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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CÓD. 144) 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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- 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_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

DATA: (2ª ETAPA) 

31 de março de 2019 

 

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

 

HORÁRIO: (TARDE) 

14h às 18h 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

É muito comum ouvirmos que a globalização está cada vez mais encurtando a distância existente entre 1 

as pessoas, fato decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas décadas que conta com a evolução dos 2 

meios de transporte e também de comunicação. Atualmente, com o advento de transportes mais rápidos como 3 

aviões, trem-bala, jatos supersônicos, é comum pessoas se transportarem de um lugar muito distante a outro 4 

sem perdas tão significativas de tempo. Além do mais, os meios de comunicação, como a televisão, a internet, 5 

as rádios e também os telefones celulares, permitem que pessoas se comuniquem mesmo estando em cidades 6 

diferentes, estados ou países distantes. Tendo em vista a tecnologia dos satélites, hoje em dia já é possível 7 

assistir um evento no Brasil em tempo real que se passa no Japão ou na China. É também crescente o número 8 

de pessoas que fazem viagens internacionais e que participam de redes sociais em todo o mundo. Diante disso, 9 

não soaria estranho dizermos que a globalização e o avanço tecnológico encurtam as distâncias. 10 

Embora costumamos ver o mundo dessa forma, mal podemos perceber o quanto as pessoas reduzem o 11 

contato real uma das outras. Quando alguém se senta à frente da TV ou do computador acessando a internet e 12 

toma bastante tempo nessas tarefas, ela pode ver qualquer coisa presente no mundo inteiro ou mesmo entrar em 13 

contato com qualquer pessoa, no entanto não existe nenhum contato físico entre elas, a pessoa não vê um 14 

mundo real, tudo que ela vê e mesmo como ela conversa é sempre virtual. Na verdade, ela passa a maior parte 15 

do tempo sozinha, sem participar efetivamente de uma realidade. Com os meios de transporte em franca 16 

evolução, torna-se comum pessoas se transportarem de um lugar ao outro, no entanto elas pouco percebem e 17 

identificam o próprio lugar de convívio. Além do mais, isso facilita misturas de uma cultura na outra até que se 18 

tenha uma única, adotada como padrão, na qual tradições e culturas próprias de uma nação ou lugar perca a sua 19 

identidade, fato que desmonta a historicidade de um povo juntamente com os hábitos e costumes. Outro 20 

detalhe, é que nem todo mundo tem acesso a todo esse avanço tecnológico, o que causa maior distância entre 21 

povos, e implica em diversos problemas de ordem social, como a exclusão tecnológica, o aumento da violência, 22 

fator que acarreta no aumento da insegurança e assim contribuindo também para o isolamento de pessoas e 23 

classes sociais. 24 

Fala-se que no futuro a tendência é que as pessoas trabalhem dentro de suas próprias casas ganhando 25 

seus salários. Se isso  realmente ocorrer, veremos que o ambiente em que pessoas costumam se unir para 26 

trabalhar visando um objetivo acabará e o isolamento entre as pessoas tenderá a aumentar. Com o avanço da 27 

globalização é comum aumentar a virtualização, fato já decorrente da aparição dos cursos a distância, dos 28 

hologramas, das conversas em redes sociais, dos celulares, das trocas de e-mail, das instruções de radares e de 29 

cirurgias médicas a longas distância. Tudo contribui para que as pessoas não necessitem mais de proximidade, 30 

o que contribui por melhorar o isolamento físico entre as pessoas. Antigamente era comum pessoas se reunirem 31 

nas beiras das estradas e contarem fatos do dia a dia, ou mesmo sentarem na varanda para conversar, ou se 32 

juntarem para assistir a uma exibição, seja teatral, literária ou qualquer outro evento social. Hoje em dia, nas 33 

grandes cidades e centros urbanos, fazer isso é algo raríssimo, e que no fundo não se vê importância, ora, 34 

existem todos os meios de comunicação que fazem isso, sem que pessoas se reúnam para dialogar as notícias 35 

entre si. Portanto, fica a dúvida, será que a globalização encurta mesmo a distância entre as pessoas? 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

http://reciclareleciclar.blogspot.com/2012/01/globalizacao-encurta-distancia-entre-as.html            
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01) A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) As transformações esperadas com a revolução 

tecnológica se efetivaram plenamente no processo de 

aproximar as pessoas. 

B) As novas tecnologias podem contribuir para a exclusão 

social. 

