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LAJEDO :: FUNDAMENTAL (20/02 - TARDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. O profissional de limpeza deve evitar lavar as mãos com
água e sabonete líquido após o uso dos banheiros ou a
realização de procedimentos de limpeza, pois fazê-lo pode
causar infecções na sua pele.

II. Os produtos saneantes são substâncias ou preparações
dest inadas  à  higienização,  à  desinfecção  ou  à
desinfestação  que  podem  ser  utilizados  em  ambientes
coletivos, públicos e em lugares de uso comum.
III.  O servidor não deve depositar o lixo do seu local  de
trabalho nas lixeiras, pois essa atitude impede que qualquer
resíduo seja destinado à reciclagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. A limpeza das superfícies fixas em um local de trabalho –
como um escritório ou uma instituição de ensino – permite
reduzir os riscos de contaminação entre os profissionais e
usuários dos serviços que frequentam esse local.

II. A água sanitária – por possuir múltiplas funcionalidades e
poder bactericida – é um eficiente agente de limpeza para
ambientes como os quintais, os banheiros, as cozinhas e os
ambientes com animais domésticos.
III.  Ao  realizar  o  processo  de  limpeza,  o  profissional  de
serviços gerais deve proceder com a remoção de sujidades,
podendo  utilizar  para  esse  fim  a  aplicação  de  agentes
químicos, mecânicos ou térmicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  reciclagem  pode  gerar  uma  série  de  importantes
benefícios sociais, como a geração de emprego e renda, a
redução  no  acúmulo  de  lixo  e  a  redução  da  poluição
ambiental.

II.  A  reciclagem  é  de  extrema  importância  para  reduzir  a
extração de recursos naturais que servem de matéria prima
das indústrias, além de amenizar o acúmulo de lixo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  separação dos materiais  é  uma etapa importante  no
processo de reciclagem. Assim, os plásticos, os vidros, os
metais e os papéis podem ser separados, a fim de facilitar o
trabalho  dos  profissionais  envolvidos  na  cadeia  de
reciclagem.

II. A reciclagem gera economia de matérias-primas, de água e
de  energia,  além  de  ser  menos  poluente  e  de  aliviar  a
demanda sobre os aterros sanitários.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. A reciclagem é o processo no qual os resíduos de produtos
que já foram consumidos e objetos que seriam descartados
no meio ambiente são reinseridos no ciclo produtivo.

II.  O  conceito  de  reciclagem  consiste  em  realocar,  no
processo produtivo,  os bens descartados e os resíduos de
produtos,  através  do  seu  reaproveitamento  como matéria-
prima.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O servidor público deve priorizar a manutenção de uma
atitude  de  respeito  e  de  clareza  na  comunicação  no
momento do atendimento ao usuário dos serviços.

II. Ao prestar atendimento ao cidadão, o servidor público deve
prestar informações e esclarecer as dúvidas do usuário dos
serviços com eficiência e eficácia.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I. Na perspectiva do usuário que está utilizando os serviços
de uma instituição pública, o servidor que está lhe atendendo
assume o papel de representante da organização.

II.  A  forma  como  o  usuário  dos  serviços  públicos  vê  a
instituição poderá  sofrer  mudanças ao longo do tempo e,
portanto,  pode  ser  também  fortalecida  sempre  que  ele
receber um atendimento displicente.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Prezar  pela  qualidade no atendimento aos usuários em
uma instituição pública é uma atitude que ajuda a fortalecer a
imagem  e  a  credibilidade  dessa  entidade  diante  dos
cidadãos.

II. Um dos objetivos do atendimento ao público é agradar o
usuário  dos  serviços,  tratando-o  como  um  parceiro  da
instituição e atendendo a todos os seus desejos e pedidos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. No contexto da comunicação e do atendimento ao usuário
dos serviços públicos, o termo “código” designa a linguagem
utilizada na construção de uma mensagem.

II. No contexto da comunicação e do atendimento ao usuário
dos serviços, o termo “receptor” – também conhecido como o
“destinatário” – é utilizado para representar o indivíduo que
envia e codifica uma mensagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. É recomendável que o servidor público use artifícios que lhe
permitam procrastinar e dificultar o acesso dos cidadãos aos
serviços e direitos disponibilizados pela entidade onde ele
realiza seus serviços e atividades.

