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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

TURNO: TARDE 

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.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.camarariogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

As regras de comportamento social, mesmo quando refletem a vontade da grande maioria 1 

dos membros de um grupo social, são vistas sempre como limitações que restringem a liberdade 2 

individual. Entretanto é preciso ter em conta, antes de tudo, que o ser humano é associativo por 3 

natureza. Isso já foi afirmado há mais de dois mil anos pelo filósofo grego Aristóteles, quando 4 

escreveu que "o homem é um animal político", querendo dizer, em linguagem de hoje, que o ser 5 

humano é um animal que não vive fora da sociedade. 6 

Cada ser humano é um indivíduo e tem seus direitos próprios, mas nenhum pode viver 7 

sem a companhia e o apoio de outros indivíduos, que têm os mesmos direitos fundamentais. Isso torna 8 

indispensável a convivência permanente, e é por esse motivo que existem as sociedades humanas. 9 

Como todos os seres humanos são livres e cada um tem sua individualidade, a convivência 10 

é fonte permanente de divergências e de conflitos. Para que seja possível a convivência harmônica, 11 

necessária e benéfica, é indispensável que existam as regras de organização e de comportamento 12 

social. Essas regras não devem ser impostas por uma pessoa ou por um grupo social sem a 13 

participação dos demais membros da sociedade, pois isso afrontaria o direito à igualdade. Assim, por 14 

mecanismos democráticos, respeitando a liberdade e a igualdade de todos, são fixadas as regras. E 15 

aquelas consideradas mais importantes são de obediência obrigatória. É assim, e para isso, que nasce 16 

o direito e é desse modo que se estabelece uma organização justa para a sociedade humana 17 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. In: Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna. 

 

 

 

 

 



01) Marque a alternativa que apresenta o nome 

como núcleo do predicado. 

 

(A) “...que se estabelece uma organização justa 

para a sociedade humana” (L.17). 

(B) “...nenhum pode viver sem a companhia e o 

apoio de outros indivíduos” (L.7/8) 

(C) “...cada um tem sua individualidade.” (L.10). 

(D) “...todos os seres humanos são livres” (L.10) 

 

02)  “Essas regras não devem ser impostas 

por uma pessoa” (L.13). 

 

Transpondo a frase acima para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) deverá impor 

(B) devia impor 

(C) deve impor 

(D) devia impor 

 

03) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “liberdade” (L.2) 

(B) “indivíduo” (L.7) 

(C) “direito” (L.14) 

(D) “participação” (L.14) 

 

04) O verbo é o núcleo da informação do predicado 

em: 

 

(A) “o ser humano não vive fora da sociedade.” 

(L.5/6) 

(B) “aquelas são de obediência obrigatória.” (L.16) 

(C) “o ser humano é um animal” (L.5/6) 

(D) “o ser humano é associativo” (L.3) 

 

05) Funciona no texto como agente da ação verbal 

a expressão: 

 

(A) “à  igualdade” (L.14) 

(B) “pelo filósofo grego Aristóteles” (L.4) 

(C) “todos os seres humanos” (L.10). 

(D) “importantes” (L.16). 

 

06) Há equivalência entre o termo transcrito e o 

que ele significa em: 

 

(A) “mesmo” (L.1) - conclusão 

(B) “Assim” (L.14) - conformidade 

(C) “mas” (L.7) - conclusão 

(D) “Entretanto” (L.3) - ressalva 

 

 

 

07) O termo em destaque é sujeito em: 

 

(A) “nasce o direito” (L.16/17) 

(B) “Isso torna indispensável a convivência 

permanente,” (L.8/9) 

(C) “Isso já foi afirmado (...) pelo filósofo grego 

Aristóteles” (L.4). 

(D) “...mesmo quando refletem a vontade da 

grande maioria” (L.1). 

 

08) A alternativa que apresenta um adjetivo em 

destaque com valor temporal é: 

 

(A) “...limitações  que  restringem   a liberdade 

individual.” (L.2/3). 