C) O ingresso na sociedade do conhecimento está 

relacionado à predisposição de cada pessoa. 

D) A sofisticação dos recursos tecnológicos provocou a 

melhoria da qualidade de vida da população mundial. 

 

02) A frase interrogativa “Portanto, fica a dúvida, será que a 

globalização encurta mesmo a distância entre as 

pessoas?” (L.36) tem caráter: 

 

A) Irônico. 

B) Analítico. 

C) Retificador. 

D) Revolucionário. 

 

03) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está 

expressa na alternativa: 

 

A) No processo de coesão, isso (L.18) retoma “lugar de 

convívio”. (L. 18) 

B) Se se substituir “Embora costumamos ver o mundo 

dessa forma” (L.11), por  “mesmo que costumemos ver 

o mundo dessa forma”, ficam preservadas a coerência 

da argumentação e a correção gramatical. 

C) A forma verbal “trabalhem” (L.25) expressa uma ação 

concluída no presente. 

D) “contato”, em “não existe nenhum contato físico” 

(L.14), manterá a mesma função sintática se houver a 

troca do verbo  existir por  haver. 

 

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em: 
 

A) “até”, em “até que se tenha uma única” (L.18/19), e 

“também”, em “também de comunicação” (L.3), são 

termos marcadores de limite. 

B) “como”, em “Atualmente, com o advento de transportes 

mais rápidos como aviões,” (L.3/4) e “como”, em 

“como ela conversa” (L.15) exprimem a mesma ideia. 

C) “seja” (L.33) é formado por derivação regressiva. 

D) “número” (L.8) tem valor subjetivo. 

05) A expressão “de pessoas” (L.9) tem equivalência 

sintática com: 

 

A) “do avanço tecnológico” (L.2). 

B) “de tempo” (L.5). 

C) “de pessoas” (L.9). 

D) “de uma cultura” (L.18). 

 

06) Tem valor predicativo o termo na alternativa: 

 

A) “Sozinha” (L.16). 

B) “franca” (L.16). 

C) “diversos” (L.22). 

D) “sociais” (L.29). 

 

07) Há correspondência entre o termo transcrito e a ideia 

por ele expressa em: 

 

A) “no entanto” (L.14) – consequência. 

B) “maior” (L.15) – comprimento. 

C) “próprio” (L.18) – reforço. 

D) “ou” (L.19) – exclusão. 

 

08) A alternativa cujo termo expressa a mesma 

circunstância de “hoje em dia” (L.7) é a: 

 

A) “de um lugar” (L.4). 

B) “já” (L.7). 

C) “no mundo” (L.13). 

D) “no fundo” (L.34). 

 

09) Sobre a palavra “grandes”, em “Hoje em dia, nas 

grandes cidades” (L.33/34), a única alternativa em 

desacordo com o contexto é a  

 

A) Qualifica o nome indicando dimensão. 

B) É um adjetivo uniforme quanto ao gênero. 

C) Exerce a mesma função sintática que a palavra “das 

estradas” (L.32). 

D) Altera a semântica se transposta para depois “cidades”. 
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10) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo na alternativa: 

 

A) “permitem” (L.6) e “conta” (L.2). 

B) “países” (L.7) e “pessoas” (L.4). 

C) “soaria” (L.10) e “estranho” (L.10). 

D) “Tecnologia” (L.7) e “isso” (L.18). 

 

11) A forma verbal “trabalhem” (L.27) indica uma ação: 

 

A) Momentânea. 

B) Habitual. 

C) Hipotética. 

D) Contínua. 

 

12) No texto, 

 

A) Os conectores “que” e “que”, em “É muito comum 

ouvirmos que a globalização está cada vez mais 

encurtando a distância existente entre as pessoas, fato 

decorrente do avanço tecnológico presente nas últimas 

décadas que conta com a evolução dos meios de 

transporte e também de comunicação.” (L.1/3) são 

iguais do ponto de vista morfológico. 

B) “no entanto”, em “no entanto elas pouco percebem e 

identificam o próprio lugar de convívio” (L.17/18) 

expressa a ideia de ressalva. 

C) “meios” (L.35), sintaticamente, funciona como núcleo 

do objeto direto. 

D) “Mesmo”, em “mesmo estando em cidades diferentes, 

estados ou países distantes.” (L.6/7), expressa o sentido 

de condição. 

 

13) A alternativa em que a expressão em destaque expressão 

noção de causa é a: 

 

A) “mesmo estando em cidades diferentes” (L.6/7). 