II. O servidor público deve ser assíduo e pontual no trabalho,
pois  sua  ausência  injustificada  atrapalha  a  rotina  da
instituição  e  reflete  de  forma  negativa  na  prestação  de
serviços aos cidadãos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I.  É  recomendável  ao  servidor  público  ter  respeito  à
hierarquia, porém sem nenhum temor de se negar a praticar
atos ilegais que possam vir a ser determinados pelos seus
superiores.

II. É dever do servidor público apresentar-se ao trabalho com
vestimentas  sujas  e  casuais,  além  de  demonstrar  uma
aparência que evidencia uma falta de cuidado com a própria
higiene.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. Não se deve usar desinfetante para limpar o vaso sanitário
ou qualquer parte do banheiro de uma instituição, pois esse
produto pode emitir gases e vapores ácidos que corroem as
superfícies.

II.  O  profissional  de  limpeza  deve  evitar  seguir  as  boas
práticas  de  trabalho  ao  realizar  quaisquer  atividades  de
higienização ou mesmo ao utilizar produtos de limpeza.
III.  Criar  procedimentos  envolvendo  as  ações  que  se
mostraram eficazes na remoção das causas de sujeira é uma
atitude favorável à manutenção da limpeza e organização no
ambiente de trabalho.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os horários de execução dos serviços de limpeza para cada
área da instituição devem ser definidos de forma a atender
às necessidades da entidade e,  ao mesmo tempo,  devem
desconsiderar  as  especificidades  requeridas  por  cada
ambiente.

II.  A  água sanitária  pode ser  utilizada para  a  limpeza e  a
higienização de ambientes. No entanto, esse produto exige
cuidados no seu manuseio, que deve ocorrer com o uso de
equipamentos de proteção adequados.
III. O abastecimento e a reposição dos materiais de consumo
diário – como o sabonete líquido, o papel higiênico e o papel
toalha – é uma atividade prejudicial à saúde dos servidores de
uma instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os equipamentos elétricos – como uma enceradeira ou um
aspirador de pó – devem sempre ser deixados ligados sem
supervisão, pois não geram qualquer risco de acidente.

II.  A  limpeza  e  a  higiene  são  essenciais  para  evitar  que
doenças  causadas  por  fungos  e  bactérias  se  propagem,
levando  os  colaboradores  da  instituição  a  desenvolverem
doenças.
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III.  Os profissionais de limpeza devem separar os resíduos
poluidores  –  como  as  baterias,  as  pilhas  e  as  lâmpadas
fluorescentes – em recipientes próprios, quando esses não
estiverem sido acondicionados em local  apropriado para o
seu descarte.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  limpeza  concorrente  é  o  procedimento  de  limpeza
realizado  semanalmente,  com  a  finalidade  de  limpar  e
organizar  o  ambiente,  repor  os  materiais  de  consumo
semanais e reciclar os resíduos orgânicos úmidos.

II. Os detergentes modificam a capacidade de penetração e
remoção da sujidade pela  água.  Eles  removem a sujidade
através  da  degradação  de  gorduras,  de  proteínas  e  da
dissolução de sais minerais.
III. Um dos desafios a serem enfrentados pela Administração
Pública é a quantidade de lixo produzido pela população, pois
ele causa a falta de espaço para a disposição dos resíduos
nos lixões e põe em risco a preservação do meio ambiente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A coleta de resíduos das unidades da instituição – nos
banheiros e na copa, por exemplo – deve ocorrer mediante a
separação  de  acordo  com  a  sua  classificação,  ou  seja,
separando o reciclável do não reciclável.

II. O profissional de serviços gerais deve sempre utilizar anéis,
pulseiras  e  outros  tipos  de  adornos  pessoais  durante  o
desempenho das atividades de limpeza e higienização, pois
usá-los reduz os riscos de acidentes de trabalho.
III. Reduzir a produção de lixo, reutilizar os resíduos e reciclar
o máximo possível são tratativas relevantes para a redução
do  lixo  e  para  o  desenvolvimento  de  uma  cultura  de
reciclagem nas organizações.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao realizar a espanação, o profissional de serviços gerais
deve evitar usar qualquer tipo de equipamentos de proteção
individual, como luvas ou máscaras.