(B) “...Para que seja possível a convivência 

harmônica” (L.11) 

(C) “a convivência é fonte permanente de 

divergências e de conflitos.” (L.10/11). 

(D) “que têm os mesmos direitos fundamentais.” 

(L.8) 

 

09)  

 

 

 

 

 

Sobre a frase acima, pode-se afirmar: 

 

(A) O vocábulo “que” é morfologicamente 

classificado como conjunção integrante. 

(B) A expressão “as sociedades humanas” 

completa o sentido do verbo existir. 

(C) Em “existem as sociedades humanas” é 

uma oração sem sujeito. 

(D) A expressão “as sociedades humanas” é 

sujeito do verbo existir. 

 

10) Assinale a alternativa em que todas as palavras 

recebem acento gráfico em obediência ao 

mesmo princípio. 

 

(A) “próprios” (L.7) e “indivíduos” (L.8). 

(B) “divergências” (L.11) e harmônica (L.11). 

(C) “próprios” (L.7) e  “político” (L.5). 

(D) “obrigatória” (L.16) e  “benéfica” (L.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...e é por esse motivo que existem as 

sociedades humanas.” (L.9). 
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11) Observe: 

 

I. “Isso torna indispensável a convivência 
permanente” (L.8/9). 

II. “Isso já foi afirmado  pelo filósofo grego 

Aristóteles.” (L.4). 
III. “...o ser humano é associativo por natureza.” 

(L.3/4). 

 
Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) I. Predicado nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado Nominal. 

(B) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado  Nominal 
III. Predicado Nominal. 

(C) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado Nominal. 

(D) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado  verbo-nominal 

 

12) Assinale a alternativa em que a palavra 
apresenta hiato. 

 

(A) “convivência” (L.11) 

(B) “maioria” (L.1). 
(C) “direitos” (L.8). 

(D) “igualdade” (L.14) 

 
13) As palavras “demais” (L.14), “filósofo” (L.4) e 

“obrigatória” (L.16) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

(B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 

(C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 

 

14) Os grupos de  letras encontrados na palavra 

“membros” (L.2) são classificados como:  
 

(A) Apenas encontros consonantais 

(B) Encontro consonantal e dígrafo, 
respectivamente. 

(C) Dígrafo e encontro consonantal, 

respectivamente. 
(D) Apenas dígrafos 

 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “devem” (L.13), “afrontaria” (L.14), 
“humanos” (L.10) 

(B) “indivíduo” (L.7), “social” (L.1), “esse” (L.9) 

(C) “direito” (L.14), “próprios” (L. 7), “Assim” 
(L.14) 

(D) “restringem” (L.2), “foi” (L.4), “estabelece”  

(L.17) 
 

 

 

 

QUESTÕES MATEMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) São múltiplos de 3, EXCETO: 

 

(A) 15 

(B) 60 

(C) 2 

(D) 90 

 

17) NÃO é número par: 

 

(A) 897 

(B) 564 

(C) 36 

(D) 912 

 

18)  21% de 652 é igual a: 

 

(A) 186,46 

(B) 145, 29 

(C) 136, 92 

(D) 171, 63 

 

19)  Qual o resultado da expressão matemática 

abaixo: 

 

96 x 45 + 97x 21 – 36 x 54 – 9 

 

(A) 4597 

(B) 4404 

(C) 4320 

(D) 4298 

 

20)  100 metros equivalem a quantos hectômetros 

(hm): 

 

(A) 1000 hm 

(B) 1 hm 

(C) 10 hm 

(D) 100 hm 
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QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ÁREA – 21 a 40 

 

21. Algumas regras gerais de segurança deverão 

ser sempre observadas, tanto pela empresa 
quanto por seus empregados, para que 

possíveis acidentes de trabalho sejam evitados 

e a segurança de todos seja garantida. Assim 
todas as regras de segurança abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 
(A) A empresa deverá fornecer o EPI adequado à 

neutralização e/ou eliminação do agente 

agressor à saúde dos empregados e garantir a 

utilização de todos. A área de trabalho deverá 
ser mantida sempre limpa e organizada.  