B) “Quando alguém se senta à frente da TV” (L.12). 

C) “no entanto elas pouco percebem” (L.17). 

D) “Com o avanço da globalização” (L.27/28). 

14) Ao usar o vocábulo “se”, em “Fala-se” (L.25), o autor 

 

A) Não teve como determinar ou recusou-se a determinar o 

autor da ação evidenciada. 

B) Usou o vocábulo “se” com o fim de apassivar o sujeito 

da oração. 

C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é 

preferível não indicar o agente da ação verbal. 

D) Mostrou o fato como provável, além de dependente de 

outro acontecimento. 

 

15) A alternativa em que a palavra não tem encontro 

consonantal é a: 

 

A) “Advento” (L.3). 

B) “distante” (L.4). 

C) “Mundo” (L.9). 

D) “Classes” (L.24). 
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16) O número 300 possui quantos divisores naturais? 

 

A) 20 

B) 19 

C) 18  

D) 17 

 

17) Um motorista de taxi cobra R$5,50 de bandeirada que é 

um valor fixo mais R$1,50 por quilômetro rodado. 

Então podemos afirmar que o valor cobrado por uma 

corrida relativa a um percurso de 12 quilômetros é: 
 

A) R$23,50 

B) R$23,00 

C) R$22,00 

D) R$24,50 

 

18) Marcelo está trabalhando como estoquista e se deparou 

com um problema, ele deve organizar 30 produtos do 

tipo A, 45 produtos do tipo B e 60 produtos do tipo C, 

sendo que cada gôndola deve conter o mesmo número 

de produtos e sempre do mesmo tipo, ou seja, não deve 

misturar os produtos e deve utilizar o menor número 

possível de gôndolas. Ajude Marcelo e responda 

quantas gôndolas ele deve usar? (M.D.C)  
 

A) 60.   

B) 20. 

C) 15.  

D) 12.  

 

19) Quando alguém liga e você não atende, seu celular o 

alertará com um ícone de um telefone vermelho com 

uma seta irregular em cima e uma luz vermelha 

piscando. O celular também informa quando tem uma 

nova mensagem de texto, com a luz verde piscando no 

canto do telefone. Certo dia Juliana percebeu que a luz 

vermelha do seu smartphone estava piscando de 3 em 3 

segundos e a luz verde piscava de 5 em 5 segundos, se 

as duas piscaram juntas as 15 horas e 20 minutos que 

hora elas voltaram a piscar juntas novamente? (MMC) 

 

A) 15 horas 20 minutos e 15 segundos.  

B) 15 horas 22 minutos e 3 segundos.  

C) 16 horas 13 minutos e 2 segundos.  

D) 17 horas 20 minutos e 33 segundos.  

 

 
 

 

20) Hipátia de Alexandria (nascida em torno do ano de 355 

d.C.) foi uma mulher que colocou a ciência, a tolerância 

e a filosofia como ideal de vida, mas morreu torturada e 

queimada por fanáticos religiosos no dia 08 de março do 

ano de 415 depois de Cristo (d.C.), por uma grande 

coincidência, na data em que se comemora, atualmente, 

o Dia Internacional da Mulher. Há 1600 anos, o mundo 

perdia uma de suas mentes mais brilhantes e uma 

mulher com grande capacidade de influência e 

autodeterminação. Qual era aproximadamente a idade 

de Hipátia? 

 

Fonte: redesaude.org.br/comunica/opinao/hipatia-de 

alexandria-epicurismo-e-a-realizacao-pela-ciencia     

 

A) 34 anos. 

B) 45 anos. 

C) 60 anos. 

D) 65 anos. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MATEMÁTICA                                                              QUESTÕES DE 16 A 20 

Cálculos 
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21) Higiene é a ciência que tem como objetivo preservar a 

saúde e prevenir doenças através de práticas de limpeza 

ou higienização. Acerca dos cuidados de higiene pessoal 

pelos manipuladores de alimentos, analise as afirmações 

abaixo:  

 

I. Os manipuladores de alimentos devem manter as unhas 

limpas e cortadas, usar roupas limpas e sempre lavar as 

mãos antes de pegar em qualquer alimento. 

II. Máscara e luvas devem ser utilizadas por quem prepara 

alimentos. 

III. O uso de luvas dispensa a higienização das mãos. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) III. 

D) I e II. 

 

22) São benefícios da limpeza no ambiente de trabalho: 

 

I. Favorece a qualidade de vida e saúde do quadro de 

colaboradores. 

