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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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

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

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 2  

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 3  

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

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



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 4  
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 
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ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre o relacionamento interpessoal no ambiente de 

trabalho, assinale a assertiva correta: 

 

A) O ambiente de trabalho é constituído de duas partes 

distintas: a física (instalações, móveis e decorações) 

e a social (as pessoas que o habitam). 

B) As pessoas não são o produto do meio em que 

vivem, embora tenham emoções, sentimentos e ajam 

de acordo com o conjunto que as cercam, seja 

espaço físico ou social. 

C) A valorização do ser humano, a preocupação com os 

sentimentos e com a qualidade de vida não são 

fatores que fazem a diferença. 

D) O trabalho é a forma como o homem, por um lado 

interage e transforma o meio ambiente, assegurando 

a sobrevivência, e, por outro lado, estabelece 

relações interpessoais, que teoricamente não 

serviriam para reforçar sua identidade e o senso de 

contribuição. 

 

22) Compreender o comportamento de cada um para 

facilitar um melhor entendimento do outro. A 

compreensão dos outros é uma aptidão necessária 

para que se possa sentir o que os outros pensam e 

sentem. Essa aptidão é chamada de empatia 

(compreensão do que o outro sente e da sua maneira 

de ser em função desse sentimento). Desta forma, ao 

lidar com pessoas é necessário compreendê-las e ter 

flexibilidade de ação nas atitudes e sentimentos que 

se conseguiu sentir empatia. Assim, é necessário 

compreender o comportamento de cada um, 

respeitando suas peculiaridades. Para isso, é 

necessário um repertório de condutas que pode ser 

usada conforme a pessoas, ou a situação. Julgue as 

assertivas e assinale a alternativa correta, com (V) 

para verdadeiro e com (F) para falso, e assinale a 

alternativa correta, que traz essa forma de se 

conduzir, chamada sensitividade social e flexibilidade 

de comportamento. 

 

(   ) Melhor conhecimento de si próprio. 

(   ) Melhor compreensão dos outros. 

(   ) Melhor convivência em grupo. 

(  ) Desenvolvimento de aptidões para um relacionamento 

mais eficiente com os outros e discriminar aspectos 

do seu comportamento através do melhor 

conhecimento de si próprio. 

 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, V 

C) V, V, F, V 

D) F, F, F, F 

 

 

 
 

23) A Ética envolve uma complexidade enorme de 
princípios e significados e está ligada à 
responsabilidade e à moralidade, que são peças 
fundamentais para o bem estar e convívio comum 
entre os indivíduos. Nossas relações interpessoais 
estão ligadas à integração e à socialização dos grupos 
e à Ética aparece como elemento equalizador do 
movimento de interação humana. Em relação à ética, 
marque a alternativa errada: 

 

A) Na atualidade, o indivíduo tem aprendido a viver em 
grupos, compartilhando os pensamentos, ouvindo as 
opiniões dos outros membros. De modo geral, os 
indivíduos entram em determinado grupo para 
satisfazer a suas classes básicas de necessidade: de 
aprender e de atuar com os outros. Embora haja 
predominância de uma ou outra necessidade, não é 
possível falar em grupos puros, seja de aprendizagem, 
seja de ação.  

B) A ética é necessária para a disciplina do indivíduo 
tanto moral quanto social, e esses preceitos morais 
devem nortear a conduta do indivíduo no ofício ou na 
profissão que exerce.  

C) Inúmeros elementos de respeito, moralidade, 
responsabilidade e princípios éticos devem estar 
inseridos na conduta do ser humano, contribuindo 
assim para a formação de uma consciência de hábitos 
íntegros e conscientes, que são alguns requisitos para 
a formação ética de um cidadão perante a sociedade. 
Cabe a cada um a consciência em viver baseado na 
conduta ética. 