II.  A  limpeza  manual  úmida  deve  ser  realizada  com  a
utilização de rodos,  de mops ou de esfregões,  nunca com
panos ou esponjas umedecidas em solução detergente.

III.  A  utilização  de  produtos  de  limpeza  e  de  desinfecção
precisa estar de acordo com as determinações da respectiva
Comissão de Controle e Infecção da instituição, quando tal
comissão estiver estabelecida.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I. O profissional de limpeza deve sempre iniciar a limpeza de
uma sala ou de um escritório a partir do chão e, em seguida,
direcionando a limpeza para as paredes e o teto. Assim, ele
evitará o acúmulo de poeira no piso.

II. É vedado a qualquer servidor público manter limpo ou em
ordem o próprio local de trabalho, assim como é proibido a ele
seguir as regras de organização sobre saúde e limpeza.
III. O limpa-vidros é feito para tirar poeiras e marcas de dedo
de forma mais simples nas superfícies de vidro. Ele pode ser
utilizado para limpar janelas e mesas de vidro, por exemplo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A realização de procedimentos de limpeza em entidades
públicas  deve  ocorrer  mediante  o  cumprimento  de  um
planejamento  prévio  que  considera  os  dias  e  horários  de
trabalho dos demais profissionais e o tipo de limpeza que
será realizada.

II. O profissional de serviços gerais não deve realizar a coleta
de resíduos dos ambientes da instituição onde trabalha, nem
tampouco certificar-se de que o lixo orgânico e o inorgânico,
por exemplo, serão sempre misturados.
III. A operação de limpeza do teto deve ser realizada antes de
qualquer  outra  pelo  profissional  de  serviços  gerais,
respeitando sempre a ordem de cima para baixo e do fundo
do recinto para a porta ao realizar a limpeza.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. A água sanitária é um eficiente agente de limpeza para os
banheiros e as cozinhas, além de agir como alvejante,  ela
possui uma função de branqueamento.

II. Os panos e os mops podem ser utilizados pelo profissional
de  serviços  gerais  na  limpeza  de  recintos  e,  em  seguida,
devem ser encaminhados para lavagem e guardados secos
por medidas de higiene e conservação.



 INSTITUTO ADM&TEC | LAJEDO :: FUNDAMENTAL (20/02 - TARDE) v.Audit.: 7592180B9

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Página 5 de 11 v.1637/2022

III. O profissional de serviços gerais deve evitar lavar as mãos
quando estiver no seu ambiente de trabalho, mesmo após o
uso do banheiro.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O profissional de serviços gerais deve adotar apenas os
procedimentos  de  limpeza que se  mostram ineficazes  na
remoção de sujeira.

II.  O  profissional  de  limpeza  deve  evitar  renovar  a  água
utilizada no processo de limpeza de sala para sala, a fim de
garantir o menor consumo de água possível por dia.
III. É vedado ao profissional de serviços gerais proceder com
a limpeza  das  superfícies  fixas  –  sejam elas  verticais  ou
horizontais – assim como de equipamentos permanentes das
diversas áreas da instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. Identificar e limpar as fontes de sujeira e prevenir as causas
de  acúmulo  de  sujidades  são  atitudes  favoráveis  à
manutenção de um ambiente de trabalho organizado e limpo.

II.  O  profissional  de  limpeza  não  deve  utilizar  solução  de
detergente, água sanitária ou o enxágue com água limpa na
lavagem do banheiro, pois esse ambiente deve ser higienizado
sem qualquer produto químico.
III.  O detergente líquido neutro não pode ser utilizado para
limpar azulejos ou superfícies de granito ou mármore, pois
esse  produto  causa  manchas  e  reações  químicas  que
danificam esse tipo de superfície.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ao  lavar  as  mãos  com  água  e  sabonete  líquido,  com
técnica correta, o profissional de limpeza está agravando a
transmissão  e  a  propagação  de  fungos  e  bactérias  no
ambiente de trabalho.

II.  Objetivando a  manutenção do  asseio,  o  profissional  de
serviços gerais deve abster-se de realizar o abastecimento ou
a reposição dos materiais de consumo diário, como o papel
higiênico,  os  detergentes,  os  sabonetes  líquidos e  o  papel
toalha.

