ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG (CÓD. 145)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) 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:
Português
15

Matemática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (TARDE)
14h às 18h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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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.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
A necessidade da Interatividade entre a Polícia e a População
1
2
3
4
5
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7
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14
15
16
17
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19
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23
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38
39
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44
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Em um país em que a sociedade clama por uma segurança pública mais eficaz e mais presente, notase que o organismo estatal sente-se impotente e incapaz para debelar sozinho a crescente onda de violência que
assola todos os lugares.
A polícia como figura principal encarregada de manter a ordem pública para a consequente prestação
da paz social precisa da conscientização e cooperação de toda a sociedade para alcançar os seus objetivos,
entretanto, é fato presente que o povo, na sua maioria, ainda tem a polícia como se fosse então esta instituição a
única responsável pelo assolamento da violência no país, a principal responsável pelo recrudescimento da
criminalidade, como se fosse então os policiais seres Onipotentes e Onipresentes para estarem em todos os lugares
a todo o momento a fim de evitar ou descobrir crimes como num passe de mágica.
A violência e o aumento da criminalidade que atinge o povo atinge também a Polícia, o Governo.
Atinge a toda a sociedade. Todos nós estamos na mesma aflição.
A paz é a aspiração e o desejo fundamental de todo ser humano, entretanto só poderá ser atingida
com a ordenação da potencialidade da sociedade e do poder público em torno do ideal comum de uma segurança
justa, cooperativa e interativa.
A Lei entrega à Polícia o poder do uso da força. Essa exclusividade da violência legal visa tão
somente a ajudar a regular as interações sociais. Através desse poder legitimado e da função específica de manter
a ordem pública, a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção possível e até impossível, entretanto, pouco ou
nada faz para ajudá-la.
O estudo das relações humanas constitui uma verdadeira ciência complementada por uma arte, a de
se obter e conservar a cooperação e a confiança das partes envolvidas, por isso o presente apelo que visa a uma
verdadeira interatividade entre a Polícia e a sociedade para melhor se combater a violência e a criminalidade
reinante no país.
Durante muito tempo, a sociedade pouco se incomodou com a questão da violência, da criminalidade
e tinha a Polícia apenas como um mal necessário quando na verdade é esta valorosa instituição de defesa do
cidadão, um bem essencial, um real instrumento da cidadania e da ordem pública. A Polícia é, antes de tudo, a
guardiã das Leis Penais e o alicerce da Justiça. Sem a Polícia, haveria o caos social absoluto.
O preceito constitucional de que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos deve
sempre crescer até ganhar apoio da maioria populacional e não apenas de uma parcela da sociedade. Os conselhos
de segurança dos Estados, das cidades, dos bairros, dos povoados e as organizações não governamentais devem se
fortalecer cada vez mais com a conscientização e a união ampla e irrestrita para ajudar a Polícia na sua árdua
missão de combater o crime e resgatar a ordem ferida.
A sociedade brasileira precisa confiar mais na sua Polícia, no seu Ministério Público, na sua Justiça.
Precisamos resgatar a confiança do povo nas suas instituições de combate ao crime, perdida através dos tempos.
Na mesma velocidade em que a criminalidade e a violência avançam no nosso país por motivos
diversos, o crime organizado ganha forças principalmente com o tráfico de drogas que termina sendo a raiz de
todos os outros crimes subsequentes, tais como: sequestros, homicídios, latrocínios, roubos, torturas, corrupções,
extorsões, lesões corporais...
Precisamos, além de leis mais rígidas e menos burocráticas, da união de todos os segmentos da
sociedade e, em especial, do poder público para formarmos uma Polícia verdadeiramente forte trabalhando sempre
em interatividade com a população para, enfim, combatermos a marginalidade com mais presença, combate este
que deve ter um maior investimento em ações preventivas para não sobrecarregar as ações repressivas como, de
fato vem ocorrendo no nosso país.
Assim teremos uma força satisfeita, trabalhando todos como verdadeiros parceiros contra o crime, em
busca do ideal comum de uma segurança pública mais adequada e constante que a sofrida população brasileira
bem merece.
Autor: Archimedes Marques (delegado de Policia no Estado de Sergipe. Pós-Graduado em Gestão
Estratégica de Segurança Pública pela UFS) – archimedesmarques@infonet.com.br
Fonte: www.infonet.com.br
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01) O texto evidencia a necessidade de:
A) mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) reforço dos princípios éticos que devem conduzir o
policial militar a uma melhor prestação de serviço à
sociedade.
C) contenção do abuso de violência que permeia, não
raro, a ação militar, através de treinamento e punição.
D) que haja a conscientização da sociedade de que todos
são responsáveis pela Segurança Pública.
02) Está contida no texto uma:
A) informação publicitária.
B) interpretação de teses científicas.
C) exposição de fatos.
D) narrativa que envolve personagens.
03) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em:
A)