D) A ética é prescindível nas relações humanas, pois a 
falta dela só deixaria as relações humanas 
transbordadas de desconfiança e perderiam o sentido 
de convivência harmoniosa. Ações antiéticas 
enfraquecem as ligações interpessoais, uma vez que 
tais ligações são construídas através da confiança e 
firmadas sob a moral e os bons costumes. 

 
24) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do 
trabalho dos segurados. Em relação a esse tema, 
marque a alternativa correta: 

 

A) O acidente de trabalho é aquele que provoca lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a 
perda ou redução, só permanente, da capacidade para 
o trabalho. 

B) Por doença profissional entende-se a adquirida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 
determinada atividade. E por doença do trabalho 
entende-se a adquirida ou desencadeada em função 
de condições especiais em que o trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente. 

C) As doenças ocupacionais não são consideradas como 
acidente do trabalho e não abrangem a doença 
profissional e a doença do trabalho.  

D) Não se equipara a acidente do trabalho o acidente 
sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de 
trabalho no percurso da residência para o local de 
trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o 
meio de locomoção, inclusive de propriedade do 
segurado. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Em relação aos princípios básicos de limpeza e 

desinfecção, assinale a alternativa correta:  

 

A) Utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o 

desempenho das atividades de trabalho. 

B)  Preparar, posteriormente, todo o material necessário 

aos procedimentos de limpeza e desinfecção a 

serem executados.  

C) Lavar as mãos só após os procedimentos, inclusive 

quando realizados com a utilização de luvas. 

D) Todos os procedimentos devem ser realizados 

cuidadosamente a fim de minimizar a criação de 

borrifos, poeira ou aerosóis.  

 

26) Existem substâncias ou preparações destinadas à 

higienização, desinfecção ou desinfestação 

domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em 

lugares de uso comum e no tratamento da água. As 

substâncias destinadas a destruir, indiscriminada ou 

seletivamente, microrganismos, quando aplicados em 

objetos inanimados ou ambientes. 

 

A) inseticidas.  

B) raticidas. 

C) desinfetantes. 

D) detergentes. 

 

27) Em relação aos primeiros socorros, ao se chegar no 

local de um acidente, ou onde se encontra um 

acidentado, deve-se assumir o controle da situação e 

proceder a uma rápida e segura avaliação da 

ocorrência. Para isso, deve-se tentar obter o máximo 

de informações possíveis sobre o ocorrido. 

Dependendo das circunstâncias de cada acidente, o 

que não é importante, durante esta etapa: 

 

A) Evitar o pânico e procurar a colaboração de outras 

pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e 

concisas. 

B) Manter perto os curiosos, pedindo apenas para que 

eles evitem confusão e deem espaço em que se 

possa trabalhar da melhor maneira possível.  

C) Ser ágil e decidido, observando, rapidamente, se 

existem perigos para o acidentado e para quem 

estiver prestando o socorro. 

D) A proteção do acidentado deve ser feita com o 

mesmo rigor da avaliação da ocorrência e do 

afastamento de pessoas curiosas ou que 

visivelmente tenham perdido o autocontrole e 

possam prejudicar a prestação dos primeiros 

socorros  

 

 

 

 

 

28)  Existem condições que atuam diretamente no 
estresse, afetando a situação ergonômica 
relacionada ao trabalho. Assinale a alternativa que 
compreende um comportamento prejudicial à 
ergonomia devido ao estresse: 

 
A) O indivíduo se dedica ao trabalho e busca 

aprimoramento constante. 
B) O indivíduo não faz pausas desnecessárias durante o 

expediente de trabalho. 
C) O indivíduo procura socializar-se com os colegas da 

melhor forma possível. 
D) O indivíduo encontra-se envolvido numa luta 

constante para realizar cada vez mais em cada vez 
menos tempo. 

 

29)  Quando uma pessoa precisa prestar primeiros 
socorros a uma vítima, deverá prezar primeiramente 
pela sua própria segurança. Assim, é medida prévia 
à efetiva prestação do socorro a seguinte: 

 
A) Atentar de imediato para a imobilização e 

estabilização da região suspeita de lesão. 
B) Assegurar-se de que a ajuda especializada foi 

providenciada e está a caminho. 
C) Avaliar o pulso da vítima. 
D) Transportar a vítima para local distante da cena do 

acidente. 
 