III.  O  profissional  de  serviços  gerais  não  deve  utilizar  os
equipamentos de proteção individual necessários e indicados
para  a  realização  das  atividades  de  limpeza  se  julgar
dispensável o seu uso.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Deve-se utilizar  rotineiramente o sabão ou o detergente
para  os  processos  de  limpeza  de  superfícies,  sendo  os
desinfetantes adequados às situações específicas como, por
exemplo,  quando há a presença de matéria orgânica e de
microrganismos multirresistentes.

II. O profissional de limpeza de uma instituição deve utilizar
panos limpos para a limpeza dos pisos e dos equipamentos e
mobiliários,  lavando-os  ou  trocando-os  frequentemente,  à
medida que eles fiquem impregnados com sujidades.
III.  Entre  os  materiais  que  podem  ser  usados  na  limpeza
manual úmida, incluem-se os rodos, os mops e os esfregões,
além  de  outros  materiais  e  equipamentos,  conforme  a
necessidade  do  local  a  ser  limpo  e  as  determinações  da
instituição sobre os procedimentos de limpeza.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público destinar parte do seu horário
de trabalho a realizar planos e estudos que possam contribuir
para  a  melhoria  do  exercício  de  suas  funções  ou  a
otimização do trabalho desenvolvido na organização onde
realiza suas atividades.

II. Valorizar e empregar o diálogo para agravar os conflitos e
depreciar as relações de trabalho no âmbito da entidade onde
trabalha é um exemplo de atitude ética que deve ser cultivada
por todos os servidores públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  servidor  público  não  precisa  ter  consciência  dos
princípios éticos que regem a sua função, devendo sempre
tomar decisões profissionais que busquem o favorecimento
dos próprios interesses.

II.  O  tema  “Ética”  diz  respeito  a  praticamente  todas  as
atividades e  serviços  prestados em uma entidade pública.
Assim, a todo momento no desempenho das suas funções, o
servidor público deve adotar um comportamento ético.



 INSTITUTO ADM&TEC | LAJEDO :: FUNDAMENTAL (20/02 - TARDE) v.Audit.: 7592180B9

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Página 6 de 11 v.1637/2022

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O calçado de segurança é um EPI que tem a função de
proteger o servidor contra cortes, perfurações e infiltrações,
assim como contra a queda de objetos e os impactos para
diversas atividades.

II.  Os abafadores de ruídos e os protetores auriculares são
exemplos de equipamentos de segurança que protegem o
servidor  durante  o  manuseio  de  substância  ácidas  e
corrosivas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As máscaras de proteção respiratórias têm a função de
proteger o sistema respiratório durante as atividades e nos
locais que apresentem concentrações de poeiras, de névoas,
de fumos e de vapores prejudiciais à saúde.

II. Os óculos e as viseiras podem ser utilizados para proteger
as mãos e os pés do servidor contra os riscos de cortes e
acidentes com materiais abrasivos (como vidros quebrados e
metais enferrujados).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I. As máscaras e os filtros são equipamentos de segurança
obrigatórios sempre que o servidor for realizar tarefas que
envolvam o risco de choque elétrico.

II.  Os respiradores,  as máscaras,  as luvas de borracha,  as
botas  e  os  óculos  de  proteção  são  exemplos  de
equipamentos  de  proteção  individual,  também  conhecidos
pela sigla EPI.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As luvas e os mangotes são equipamentos de proteção
indicados  para  a  realização  de  atividades  que  envolvam
aerossóis, gases e vapores que possam prejudicar os olhos
ou as vias respiratórias do servidor.

II. O avental guarda-pó é um equipamento de segurança que
pode  ser  utilizado  para  realizar  atividades  que  envolvam
riscos físicos,  como os riscos de acidentes com materiais
corrosivos e perfurocortantes.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um sólido geométrico possui as seguintes medidas: 7
metros  de  profundidade;  largura  igual  a  19  metros  e
comprimento de 55 metros. Diante dessas informações, é
correto afirmar que o volume ocupado por esse sólido é
menor que 7.477 m³.

II. Ao longo de 3 dias, uma galinha pôs, respectivamente: 3
ovos,  5  ovos e  4  ovos.  Diante  desses dados,  é  correto
afirmar que, em média, ela pôs 4,88 ovos por dia.
III. Um capital de R$ 3.251, aplicado a juros compostos de
5,44% ao mês, por um período de 7 meses, resultará em
um montante maior que R$ 3.199.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um cubo com volume igual a 1.728 cm³ terá uma aresta
com mais de 9,8 centímetros de comprimento.