(B) Somente pessoal habilitado, qualificado e 

capacitado tais como: engenheiros, 
supervisores, técnicos ou outros que tenham 

recebido treinamento específico em 

equipamentos elétricos terão permissão para 
atividades envolvendo eletricidade.  

(C) Importante que o empregado só comunique ao 

seu supervisor, gerente ou líder, apenas 
acidente de trabalho de grande extensão seja 

ocorrido com ele ou com seu colega de 

trabalho. 
(D) Ninguém deve operar qualquer equipamento, a 

menos que tenha recebido treinado para tal, e 

que todas as medidas de segurança estejam 

implanta- das no maquinário. A empresa e 
empregados devem inspecionar 

constantemente as ferramentas e 

equipamentos de trabalho, inclusive os EPIs. 
 

22. A Saúde e Segurança do Trabalho é um 

conjunto de medidas preventivas adotadas 
visando minimizar os acidentes de trabalho, as 

doenças mentais e a capacidade de trabalho do 

empregado. Analise as regras de segurança 
que deverão ser adotadas na prevenção de 

acidentes: 
 

I. O empregado deve avisar imediatamente ao 

seu supervisor sobre os riscos que venha a 

perceber.  
II. Cabe à empresa, quando for avisada sobre 

riscos iminentes, adotar ações que evitem que 

estas condições continuem.  
III. Os dispositivos de segurança dos 

equipamentos não devem, em qualquer 

hipótese, ser desativados evitando, assim, 
riscos de acidente. 

IV. Não há necessidade de ser colocados avisos e 

sinais de segurança em local visível, pois todos 

os empregados tem acesso à informação. 
 

Após análise das regras de segurança acima 

podemos concluir que: 
 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) I, II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

23. Todos os trabalhadores têm direito a um 

ambiente de trabalho saudável, equilibrado e 

seguro, com “redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança.” Assim todas as regras de 

segurança abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Quando um extintor for utilizado, deve ser 

comunicado imediatamente ao supervisor para 

que seja recarregado e recolocado no lugar de 

origem. 

(B) Todos devem conhecer exatamente onde estão 

localizados os equipamentos de combate a 

incêndio.  

(C) Os equipamentos de incêndio são de facílimo 

manuseio assim não é recomendado o 

treinamento na utilização desses 

equipamentos. 

(D) Antes de fazer qualquer trabalho, o empregado 

deve analisar se existe alguma condição de 

risco. Cuidados especiais devem ser tomados 

de forma a prevenir que roupas ou ferramentas 

fiquem ao alcance de equipamentos. 

 

24. Todos os anos milhões de trabalhadores são 

vítimas de acidentes no trabalho. Grande parte 

deles são causados pela falta de atenção, e 

também pelo não uso de equipamentos 

adequados às atividades que exercem. Assim 

todas as regras de segurança abaixo estão 

corretas, EXCETO. 
 

(A) Os corredores e saídas devem estar sempre 

desimpedidos para livre acesso das pessoas em 

caso de incêndio ou outros acidentes 

(B) Todos os dispositivos de segurança deverão ser 

inspecionados frequentemente. Esta inspeção 

deve ocorrer pela empresa, com a colaboração 

dos empregados.  

(C) Caso seja observado algum defeito em 

qualquer dispositivo, os reparos necessários 

deverão ser feitos imediatamente. 

(D) Não deve ser interrompida qualquer atividade 

que oferecer risco à saúde ou à vida dos 

trabalhadores. 
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25. Equipamento de Proteção Individual é todo 

dispositivo ou produto de uso individual. Sobre 

os EPIs todas as afirmações abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Os EPIs são destinados à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 

do trabalhador, evitando assim acidentes e 

doenças ocupacionais. 