30)  A limpeza que objetiva uma ação mais profunda, 

com a redução da sujidade e da população 
microbiana, reduzindo a possibilidade de 
contaminação ambiental, é denominada: 

 
A) Limpeza Terminal 
B) Limpeza Concorrente 
C) Limpeza Corrente 
D) Limpeza Usual 
 
31)  O equipamento que pode substituir a vassoura em 

sua função nos ambientes internos, diminuindo o 
esforço e melhorando o resultado, é o (a): 

 
A) Mob 
B) Esfregão 
C) Aspirador 
D) Enceradeira 
 
32)  Acerca dos estoques de produtos de limpeza, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 

 
I. Sempre que o estoque atingir seu nível mínimo, deverá 

ser feita a solicitação de compras. 
II. O estoque mínimo ou de segurança (ES) é a menor 

quantidade de material que deverá existir no estoque 
para prevenir qualquer situação de emergência. 

III. O inventário serve para verificar a quantidade de 
gêneros existentes no almoxarifado. 

 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas III está correta. 
C) Apenas I e II estão corretas. 
D) I, II e III estão corretas. 
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33)  No controle do recebimento de novas mercadorias 

ao estoque, devem ser observados todos os itens 

abaixo, exceto: 

 

A) Verificação do peso indicado na nota fiscal e peso 

real da mercadoria, sem as caixas. 

B) Realização da inspeção de recebimento dos gêneros 

perecíveis pelo próprio fornecedor. 

C) Verificação das condições da embalagem e da data 

de validade, se for o caso. 

D) Realização da higienização adequada para posterior 

armazenamento. 

 

34)  Caso um equipamento elétrico da repartição pegue 
fogo, o meio de extinção mais recomendado para o 
caso é a utilização de: 

 
A) Sprinklers 
B) Extintor de gás carbônico. 
C) Extintor de água. 
D) Extintor de espuma. 
 
35) Acerca do reaproveitamento da água, assinale a 

alternativa correta: 
 
A) Ao fazer uso de água de reaproveitamento doméstico 

ou água de chuva, o cuidado deve ser redobrado, 
porque essas águas são consideradas potáveis. 

B) As águas das lavagens de roupas em máquinas e 
tanquinhos apresentam micro-organismos, que 
podem fazer bem para a saúde. 

C) As águas de chuva, por correrem por telhados e 
outras superfícies trazem com elas fezes de pombos 
e outros animais, como também poluentes das 
emissões dos carros e fábricas, que podem causar 
problemas de saúde. 

D) Utilize-as somente em locais que não ofereçam risco 
à saúde, evitando o uso no exterior da residência ou 
com contato com seres humanos e animais 
domésticos. O reaproveitamento das águas 
domésticas ou de chuva está recomendado para: 
Lavar veículos, tapetes, panos de chão; Lavar áreas 
externas como calçadas e quintais; Regar plantas e 
jardins. 

 
36) Durante o armazenamento de água, deve-se ter uma 

série de cuidados. Dentre eles, assinale alternativa, 
que não condiz com essas recomendações: 

 
A) Os recipientes devem ser mantidos no alcance de 

crianças. 

B) Os recipientes devem estar sempre bem fechados 

para evitar a entrada de sujeira e proliferação do 

mosquito Aedes aegypti, que transmite a Dengue e a 

Febre de Chikungunya. 

C) Manter os recipientes sempre fechados, limpos, em 

locais secos e arejados e sem exposição ao sol e ao 

calor. 

D) Devem ser armazenados em locais protegidos de 

acesso de animais domésticos, ratos e insetos em 

geral. 

37) Acerca do acondicionamento e destino do lixo, 

assinale a alternativa correta, em relação aos seus 

cuidados: 
 

A) O acondicionamento do lixo deve ser em sacos 

plásticos resistentes. E esses devem ser 

conservados, em lixeiras de plástico ou de metal, 

pois facilitam a limpeza. 