“bem” (L.25) está usado no sentido de “essencial”.
(L.25)

B) a substituição de “como” (L.43) por “conforme”
preserva a relação estabelecida anteriormente.
C) “se” (L.2), em “nota-se”, indica reflexibilidade.
D) “por isso” (L.20) expressa, nesse caso, modo.
04) Leia os itens abaixo:
I - “...a sociedade espera da sua Polícia toda a proteção
possível e até impossível,” (L.17)
II – “entretanto, pouco ou nada faz para ajudá-la.”. (L.17/18).
Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma
ideia de:
A) Adição.
B) Ressalva.
C) Conclusão.
D) Explicação.
05) A alternativa em que o vocábulo “a” expressa a ideia de
inteiro é:
A) “...toda a sociedade” (L.11).
B) “...a ordenação da potencialidade da sociedade” (L.13).
C) “...a regular as interações sociais” (L.16).
D) “...A Polícia, é antes de tudo, a guardiã das Leis Penais”
(L.25/26).
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06) Sobre os elementos linguísticos que compõem o texto,
é CORRETO o que se afirma em:
A) “ainda” (L.6) expressa aproximação.
B) “sozinho” (L.2) pertence à mesma classe gramatical de
“só” (L.12).
C) “antes de tudo” (L.25) pode ser substituído por
“primordialmente” sem acarretar prejuízo de sentido
para a frase.
D) “mais” (L.40), modifica “leis”, expressando a ideia de
quantidade.
07) É CORRETO o que se afirma em:
A) “caos”, em “haveria o caos social absoluto” (L.26),
manterá a mesma função sintática se houver a troca do
verbo haver por existir.
B) “até”, em “até ganhar apoio da maioria populacional”
(L.28), e “até”, em “e até o impossível” (L.17), são
termos marcadores de limite.
C) “menos”, em “menos burocráticas” (L.38) indica
exclusão.
D) O “h”, em “humano” (L.12) não é uma consoante
brasileira.
08) A alternativa em que há correspondência de sentido
entre a forma verbal simples, destacada do texto, e a
composta, indicada à direita, é:
A) “atinge”, em “que atinge o povo” (L.10) – tem atingido.
B) “haveria” (L.26) – podia haver.
C) “precisa” (L.32) – estaria precisando.
D) “Precisamos” (L.38) – podemos precisar.
09) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a:
A) “haveria”, em “Sem a Polícia, haveria o caos social
absoluto” (L.26), expressa uma ação incerta no
passado.
B) “impotente” (L.2) é adjunto adnominal de “estatal”.
C) Na palavra “ordem” (L.25) não há ditongo.
D) A expressão “tão somente” (L.15/16) tem sentido de
exclusão.
10) Completa o sentido do verbo o termo transcrito em:
A) “em todos os lugares” (L.8).
B) “do povo” (L.33).
C) “nada” (L.18).
D) “das partes envolvidas” (L.20).
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11) Exerce a mesma função de “da cidadania” (L.25).
A) “da conscientização” (L.5).
B) “do povo” (L.33).
C) “da criminalidade” (L.10).
D) “das Leis Penais” (L.26).
12) Os grupos de letras encontrados na palavra “entre”
(L.21) são classificados como:
A) Apenas encontros consonantais.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas dígrafos.
D) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
13) As palavras “país” (L.1) e “violência” (L.7) são
respectivamente:
A) Paroxítona – oxítona.
B) Oxítona – paroxítona.
C) Paroxítona – paroxítona.
D) Oxítona – proparoxítona.
14) Passando a oração “O estudo das relações humanas
constitui uma verdadeira ciência” (L.19) para a voz
passiva, a expressão verbal correspondente ficará
sendo:
A) é constituída.
B) será constituída.
C) seria constituída.
D) era constituída.
15) No segundo parágrafo, o termo “recrudescimento”
(L.7) significa:
A) Distribuição.
B) Destruição.
C) Redução.
D) Agravamento.
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MATEMÁTICA
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) Dos divisores naturais de 300, quantos são divisíveis
por 3 e por 5 ao mesmo tempo?