II. Um triângulo possui as seguintes medidas: 231 metros de
altura e 675 metros de base. Assim, é correto afirmar que a
área desse triângulo é menor que 56.122 m².
III. No sistema de juros compostos, a taxa de juros é aplicada
sobre a diferença entre o montante acumulado e o capital
inicial. Assim, ao longo do tempo, existe uma tendência de
estabilização  dos  ganhos  monetários  auferidos  em  uma
aplicação financeira que utiliza esse regime de capitalização.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 33  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  um  quadrado  X  cujas  arestas  medem  34
centímetros  e  outro  quadrado  Y  com  arestas  de  64
centímetros. Diante desses dados, é correto afirmar que a
área de Y é 4,3102 vezes maior do que a de X.

II. Uma fração pode também ser corretamente representada
por  um  número  percentual.  Por  exemplo,  a  fração  8/13
equivale a 69,307%.
III.  Se  apenas  2/14  do  volume  de  um  reservatório  está
preenchido com água, então 13,888...% desse reservatório é
ocupado por esse líquido.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas frases seguintes, as palavras “provavelmente” e “quiçá”
são empregadas como advérbio de tempo: “Provavelmente
irei ao banco” e “Quiçá chova hoje”.

II. São exemplos de advérbios de modo as seguintes palavras:
possivelmente, provavelmente, será, talvez e casualmente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I.  São  exemplos  de  substantivos  próprios  os  seguintes
nomes: Brasil, Argentina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Lajedo,
Maria, Londres, Alemanha e Oceano Pacífico.

II.  Os substantivos próprios são aqueles que dão nome às
pessoas,  aos  estados,  aos  países  e  aos  continentes,  por
exemplo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. No gerúndio, o verbo representa o ato verbal em curso e
pode  ser  usado  como  advérbio  ou  adjetivo  como,  por
exemplo: cantando, vendendo e partindo.

II. No infinitivo, o verbo representa o ato verbal em si e pode
ser  usado como substantivo,  como se pode observar  nos
seguintes exemplos: o cantar, o cozinhar.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Na frase “Não aceito um não como resposta”, é possível
observar  um  advérbio  que  se  tornou  substantivo,  pois  o
artigo “um” substantiva o advérbio “não”.

II.  Na  frase  “O  infeliz  faltou  ao  serviço  hoje”  é  possível
observar um adjetivo que se tornou um substantivo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de
Assis dá voz a um narrador – o Deputado Irineu – que relata
suas ambições e desapontamentos ao longo de muitos anos
na política na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais.

II.  A  obra  Memórias  Póstumas  de  Brás  Cubas,  de  Ariano
Suassuna, é uma das mais importantes obras da literatura
brasileira, pois nela o autor inovou ao dar voz a um narrador
defunto que vive diversas aventuras no cenário político da sua
época.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere  um  conjunto  de  dados  que  compreende  os
números 43,  45,  67,  12 e 33.  Diante dessa informação,  é
correto afirmar que a média desses dados é dada por um
número par, múltiplo de 10 e também de 8, cujo valor é maior
que 32 e menor que 49.

II.  Um capital de valor X, se investido a uma taxa de juros
compostos de 1,1% ao mês, durante 12 meses, apresentará
rendimentos superiores a 9,33451% ao ano.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. No regime de capitalização de juros compostos, a taxa de
juros é aplicada sobre o montante do capital  e  dos juros
acumulados  ao  longo  do  período  considerado  para  a
aplicação ou a dívida, conforme o caso. Já no sistema de
juros simples,  a  taxa de juros é  aplicada apenas sobre o
capital inicial.

II.  Estão corretas todas as representações por extenso das
frações a seguir: 3/5 (três quintos); 9/8 (nove oitavos); e 4/6
(quatro sextos).

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 41  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Considere 2 cubos: H e U. Se as arestas de U são 20%
maiores que as arestas de H,  então o volume total  de U
também será 20% maior que o volume de H.