(B) Os EPIs só devem ser fornecidos quando a 

atividade desempenhada pelo empregado 

oferecer risco à morte do trabalhador. 

(C) Os EPIs necessários aos bloqueios são aqueles 

identificados no documento de Programa de 

Prevenção de Riscos Ambiental, mapa de 

riscos, ou em situações atípicas e que existam 

risco de acidentes. 

(D) De acordo com a NR 6, os “EPIs devem ser 

fornecidos gratuitamente pelas empresas, 

sempre adequado aos riscos da função e em 

perfeito estado de conservação e 

funcionamento”.  

 

26. Ainda sobre os Equipamentos de Proteção 

Individual assinale a alternativa INCORRETA 
 

(A) Cabe à empresa exigir aos seus funcionários o 

uso dos EPIs durante a jornada de trabalho, 

(B) Cabe ao empregado pagar cursos receber 

orientações e treinamentos sobre o uso 

adequado e a devida conservação. 

(C) Cabe ainda à empresa substituir 

imediatamente O EPI quando danificado ou 

extraviado 

(D) Para fins de evidência para a empresa, o 

fornecimento e troca de qualquer EPI deve ser 

registrado por meio de um formulário, que 

deverá ser preenchido sem rasuras e assinado 

pelo empregado.  

 

27. São obrigações do empregado quanto ao uso 

do EPI todas abaixo, EXCETO. 
 

(A) É de responsabilidade dos empregados usar 
corretamente o EPI durante o trabalho,  

(B) É de responsabilidade dos empregados manter 

os EPIs sempre em boas condições de uso e 

conservação. 
(C)  Não comunicar a empresa qualquer alteração 

que o torne impróprio para uso, pois é de 

responsabilidade do empregado cumprir as 
determinações sobre o uso adequado. 

(D) Todos os EPIs precisam ter a indicação do 

Certificado de Aprovação - C.A, que vem 
descrito nas embalagens, ou no próprio 

equipamento, expedido pelo órgão nacional 

competente em matéria de segurança e saúde 
no trabalho do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

28. A ordem, organização e limpeza do ambiente 

de trabalho representam base da prevenção de 

acidentes. Sobre esse assunto analise as 

afirmações abaixo: 

 

I. Um ambiente organizado e limpo aumenta a 

rapidez e facilidade na busca de objetos e 

ferramentas de trabalho reduz o cansaço físico, 

otimiza o tempo de trabalho e facilita a 

comunicação entre os empregados. 

II. Todos os materiais de trabalho devem estar 

sempre organizados de forma a separar os 

mais importantes e eliminar/transferir os 

desnecessários;  

III. O local deve permanecer limpo, eliminando 

resíduos e sujeiras. 

IV. O trabalho será mais fácil e seguro se o 

ambiente estiver em ordem 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

29. As Normas Regulamentadoras (NR) são de 

observância obrigatória pelas empresas 

privadas e públicas e pelos órgãos públicos de 

administração direta e indireta, que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT. Sobre essas normas 

assinale a alternativa INCORRETA 

 

(A) A NR- 2 diz que todo estabelecimento novo, 

antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar 

aprovação de suas instalações ao órgão do 

Ministério do Trabalho. 

(B) A NR – 3 Sempre que houver uma situação ou 

condição de risco grave e iminente para o 

trabalhador, poderão ser interditados 

estabelecimentos, setor de serviço, máquina 

ou equipamento, ou embargar a obra, pelos 

órgãos de fiscalização.  

(C) A NR - 4 diz respeito aos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho (SESMT) e tem como 

finalidade promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador em seu local de 

trabalho.  