Cálculos

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
17) A tabela mostra as notas de quatro alunos em três
provas de matemática:
Pedro
Mateus
João
Tiago

1ª PROVA
7,0
5,3
7,0
10,0

2ª PROVA
8,5
3,2
7,0
3,5

3ª PROVA
9,0
10,0
7,5
8,5

Qual aluno obteve a melhor nota acumulada nas três provas?
A) Pedro.
B) Matheus.
C) João.
D) Tiago.
18) Um número natural é divisível por 3 sempre que:
A) Os dois últimos algarismos formam um número
divisível por 3.
B) É impar.
C) A soma de seus algarismos forma um número divisível
por 3.
D) É par.
19) Para encher um quarto de uma piscina são necessários
20.000 litros de água. A capacidade total da piscina em
litros é:
A) 5.000
B) 10.000
C) 40.000
D) 80.000
20) A soma de três números é 5.438. Dois desses números
são 1.831 e 2.439. Qual a outra parcela da soma em
questão?
A) 608
B) 1.168
C) 2.168
D) 4.270
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São princípios básicos de limpeza e desinfecção:
I. Preparar previamente todo o material necessário aos
procedimentos de limpeza e desinfecção a serem
executados.
II. Utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o
desempenho das atividades de trabalho.
III. Os horários de execução dos serviços para cada área
devem ser definidos de forma a atender as necessidades,
em função das especificidades requeridas por cada
ambiente.
É verdadeiro o que se afirma em:
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QUESTÕES DE 21 A 50
24) São considerados Equipamentos de Proteção Individual
(EPI):
I.
II.
III.
IV.

óculos
gorro
avental
máscara

A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 4.
B) 2.
C) 3.
D) 1.

A) II e III.
B) I e II.

25) Geradores de resíduos sólidos são:

C) I e III.

A) Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas
atividades, nelas incluído o consumo.

D) I, II e III.
22) “É o processo mecânico de remoção de sujidades e
detritos mediante o uso adequado de água e
detergente para manter em estado de asseio os artigos,
pisos, paredes, mobiliários e equipamentos”.
O enunciado acima refere-se ao conceito de:
A) Esterilização.
B) Enxágue.
C) Limpeza.
D) Varredura seca.
23) O Auxiliar de Serviços Gerais NÃO deve:
A) Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do
local menos sujo ou menos contaminado para o local
mais sujo ou mais contaminado, de cima para baixo em
movimento único, do fundo para a frente e de dentro
para fora.
B) Utilizar detergentes e desinfetantes não registrados no
Ministério da Saúde ou no órgão de registro
competente.
C) Antes de iniciar a limpeza, remover do recinto os sacos
plásticos contendo os resíduos (lixo), devidamente
amarrados.
D) Lavar as mãos antes e após os procedimentos, inclusive
quando realizados com a utilização de luvas.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG – CÓD. 145

B) Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções
para os resíduos sólidos, de forma a considerar as
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e
social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável.
C) O conjunto de mecanismos e procedimentos que
garantam à sociedade informações e participação nos
processos de formulação, implementação e avaliação
das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
D) O conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte,
transbordo,
tratamento
e
destinação
final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
de acordo com plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de
resíduos sólidos.
26) “Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada”.
O enunciado acima refere-se ao conceito de:
A) Reutilização.
B) Logística reserva.
C) Rejeitos.
D) Reciclagem.
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27) Limpeza manual úmida é aquela:
A) 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.
B) Feita ao 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.
C) Utilizada para 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.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

30) Os produtos químicos, inclusive intermediários e
resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do
trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo,
no mínimo, as seguintes informações:
I. Os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao
meio ambiente, considerando as formas de utilização.
II. As características e as formas de utilização do produto.
III. Condições e local de estocagem.
É CORRETO o que se afirma em:
A) II.
B) I e III.
C) I, II e III.

D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

D) II e III.

28) Em relação à utilização de frutas e hortaliças na
cozinha, marque a opção ERRADA.

31) Os resíduos podem ser classificados de diversas
formas. Quanto à natureza física, podem ser
classificados:

A) Legumes e frutas devem ser lavados inteiros em água
corrente.
B) Para cozinhar verduras, de preferência, refogue-as sem
adição de água para evitar a perda de vitaminas e sais
minerais.
C) Sempre que possível, utilize a água de cocção no
preparo de arroz, sopa, molho ou outros pratos.
D) Use bastante bicarbonato de sódio para cozinhar os
legumes.
29) Sobre a higienização das latas que contém alimentos,
observe os itens a seguir.
I.