II.  Considere  um  conjunto  de  dados  que  compreende  os
seguintes  números:  1,  2,  5,  6,  7,  8,  9.  A  partir  dessa
informação, é correto afirmar que a mediana desse conjunto é
igual a 6 e a média é inferior a 5,893.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 42  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um  paralelepípedo  que  possui  dimensões  iguais  a  20
metros,  31 metros,  e  106 metros terá um volume igual  a
64.380 m³.

II.  O resultado da multiplicação de 6% por 8% é maior que
0,3981%.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 43  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere dois sólidos geométricos, identificados apenas
por W e K, e cujos volumes somados equivalem a 466.354
m³. Sabe-se que W é um cubo com aresta igual a 77 metros.
K  é  um  paralelepípedo  com  largura  igual  a  23  metros,
comprimento  igual  a  X  metros  e  profundidade  igual  a  7
metros. Considerando apenas esses dados, é correto afirmar
que o valor de X para que as condições apresentadas sejam
atendidas deve ser um número ímpar, maior que 59 metros e
menor que 64 metros.

II. A série de dados representada pelos números 55, 63, 91, 42
e 27 possui como média um número par, maior que 57,29 e
menor que 58,41.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 44  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere um capital de R$ 13.500 que foi investido por um
período de 7 meses, a uma taxa de juros compostos de 1,7%
ao mês. Diante dessas informações, é correto afirmar que o
montante dessa aplicação corresponderá a um valor superior
a R$ 14.888,31.

II.  O produto da multiplicação de 5% por 5% é menor que
0,8934%.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 45  Analise as afirmativas a seguir:
I. Se considerarmos o valor de Pi (π) igual a 3,14, então uma
esfera de raio igual a 77 metros terá um volume maior que
1.933.349 m³.

II. Em uma fazenda, observou-se que um porco em processo
de engorda apresenta um ganho de peso diário de 0,6 kg.
Diante dessa informação, é correto afirmar que, em 1 dia, 10
porcos  apresentarão,  juntos,  um  ganho  de  peso  total
equivalente a 8 mil gramas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 46 a 50

Desigualdade

Por OTAVIO DA SILVA, em 06/01/2022 (adaptado).

A desigualdade é um tema extremamente complexo, que por
si  só  causa  muitos  conflitos.  Há  até  quem  acredite  de
alguma forma que ela é boa… mas, ideologias à parte, já que
este  não  é  um  trabalho  de  análise  ampla,  eu  quero
compartilhar com vocês um fato.
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Como de costume, acredito que tende a 100% o número de
leitores deste texto que se reuniram com seus familiares
neste  Natal,  que  se  sentaram  à  mesa,  e  que  essa  se
encontrava farta daquelas guloseimas que tanto amamos
nessa época. É de se esperar,  que boa parte dos leitores
também  tenha  maturidade  e  conhecimento  de  mundo
suficiente, para saber que essa não é a realidade de uma
parcela  muito  expressiva  da  população  brasileira  no
momento (vamos limitar a discussão ao Brasil). Com uma
alta  taxa de desemprego,  e  uma alta  taxa de inflação,  o
cenário  econômico  atual  não  favorece  a  maioria,
principalmente as classes daqueles que vivem um mês de
cada vez, salário a salário.

Esses  pontos  são  interessantes  para  reflexão…  assim
podemos  ser  mais  gratos  pelo  que  temos,  e  talvez,
pensarmos  em  fazer  algo  para  diminuir  a  dor  do  outro.
Assim como a maioria dos presentes leitores, eu estava em
uma reunião farta, até que retornei para minha residência no
dia 25/12; por volta das 16h daquele dia, eu desci até a lixeira
do condomínio para realizar algum descarte, e lá havia um
homem  revirando  o  lixo  atrás  de  algo,  provavelmente,
alguma lata ou garrafa da qual pudesse vender. O semblante
do homem era de extrema dor e sofrimento. Eu diria que
havia uma alta probabilidade de ele não ter feito nenhuma
refeição naquele dia.

É após essa introdução que a proposta deste post começa
de fato. Certamente, ver aquela cena, em uma tarde de Natal,
me impactou mais do que se eu a visse em qualquer outro
dia. Mas será que eu não a vejo?! Todos os dias passamos
ao lado de pessoas nas mais terríveis situações. Posso dizer
que há até mesmo crianças vivendo em situação de rua etc.
e isso nos toca ou tendemos a achar que isso é “natural” de
alguma forma?