(D) A NR-5 estabelece requisitos técnicos mínimos 

que devam ser observados nas edificações para 

garantir a segurança e conforto aos que nelas 

trabalham. 
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30. O Auxiliar de Serviços Gerais é também 

responsável por manter o espaço destinado à 

copa funcionando perfeitamente. Assim este 

profissional é responsável por todo o serviço de 

copa, incluindo as ações abaixo, EXCETO. 
 

(A) Preparação de cafés, sucos e lanches em geral. 

(B) Cuidar da limpeza dos objetos utilizados,  

(C) Organizar e preparar a mesa a ser servida, 

garantindo um bom funcionamento da cozinha;  

(D) Servir com educação e descortesia os clientes. 

 

31. Quando os serviços da copa não são realizados 

de maneira satisfatória, as reclamações 

aparecem e prejudicam a imagem da 

empresa.  Dentre as falhas mais comuns estão:  
 

(A) Produtos servidos adequadamente e 

organização 

(B) Lanches ou cafés não entregues  

(C) Mau atendimento, atrasos, falta de 

prestatividade  

(D) Interrupções desnecessárias, além do 

desperdício ou falta de materiais e alimentos. 

 

32. É necessário que o Auxiliar de Serviços Gerais 

quando no desempenho de serviços de copa 

tenha uma postura adequada e experiência 

compatível, para desempenhar a função de 

uma forma ágil, satisfatória e cortês. Entre as 

características esperadas nesse desempenho, 

estão todas abaixo, EXCETO. 
 

(A) Atenção e organização 

(B) Higiene e zelo 

(C) Simpatia e Cuidado 

(D) Descrição e Educação 

 

33. De forma mais específica, estão entre as 

atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais no 

desempenho de serviços de copa: 

 

I. Fazer café, chá e preparar pequenos lanches;  

II. Manter a copa limpa e organizada, bem como 

todos os componentes do local, como geladeira 

e micro-ondas;  

III. Servir colaboradores, clientes e visitantes além 

de repor itens como copos descartáveis e 

galões de água;  

IV. Organizar a mesa de refeições. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) I, II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, III e IV estão corretas 

34. Uma das finalidades da limpeza é preparar o 

ambiente para suas atividades, mantendo a 

ordem e conservando equipamentos e 

instalações. As rotinas e procedimentos de 

execução dos serviços de limpeza nos 

banheiros de uma escola dentre outros são: 

 

I. Limpar espelho e pisos dos sanitários com pano 

úmido e saneante domissanitário desinfetante, 

realizando a remoção de sujidades e outros 

contaminantes, mantendo- os em adequadas 

condições de higienização durante todo o 

horário previsto de uso, em especial após os 

intervalos das aulas. 

II. Lavar pisos, bacias, assentos, mictórios e pias 

com saneante domissanitário desinfetante, 

mantendo- os em adequadas condições de 

higienização durante todo o horário previsto de 

uso, em especial após os intervalos das aulas. 

III. Manter os cestos isentos de detritos, 

acondicionando-os em local indicado pelo 

gestor da escola. 

IV. Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los 

adequadamente e depositá-los em local 

indicado pelo gestor da escola, além de 

proceder à higienização do recipiente de lixo e 

repor os sacos de lixo. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) I, II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

35. Ao realizar a limpeza do banheiro, qual a 

sequência correta que o Auxiliar de Serviços 

Gerais deve observar? 

 

(A) 1º Teto; 2º Paredes; 3º Espelhos; 4º Pias; 5º 

Torneiras; 6º Boxes; 7º Vasos sanitários e 

mictórios; 8º Piso. 

(B) 1º Vasos sanitários e Mictórios; 2º Boxes; 3º 

Torneiras; 4º Espelhos; 5º Pias; 6º Paredes; 7º 

Pisos; 8º Teto. 

(C) 1º Pisos; 2º Vasos sanitários e Mictórios; 3º 

Pias; 4º Boxes; 5º Paredes; 6º Espelhos; 7º 

Teto; 8º Torneiras. 