A higienização das latas é essencial para prevenir a
contaminação dos alimentos, visto que, normalmente,

A) em secos e molhados.
B) ácidos e inorgânicos.
C) perigosos e não perigosos.
D) orgânicos e inorgânicos.
32) Todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra
riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua
saúde, é chamado de:
A) Fatores ergonômicos.
B) Equipamento de Proteção Individual.
C) Acidente de trabalho.
D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

as latas são embalagens altamente contaminadas.
II.

A higienização das latas deve ser feita do seguinte
modo: remova o rótulo, lave as latas debaixo da
torneira, utilizando esponja e sabão, enxágue em água
corrente e retire o excesso de água. Não seque com
pano. Assim, a lata estará pronta para ser aberta.

III.

A maioria das latas não precisa ser higienizada.

É verdadeiro o que se afirma em:
A) III.
B) II e III.
C) I, II e III.
D) I e II.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG – CÓD. 145

33) Deve-se lavar as mãos com água e sabão líquido nas
seguintes situações:
I.
II.
III.
IV.

Antes dos procedimentos de limpeza e após a
conclusão das tarefas.
Antes e após o uso do toalete.
Após tossir, espirrar ou assoar o nariz.
Antes de se alimentar.

É CORRETO o que se afirma em:
A) II, III e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e IV.
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34) Segurança do trabalho é:
A) O conjunto de medidas técnicas, administrativas,
médicas, psicológicas e educacionais, empregadas na
prevenção de acidentes.
B) Uma descrição detalhada de todas as operações
necessárias para a realização de uma atividade, ou seja,
é um roteiro padronizado para realizar uma atividade.
C) Uma associação de habilidades e métodos, políticas,
técnicas e práticas definidas com o objetivo de
administrar
os
comportamentos
internos
e
potencializar o capital humano.
D) Qualquer edificação destinada à prestação de
assistência à saúde da população, e todas as ações de
promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino
em saúde em qualquer nível de complexidade.

B) Devem ser descartadas quando se apresentarem
danificadas, exceto quando por minúsculos furos.
C) Devem ser de uso individual e de tamanhos adequados.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

A) II e III

D) III
38) Para a higienização de portas, NÃO é necessário
utilizar:
A) Balde.
B) Esponja.
D) Amianto.

A) É uma área sujeita a regras especiais de proteção e
segurança, com a finalidade de controlar as exposições
normais, prevenir a disseminação de contaminação
radioativa e prevenir ou limitar a amplitude das
exposições potenciais.
temporária

É INCORRETO o que se afirma em:

C) Detergente.

36) O Armazenamento externo:

guarda

I. Os monoblocos deverão ser higienizados após a
retirada dos gêneros.
II. O utensílio utilizado para mexer a carne picada durante
a cocção deve ser higienizado constantemente para não
permanecer com resíduos.
III. O utensílio usado para servir o arroz não deve ser
higienizado quando houver intervalo na distribuição.

C) I e II

A) Não devem ser guardadas secas e em local próprio.

na

37) Resíduos de alimentos que ficam aderidos à sua
superfície
podem
causar
proliferação
de
microrganismos a ponto de causar danos à saúde,
mesmo que por um curto espaço de tempo, como por
exemplo:

B) I, II e III

35) As luvas utilizadas no trabalho:

B) Consiste

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

dos

recipientes

39) “Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira,
mediante a utilização de vassoura (varreduras seca),
e/ou aspirador”.
O texto acima refere-se ao conceito de:
A) Limpeza manual molhada.

contendo os resíduos já acondicionados, em local

B) Limpeza seca.

próximo aos pontos de geração, visando agilizar a

C) Limpeza manual úmida.

coleta dentro do estabelecimento e otimizar o
deslocamento entre os pontos geradores e o ponto
destinado à apresentação para coleta externa.
C) São operações ou programas desenvolvidos com o
objetivo de reduzir, eliminar ou controlar a ocorrência
dos vetores em uma determinada área.
D) Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a
realização da etapa de coleta externa, em ambiente
exclusivo com acesso facilitado para os veículos
coletores.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG – CÓD. 145

D) Limpeza com máquina de lavar, tipo enceradeira
automática.
40) NÃO é conduta de higiene pessoal:
A) Comer ou fumar quando executar tarefas de limpeza.
B) Usar avental limpo.
C) Manter-se adequadamente higienizado, com banho
diário, cabelos limpos e presos, unhas aparadas e
limpas;
D) Usar equipamentos de proteção individual (EPI’S)
quando necessário.
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41) Em relação
verdadeira.