II. Minimiza os acidentes de trabalho. 

III. Facilita a localização dos equipamentos e materiais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Somente a afirmação I está correta. 

B) Somente a afirmação II está correta. 

C) Somente a afirmação III está correta. 

D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

23) Em relação à limpeza das lixeiras, analise as afirmações 

abaixo: 

 

I. É necessário retirar o saco plástico contendo o lixo, 

amarrá-lo e colocá-lo no local próprio. 

II. É necessário lavar a lixeira com água, detergente, bucha 

e escova. 

III. Após lavar a lixeira, deve-se colocar outro saco plástico 

no interior da lixeira. 

IV. Para lavar a lixeira, basta o uso de água corrente, sendo 

desnecessário o uso de detergente e escova. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

B) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

C) Somente a afirmação IV está incorreta. 

D) Todas as afirmações estão corretas.  

 

 

 

 

24) Sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) O empregador pode fornecer aos empregados o EPI, de 

forma gratuita ou onerosa, para protegê-los contra riscos 

de acidentes do trabalho e danos à saúde. 

B) O Equipamento de Proteção Individual é todo produto a 

ser utilizado por uma pessoa contra riscos que possam 

ameaçar a sua saúde e sua segurança. 

C) A empresa deve exigir o uso dos EPIs durante a jornada 

de trabalho, realizar orientações e treinamentos sobre o 

uso correto.  

D) No caso de equipamentos perdidos ou danificados, é 

responsabilidade da empresa substituí-lo imediatamente. 

 

25) Cada Equipamento de Proteção Individual é responsável 

por proteger uma parte do corpo do usuário. Portanto, 

para escolher o EPI correto, é necessário avaliar o tipo 

de atividade e os riscos ambientais que são capazes de 

ameaçar a saúde e segurança do trabalho. Nesse 

contexto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Para proteção auditiva, é recomendável o uso de óculos, 

protetor facial e máscara de solda. 

B) Para proteção do tronco, é recomendável o uso de 

capacete e capuz. 

C) Para proteção respiratória usa-se o respirador 

purificador de ar, respirador de adução de ar e respirador 

de fuga. 

D) Calçado, meia, perneira e calça visam à proteção dos 

membros inferiores. 

 

26) A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, equipamento de proteção individual 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

 

I. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes do 

trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. 

II. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 

sendo implantadas. 

III. Para atender a situações de emergência. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) I, II e III. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) São Equipamentos de proteção individual utilizados 

pelo auxiliar de serviços gerais em suas atividades 

rotineiras: 

 

A) Luvas e Botas. 

B) Cintos de segurança. 

C) Óculos e cinturões. 

D) Capacetes e protetores auriculares. 

 

28) Quanto aos equipamentos de proteção individual, o 

empregado tem as seguintes obrigações, EXCETO: 

 

A) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 

B) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o 

torne impróprio ao uso.  

C) Cumprir as determinações do empregador sob o uso 

pessoal. 

D) Substituir imediatamente o equipamento de proteção 

individual, sob suas expensas, quando danificado ou 

extraviado. 

 

29) A importância do acondicionamento adequado de lixo 

está em: 

 

I. Facilitar a realização da etapa da coleta. 

II. Evitar a proliferação de vetores. 

III. Reduzir a heterogeneidade dos resíduos. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) Todos os itens. 

 

30) Acerca da realização de limpezas de teto, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) É necessário limpar os cantos, removendo as teias de 

aranha ou outras sujeiras visíveis. 

B) Para que o teto fique bem limpo, recomenda-se jogar 

água com uma mangueira.  

C) O teto é o último lugar do cômodo a ser limpo. 

D) Não é necessário limpar os tetos dos cômodos.  

 

31) Qual o produto de limpeza que elimina toda a gordura e 

mantêm os azulejos, piso e eletrodomésticos como 

fogão, pia, micro-ondas, geladeira limpos e brilhantes, 

sem aquele aspecto engordurado? 

 

A) Desinfetante. 

B) Água sanitária. 

C) Sabão em pó. 

D) Desengordurante. 

32) Acerca dos produtos de limpeza, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) A água sanitária tem a função de alvejante e pode ser 

usada no piso da cozinha e em azulejos de banheiro. 

B) O álcool é eficaz na limpeza de eletrodomésticos, 

espelhos, móveis de fórmica e peças de banheiro como 

vaso sanitário, pia e azulejos. 

C) O detergente líquido é feito especialmente para lavar 

louças, o produto combate os germes e bactérias. 