(D) 1º Pias; 2º Boxes; 3º Vasos Sanitários e 

Mictórios; 4º Paredes; 5º Espelhos; 6º Teto; 7º 

Pisos; 8º Torneiras. 
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36. Quanto aos procedimentos da rotina diária na 

execução dos serviços de limpeza em salas de 

aula devem ser observadas todas as ações 

abaixo, EXCETO. 

 

(A) Remover o pó e passar pano úmido embebido 

em água e sabão ou detergente neutro 

eliminando papéis, migalhas e outros: nas 

superfícies das mesas e em lousas e quadros 

brancos. 

(B) Varrer o piso do ambiente 

(C) Passar pano úmido no piso mesmo no caso de 

pisos de madeira 

(D) Manter os cestos isentos de resíduos, 

acondicionando o lixo em local indicado pelo 

gestor da escola. 

 

37.  Dentre os procedimentos e execução de 

serviços de limpeza todos abaixo estão 

corretos, EXCETO. 

 

(A) Varrer o piso das áreas externas com jato de 

água de grande pressão. 

(B) Retirar papéis, resíduos e folhagens, 

acondicionando-os apropriadamente e 

colocando-os no local indicado pelo 

Contratante, sendo terminantemente vedada a 

queima dessas matérias em local não 

autorizado, situado na área circunscrita de 

propriedade da escola, observada a legislação 

ambiental vigente e de medicina e segurança 

do trabalho. 

(C) Remover o pó de capachos e tapetes 

(D) Remover e manter os cestos isentos de 

resíduos, acondicionando o lixo em local 

indicado pelo gestor da escola. 

 

38.  São proibidos aos Auxiliares de Serviços 

Gerais no que diz respeito à utilização de 

materiais de limpeza, EXCETO. 

 

(A) Mistura de produtos saneantes/químicos não 

previamente autorizados, bem como o 

manuseio do produto saneante sem o uso de 

EPI apropriados. 

(B) Reaproveitamento de embalagens vazias com 

produtos saneantes diferentes do rótulo 

original bem como alteração na proporção da 

diluição preconizada 

(C) Utilização de produtos saneantes fora do 

período de validade. 

(D) Armazenamento conjunto de produtos 

saneantes compatíveis. 

 

 

39. O Auxiliar de Serviços Gerais deve seguir todos 

os cuidados com os equipamentos e utensílios 

utilizados na limpeza, EXCETO. 

 

(A) Utilizar de forma correta aspiradores de pó, 

mangueiras, baldes, carrinhos para transporte 

de lixo, escadas dentre outros. 

(B) Manter todos os equipamentos e utensílios 

necessários à execução dos serviços em 

perfeitas condições de uso, devendo os 

danificados serem substituídos em até 24(vinte 

e quatro) horas. 

(C) Os equipamentos elétricos não devem ser 

dotados de sistema de proteção, de modo que 

apenas o profissional deve evitar danos na rede 

elétrica; 

(D) Observar conduta adequada na utilização dos 

utensílios e dos equipamentos disponibilizados 

para a prestação dos serviços, objetivando 

correta higienização dos mesmos e das 

instalações objeto da prestação de serviços; 

 

40. O fundamento que precisa ser compreendido é 

que os padrões éticos dos servidores públicos 

advêm de sua própria natureza, ou seja, de 

caráter público, e sua relação com o público. 

Ética no Setor Público pode ser qualificada 

como o que estar prescrito em todas as 

afirmações abaixo, EXCETO. 

 

(A) Agir de acordo com o que está estabelecido em 

lei e, também, com os valores de justiça e 

honestidade.  

(B) Responsabilidade do servidor público por aquilo 

que fez e, também, por aquilo que não fez, mas 

que deveria ter feito.  

(C) Equilíbrio entre a legalidade e finalidade do ato 

administrativo, visando à consolidação da 

moralidade administrativa.  

(D) Omitir a verdade, para que esta não contrarie 

aos interesses da Administração.  

 

 

 

 

 