à

desinfecção,

assinale

a

opção

A) É o processo de eliminação ou destruição de
microrganismos na forma vegetativa, independente de
serem patogênicos ou não, presentes nos artigos e
objetos inanimados.
B) A desinfecção pode ser de baixo, médio ou alto nível.
C) Pode ser feita através do uso de agentes físicos ou
químicos.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
42) São proibidas as seguintes formas de destinação ou
disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:
I.

Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os
resíduos de mineração.

II.

Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e
equipamentos não licenciados para essa finalidade.

III.

Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos
hídricos.

44) Em relação à higiene na cozinha, assine a opção
INCORRETA.
A) Lave bem as mãos com água e sabão antes de manusear
os alimentos e antes das refeições.
B) O cuidado com a limpeza na cozinha e na higienização
dos alimentos não é um procedimento de extrema
importância, pois alimentos manipulados de forma
inadequada podem ser transmissores de doenças
C) Alimentos não higienizados de forma correta e eficaz
ou manipulados em locais com falta de higiene, podem
conter microrganismos que podem causar sérios
problema à saúde.
D) Lave muito bem com água e sabão os utensílios, tábuas
de corte, panelas e pias, mantendo-os rigorosamente
limpos.
45) Cascas de frutas e legumes; restos de verduras, de
arroz e de feijão; restos de carnes e ovos, são
exemplos de lixo:
A) inorgânico.
B) orgânico.

É CORRETO o que se afirma em:

C) industrial.

A) I e II.

D) comercial.

B) I.

46) São materiais utilizados para a limpeza de tetos e
paredes, dentre outros:

C) I, II e III.
D) II e III.
43) Resíduos públicos são:
A) Aqueles originados nos estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços como supermercados,
estabelecimentos
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bancários,

lojas,

bares,

hotéis,

restaurantes, dentre outros.
B) Os resíduos provenientes de construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção

I.
II.
III.
IV.

Panos de chão.
Equipamento de Proteção Individual – EPI.
Água.
Vassoura.

É verdadeiro o que se afirma em:
A) I, II e IV.
B) I e III.
C) II, III e IV.
D) I, II, III e IV.

civil, comumente chamados de entulho ou caliça.
C) Os resíduos sólidos oriundos das podas de árvores e
jardins, além de móveis inservíveis e sobras de
madeiras.
D) Aqueles resultantes dos serviços de limpeza pública
urbana, incluindo-se todos resíduos de varrição das vias
públicas, limpeza de galerias, de córregos e de terrenos
públicos, limpeza de feiras livres, corpos de animais e
podas de árvores.
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47) No processo de decomposição (apodrecimento) do
lixo
orgânico,
é
produzido
o
_______________________, que é um líquido
viscoso e de cheiro forte e desagradável.
A alternativa que preenche corretamente a lacuna acima é:
A) lixo.
B) Rejeito.
C) chorume.
D) adubo.
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48) Os alimentos que ingerimos geralmente são formados
por uma mistura de substâncias. Entre elas, destacamse:
I. Vitaminas.
II. Sais Minerais.
III. Água.
IV. Proteínas.
A quantidade de itens CORRETOS é:
A) 1.
B) 4.
C) 3.
D) 2.
49) Em relação aos carboidratos, assinale a opção
INCORRETA.
A) Quando comemos doces e massas, estamos ingerindo
diferentes tipos de carboidratos.
B) É a substância mais abundante na constituição dos seres
vivos.
C) São encontrados nas frutas, mel, aveia, granola, arroz,
feijão, milho e diversos outros alimentos.
D) Os carboidratos são alimentos que, em geral, têm
função energética no organismo, isto é, atuam como
“combustíveis”, fornecendo a energia necessária às
atividades das células.
50) Para a higienização da geladeira, deve-se, dentre
outros procedimentos:
I. Desligar o equipamento da tomada.
II. Retirar as grades e gavetas.
III. Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual.
É CORRETO o que se afirma em:
A) III.
B) I e II.
C) I, II e III.
D) I.
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