D) O limpo vidro acaba com toda a sujeira e gordura nos 

vidros e espelhos de maneira eficaz. Para usá-lo de 

forma correta, basta borrifar o produto no vidro ou 

espelho que desejar e limpar com uma esponja de aço, 

fazendo movimentos circulares.   

 

33) Assinale a alternativa que contém a palavra que 

completa corretamente as lacunas do texto abaixo: 

 “Existem dois tipos de _______ em pó e líquido, ambos 

sem cloro em sua composição. O ______ em pó serve 

para tirar manchas de tecidos coloridos sem desbotar e 

esbranquiçar a peça. Já o ______ líquido, serve para 

retirar manchas mais difíceis como batom, café, vinho. 

A forma correta de usar é misturar o produto com água 

e deixar agir pelo tempo indicado na embalagem.” 

 

A) Alvejante. 

B) Cera. 

C) Sabão em barra. 

D) Desengordurante. 

 

34) Para auxiliar na limpeza de janelas, portas, e móveis de 

madeira, qual o produto mais recomendado? 

 

A) Óleo de peroba. 

B) Sabão em pó. 

C) Água sanitária. 

D) Cloro. 

 

35) Em relação ao armazenamento de alimentos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Hortaliças como alface, couve e folhas em geral: Para 

armazená-las, faça a higienização logo após a compra, 

seque bem todas as folhas e guarde em um pote nas 

partes mais baixas da geladeira. Em geral, esse tipo de 

alimento dura uma semana nessas condições. 

B) Legumes como cenoura, pepino, tomate e brócolis, 

devem ficar fora da geladeira, em temperatura ambiente. 

C) Em geral, as frutas devem ser guardadas na fruteira em 

temperatura ambiente.  

D) As carnes, seja a vermelha ou branca, são altamente 

perecíveis e podem ficar guardadas cruas e sem tempero 

na geladeira por, no máximo, 48 horas, após, devem ser 

congeladas.  



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 9  

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CÓD. 144) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 
36) Acerca da limpeza de banheiros, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) O vaso sanitário é o item mais sujo do banheiro, assim, 

antes de iniciar a limpeza, o profissional deve 

obrigatoriamente usar luvas, que podem ser aquelas 

plásticas usadas para limpeza ou as de silicone. 

B) Usar o bicarbonato de sódio e água quente para limpeza 

externa do vaso sanitário ajuda a remover as bactérias 

que podem ficar nesta região. 

C) Não há problemas em usar o mesmo pano e a mesma 

bucha utilizada na limpeza dos banheiros, para limpar 

itens da cozinha.  

D) O vinagre é um ótimo aliado na limpeza de banheiros.  

 

37) Sobre a separação do lixo, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Praticamente todos os tipos de papéis são recicláveis, 

inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão, papel 

laminado, nota fiscal, envelope, jornais e revistas.  

B) O vidro pode ser infinitamente reciclado e praticamente 

todos os tipos são recicláveis. 

C) O plástico não pode ser reciclado.  

D) O isopor é reciclável e deve ser colocado no recipiente 

coletor de plásticos. 

 

38) São produtos considerados perigosos, que não devem ir 

para o lixo, EXCETO: 

 

A) Lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio, altamente 

poluente. 

B) Cartuchos e toners. 

C) Pilhas e baterias contêm mercúrio. 

D) Vidros em geral. 

 

39) A separação do lixo é feita da seguinte maneira, devem 

ser colocados cestos de lixos com identificação e cada 

um deverá possui uma cor que facilita a coleta. Assinale 

a alternativa que associa corretamente a cor com o 

material a ser reciclado.  

 

A) Vermelho: plástico. 

B) Branco: metal. 

C) Amarelo: vidro. 

D) Verde: papel.  

40) Acerca da separação correta do lixo, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) O lixo orgânico é todo resto de alimento, como cascas 

de legumes, frutas, raízes, vegetais e folhas, entre outros 

tipos de resíduos de origem biológica, e esse lixo 

precisa ser separado.  

B) Para separar os resíduos de maneira adequada é preciso 

ficar atento aos tipos de materiais que serão descartados. 

Basicamente, os resíduos são divididos em orgânicos, 

recicláveis não perigosos, não recicláveis não perigosos 

e perigosos.  

C) Os materiais recicláveis devem ser higienizados, 

embalados em materiais também recicláveis e 

destinados para a reciclagem. 

D) No caso de materiais não recicláveis, o ideal é juntar 

todos e colocar fogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 


