúrbio.
Ficava perto das mansões dos ricos.
Tinha um quintal bastante grande.

10) De acordo com o texto, de que forma ocorreu a ideia
da horta?
(A) Porque a mãe era de uma família de agricultores.
(B) Porque as crianças queriam aproveitar o quintal que
estava abandonado.
(C) Porque o papai sempre bolava formas que
incrementasse o orçamento doméstico.
(D) Porque o papai, pedreiro, era o único que provia o
sustento da família.
11) A regra de divisão silábica de uma palavra é baseada
na sua pronúncia, no entanto, existem palavras que a
sua separação silábica exige um maior conhecimento
das regras de divisão. Observando a letra i presente nas
palavras abaixo, assinale a alternativa em que o
mesmo, quando separado em sílaba, permanece
sozinho.
I.
II.
III.
IV.
V.

Rainha
Foi
Campainha
Aldeia.
Jiboia.

A alternativa correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Foi, aldeia, jiboia.
Foi, campainha.
Rainha, campainha.
Rainha, foi, aldeia.

12) Considerando as regras de pontuação, assinale a
alternativa em que a reescritura da frase, quanto à
pontuação, está devidamente correta:
Ela já morou em Santos em Fortaleza em Recife em Goiás.
(A) Ela já morou em Santos, em Fortaleza, em Recife, em
Goiás.
(B) Ela já morou em Santos, em Fortaleza; em Recife em
Goiás;
(C) Ela já morou em. Santos em Fortaleza. em Recife em
Goiás.
(D) Ela. já morou, em Santos, em Fortaleza em Recife em
Goiás.

13) Observe o poema abaixo e, a seguir, assinale a opção
correta:
POEMA DE VERBOS
Parei! Pensei! Vi!
Corri! Bati! Caí!
Falei! Segui! Levantei!
Parei para observar
Pensei no que falar
Vi acontecer
Então corri de medo
Bati contra a parede
Cai sobre uma rede
Segui o meu caminho
Sumi pelos espinhos
Morri de tanto ri.
(Hermes José Novakoski)
I.
II.

A palavra ri é oriunda do verbo rir.
O verbo parei está sendo conjugado na 1ª pessoa do
singular.
III. O verbo pensei está no pretérito.
IV. O verbo bati denota uma ação.
Estão corretos, apenas:
(A) I.
(B) I, II.
(C) I, II, III.
(D) I, II, III, IV.
14) Quanto à classificação do sujeito, observe a frase a
seguir:
I. Ainda não inventaram a máquina do tempo.
O sujeito da oração acima é:
(A) Simples.
(B) Oculto.
(C) Indeterminado.
(D) Composto
15) Observe as frases abaixo:
I.
II.
III.
IV.

O carro é novo.
Pedro está feliz.
Ana Paula ficou triste.
Diana tomou sorvete.

Encontra-se Predicado Verbal apenas nos itens:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
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MATEMÁTICA
16) Em 4 partidas de basquetebol, o artilheiro do time fez
6, 20, 10 e 8 pontos. Qual foi a média de pontos dele
nestas partidas?
(A)
(B)
(C)
(D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

8
11
15
22

17) Qual dos números abaixo é divisível por 3?
(A)
(B)
(C)
(D)

1234
1235
1236
1237

18) Qual dos números abaixo pertence ao conjunto dos
números naturais?
(A)

1
5

(B) √5
(C) 1,5
(D) 3
19) No aniversário da empresária Kessy, foram feitos
vários docinhos, olhos de sogra, brigadeiros e cocadas.
Sabendo que o número de olhos de sogra é o dobro do
número de cocadas e o número de brigadeiros
corresponde a um terço do número de olhos de sogra,
quantos brigadeiros foram feitos já que foram feitos
330 docinhos?
(A)
(B)
(C)
(D)

33.
36.
60.
90.