Nosso  sistema  econômico  vigente  é  estruturalmente
desigual, e de certa forma, ele é composto por uma série de
ferramentas  que  real izam  a  manutenção  dessa
desigualdade, e que nos ensina a conviver com ela, assim
como achá-la normal.

Por  que  pode  haver  pessoas  passando  fome  se  temos
capacidade de produzir alimentos para todos? Por que há
pessoas  sem teto,  enquanto  há  outros  ganhando com a
especulação imobiliária? Se a diferença entre viver ou morrer
está no quanto cada um tem no bolso, por qual motivo não
distribuímos de forma equitativa essa renda?

Enquanto acharmos que um ser humano, do gênero Homo
(Sapiens), como nós, revirar a lixeira como um cão, é algo
natural  e,  portanto,  aceitável,  não  teremos  esperança  de
fazer do mundo justo.

 46  Leia o texto 'Desigualdade' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A ideia principal do texto, ou seja, a sua proposta real, é
explicitamente  apresentada  pelo  autor  de  forma  clara,
objetiva e direta desde o primeiro parágrafo, utilizando uma
linguagem redundante, própria de textos instrutivos.

II. Ao levantar a questão de que possivelmente tendemos a
achar que é “natural” ver pessoas – inclusive crianças – em
situação de rua, o autor busca estimular o leitor a ignorar esse
estigma social, pois trata-se de um problema insolúvel.
III. Para o autor do texto, a questão sobre o motivo pelo qual
não  há  uma  distribuição  de  renda  de  forma  equitativa  é
bastante relevante quando se busca discutir  a  questão da
desigualdade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 47  Leia o texto 'Desigualdade' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Uma das ideias que o autor sustenta no texto é a de que a
desigualdade não é um tema simples, ou seja, é um assunto
que se mostra complicado e confuso, de difícil entendimento.

II. No trecho “Assim como a maioria dos leitores, eu estava
em uma reunião farta, até que retornei para minha residência
no dia 25/12”, o adjetivo “farta” é utilizado para caracterizar a
reunião,  atribuindo-lhe  a  característica  de  algo  que  se
apresenta em grande quantidade ou que é abundante.
III. No texto, o autor apresenta ao leitor um paradoxo: o ser
humano permite que existam pessoas passando fome em
uma sociedade capaz de prover comida para todos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 48  Leia o texto 'Desigualdade' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O autor afirma que o nosso sistema econômico promove a
manutenção da desigualdade entre as pessoas e nos ensina
a conviver com esse problema social.

II. No 2º parágrafo do texto, o autor faz referência a uma data
comemorativa  e  expressa  a  sua  crença  de  que  quase  a
totalidade  daqueles  que  o  leem  provavelmente  seguiu  os
rituais  e  costumes  próprios  da  data  comemorativa
mencionada.
III. No texto, o autor menciona uma ocasião em que ele se
encontrou com um indivíduo que parecia demonstrar dor e
sofrimento em seu semblante.  Essa imagem, descrita pelo
autor, reforça a ideia de que a desigualdade é algo presente
em nossa sociedade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 49  Leia o texto 'Desigualdade' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  Uma das ideias principais do texto é a de que fazer do
mundo um lugar mais justo passa pelo fato de mudarmos a
forma como encaramos e percebemos a desigualdade.

II.  Ter  visto uma pessoa que não teve suas necessidades
básicas supridas em uma tarde de Natal não causou qualquer
tipo de comoção ou empatia por parte do autor, conforme se
pode perceber após a leitura do texto.
III. O autor aborda no texto alguns temas que, na opinião dele,
merecem ser objeto de reflexão a fim de evitar que sejamos
agradecidos pelo que temos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 50  Leia o texto 'Desigualdade' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Ao longo de todo o texto, o autor procura abordar o tema da
desigualdade em nível  mundial,  como ela é  percebida em
diferentes lugares e como as populações pobres sofrem em
diferentes países.

II. O autor afirma no texto que o desemprego e a alta taxa de
inflação  são  fatores  que  afetam negativamente  a  vida  de
muitas pessoas, principalmente daquelas que possuem uma
renda mais alta.
III. No trecho “Há até quem acredite de alguma forma que ela
é boa…”, o autor utiliza um pronome feminino para referir-se à
“desigualdade”.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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