B) A lixeira pode ter tampa acionada por pedal (para 

impedir o contato manual), no caso ser lixeira 

fechada, como também podem ficar aberto, mas 

longe do alcance das crianças. 

C) Nas áreas externas, o lixo pode ser colocado em 

estrados baixos, para evitar contato com roedores e 

outros animais. 

D) O lixo colocado nas áreas externas deve ser 

protegido da chuva e do sol; de fácil limpeza; 

podendo juntar lixo orgânico (restos de alimentos) e 

lixo reciclável (papel, vidro, plástico e metal). 
 

38) Em relação às ações de higienização, julgue os itens 

com (V) para verdadeiro e com (F) para falso e 

assinale a alternativa correta:  

I- Limpeza é o processo mecânico de remoção de 

sujidades e detritos mediante o uso adequado de 

água e detergente para manter em estado de asseio 

os artigos, pisos, paredes, mobiliários e 

equipamentos;. 

II- Desinfecção é o processo de eliminação dos micro-

organismos patogênicos, exceto as formas 

esporuladas, realizada em superfícies inertes 

mediante a aplicação de meios físicos ou químicos 

(desinfetantes).  

III- Varredura úmida: deverá ser feita com mop ou com 

pano limpo umedecido com solução de detergente 

envolto em rodo, visando a remoção de detritos e 

sujidades. Após a passagem desta solução, deve-se 

retirar os resíduos do detergente com o mop ou pano 

umedecido com água limpa, também envolto em 

rodo. Esse tipo de ação evita a suspensão de 

partículas de poeira e dispersão de micro-

organismos, com consequente contaminação das 

pessoas, dos artigos, dos mobiliários e dos 

equipamentos presentes. 

IV- Lavagem do ambiente: é uma operação de limpeza 

mais rigorosa que envolve a fricção das superfícies 

com o auxílio de vassouras de nylon ou com fibras 

sintéticas, utilizando água em maior quantidade como 

elemento principal da remoção da sujidade, e 

detergente. Existem hoje máquinas lavadoras que 

realizam essa função utilizando discos acessórios 

para a fricção. Após a lavagem, deve ser feito o 

enxágue com água limpa para retirar os resíduos do 

detergente. 
 

A) V, V, V, V 

B) V, V, F, F 

C) V, F, F, F 

D) F, F, F, F 
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39) Os riscos ligados à execução de tarefas, à 

organização e às relações de trabalho, ao esforço 

físico intenso, levantamento e transporte manual de 

peso, mobiliário inadequado, posturas incorretas, 

controle rígido de tempo para produtividade, 

imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e 

noturno, jornadas de trabalho prolongadas, 

monotonia, repetitividade e situações causadoras de 

estresse são os: 

 

A) Físicos 

B) Químicos 

C) Biológicos 

D) Ergonômicos 

 

40) As queimaduras são lesões produzidas nos tecidos 

pela ação de agentes: físicos (calor ou frio, 

eletricidade, radiação), químicos (produtos 

corrosivos: ácidos ou bases fortes) ou biológicos 

animais ou plantas). Para isso, há recomendações 

que devem ser colocadas em prática, diante uma 

situação de primeiro socorro. Em relação a isso, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Aplicar pomadas, líquidos, cremes ou outras 

substâncias sobre a queimadura.  

B) Arrancar tecido que estiver aderido à queimadura, 

em seguida, resfrie com água limpa ou soro 

fisiológico, deixando-o no local.  

C) Não romper as bolhas, mas se houver bolhas 

grandes e o plasma estiver amarelado (é um meio de 

cultura), perfurar a bolha, mas manter a pele, 

fazendo curativo para evitar infecção. 

D) Se a área lesada for os pés ou as mãos, separá-los 

com rolos de gaze ou pano limpo umedecidos e não 

precisa enfaixá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