20) Sérgio nasceu em 05/04/1982 e se casou em
02/02/2001, quantos anos completos ele tinha quando
se casou?
(A)
(B)
(C)
(D)

20
19
18
17
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Em relação à classificação do lixo, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) O lixo seco é composto por papéis, plásticos, metais,
tecidos, vidros, madeiras, dentre outros.
(B) O lixo molhado é aquele composto por restos de
comida, alimentos estragados, cascas e bagaços de
vegetais, dentre outros.
(C) O lixo domiciliar é aquele resultante das atividades de
limpeza de vias e logradouros públicos e é composto
por papéis, terra, folhas.
(D) Varia de acordo com a atividade desenvolvida no
estabelecimento de origem. No caso de bares,
restaurantes e hotéis predomina o lixo de origem
orgânica enquanto os escritórios geram lixo onde
predomina o papel.
22) Os lixos provenientes dos serviços de saúde são
produzidos por hospitais, centros cirúrgicos,
ambulatórios, postos médicos, consultórios médicos e
odontológicos, clínicas, farmácias e laboratórios. Eles
podem ser, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

resíduos infectantes.
lixo séptico.
resíduos radiativos.
resíduos orgânicos.

23) A coleta seletiva do lixo constitui em separar o lixo
em grupos distintos, cada um com tipos de lixo
correspondente a sua classificação. Sem o processo da
separação do lixo não é possível fazer reciclagem.
Nesse contexto, assinale a alternativa correta:
(A) A cor azul corresponde ao tipo de lixo “plástico”.
(B) A cor vermelha corresponde ao tipo de lixo“ metal".
(C) A cor verde corresponde ao tipo de lixo “orgânico “.
(D) A cor branca corresponde aos
ambulatoriais e de serviço de saúde”.

“

Resíduos

24) Durante a limpeza, o ar que você respira pode se tornar
poluído devido ao uso de produtos de limpeza e
também pela poeira. Isso pode causar ou piorar
problemas respiratórios, como a asma. São sintomas
desses problemas respiratórios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Acerca dos cuidados com os produtos de limpeza,
analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) É importante ler e seguir as instruções do rótulo do
produto de limpeza.
(B) O auxiliar operacional de serviços gerais não deve
nunca misturar produtos diferentes, como por exemplo
água sanitária +ácido.
(C) Baldes, panos ou esponjas, após o uso, não precisam
de higienização.
(D) O produto que estiver sem rótulo, não deve ser
utilizado.
26) São produtos de limpeza que podem causar sintomas
respiratórios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

ácidos.
água sanitária.
amoníaco.
sabão em barra.

27) Maria, auxiliar operacional de serviços gerais, foi
repreendida por seu superior hierárquico pois não
realizou a limpeza das dependências externas da
escola em que trabalha. Como forma de defesa,
afirmou que não tinha atribuições para a limpeza das
dependências externas da sua unidade de trabalho. Em
relação ao caso exposto, assinale a alternativa correta:
(A) Maria está correta em sua justificativa, pois essa
competência pertence ao auxiliar administrativo.
(B) Maria está errada, pois compete ao auxiliar
operacional de serviços gerais executar a limpeza nas
dependências internas e externas da sua unidade de
trabalho.
(C) Maria está correta, pois a sua atribuição se resume à
limpeza de utensílios.
(D) Maria está errada, pois ela deve executar tudo o que
seu superior hierárquico determinar.

Espirro.
Coriza.
Lacrimejamento dos olhos.
Febre alta.
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28) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:
(A) O auxiliar operacional de serviços gerais não precisa
utilizar nenhum tipo de equipamento de proteção
individual ao realizar suas atividades.
(B) O auxiliar operacional de serviços gerais, ao perceber
alguma alteração em seu equipamento de proteção
individual, deve consertá-lo, não precisando
comunicar o fato ao seu superior hierárquico.
(C) No exercício de suas funções, o auxiliar operacional
de serviços gerais não deve ler documentos deixados
sobre as mesas dos funcionários, mantendo sempre a
discrição
(D) Objetividade e rispidez são características de um bom
auxiliar operacional de serviços gerais.
29) NÃO é um produto considerado eficaz para
desinfecção de ambientes e superfícies:
(A) cloreto de magnésio.
(B) cloro orgânico.
(C) álcool em gel.
(D) quaternário de amônio.
30) Complete corretamente a afirmação abaixo:
“ Os ______ são locais onde são armazenados os resíduos
coletados, os quais são minuciosamente separados e
prensados conforme os tipos dos materiais para
oportunamente serem comercializados e /ou destinados à
indústria.
(A) Centros de triagem.
(B) Lixões.
(C) Aterros sanitários.
(D) Depósitos de resíduos.
31) Sobre a limpeza de aparelhos elétricos e eletrônicos,
analise as afirmações abaixo:
I. Deve-se limpar computadores e impressoras pelo
menos uma vez por semana.
II. Deve-se utilizar para a limpeza, álcool e alvejantes.
III. É importante ler as recomendações do fabricante do
aparelho presentes no manual, antes de realizar a
limpeza.

32) Reciclagem é o processo em que há a transformação
do resíduo sólido que não seria aproveitado, com
mudanças em seus estados físico, físico-químico ou
biológico, de modo a atribuir características ao resíduo
para que este se torne novamente matéria-prima ou
produto. Nesse contexto, assinale a alternativa que
apresenta um material que NÃO pode ser reciclado:
(A) acrílico.
(B) papel.
(C) plástico.
(D) metais.
33) Assinale a alternativa que indica quais são os 3Rs de
sustentabilidade:
(A)
(B)
(C)
(D)

reformar, redefinir e reutilizar.
reduzir, reciclar e reutilizar.
remanejar, reduzir e reformar.
reciclar, reutilizar e remanejar.

34) Assinale a alternativa que apresenta um Equipamento
de Proteção Individual (EPI):
(A)
(B)
(C)
(D)

Protetor auricular.
Cone.
Sirene de alarme de incêndio.
Corrimão.

35) É atribuição do empregador quanto ao Equipamento
de Proteção individual:
I.

Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservação.
II. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção
periódica.
III. Responsabilizar-se pela guarda e conversação.
Está correto o que se afirma em:
(A) I e III
(B) I e II
(C) II e III
(D) I, II e III

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III
II e III
I e II
I, II e III
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36) Acerca do equipamento de proteção individual,
assinale a alternativa INCORRETA:

39) Sobre o tema armazenamento de alimentos, assinale a
alternativa INCORRETA:

(A) O EPI é importante para proteger os profissionais
individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça
ou risco para o trabalhador.
(B) É obrigação dos supervisores e da empresa garantir
que os profissionais façam o uso adequado dos
equipamentos de proteção individual.
(C) No caso de equipamentos perdidos ou danificados, é
responsabilidade
do
trabalhador
substituí-lo
imediatamente.
(D) Os equipamentos de proteção individual devem ser
mantidos em boas condições de uso e precisam ter um
Certificado de Aprovação do órgão competente para
garantir que estão em conformidade com as
determinações do Ministério do Trabalho.

(A) Todos os produtos devem estar adequadamente
identificados e protegidos contra contaminação.

37) Acerca dos equipamentos de proteção individual e
suas vantagens, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Para os empregadores, o uso dos equipamentos de
proteção individual é a garantia de proteger os
colaboradores de riscos de acidentes de trabalho.
(B) Caso a empresa não faça obrigatório ao funcionário o
uso de seus equipamentos de proteção, é praticamente
certo que uma causa trabalhista será dada ao
empregado.
(C) Se a empresa disponibilizar e recomendar o uso dos
equipamentos e, mesmo assim, o funcionário não o
fizer, é praticamente certo que a causa será dada em
benefício do funcionário.
(D) Para quem contrata e para quem é contratado, se faz
necessário que a necessidade dos equipamentos de
proteção individual seja respeitada, pois essa é a
melhor forma de manter o cuidado para ambos os
lados, assegurando uma relação sadia e duradoura
entre patrão e empregado.

(B) Alimentos não devem ficar armazenados junto a
produtos de limpeza, químicos, de higiene e
perfumaria.
(C) Tipos diferentes de alimentos podem ser armazenados
no mesmo equipamento para congelamento (freezer),
desde que devidamente embalados e separados.
(D) Alimentos podem ficar armazenados junto a produtos
de limpeza, químicos, de higiene e perfumaria.
40) É um material dispensável para a realização da
varredura úmida:
(A)
(B)
(C)
(D)

panos.
baldes.
rodo.
vassoura.

38) Joana, auxiliar operacional de serviços gerais da
Câmara Municipal de pastos Bons/MA, deve realizar
a limpeza dos banheiros da sua unidade de trabalho:
(A) diariamente e sempre que necessário.
(B) duas vezes por semana.
(C) semanalmente.
(D) somente quando o superior hierárquico ordenar.
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