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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE DE LIMPEZA 

 

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 FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 01 A 09 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

PÍLULA DO BARULHO  

 

A religião certamente é um dos motores das expectativas positivas. 1 

Pesquisador das relações entre saúde e religiosidade há mais de trinta anos, o 2 

psiquiatra Harold      Koening, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, 3 

concluiu, em uma de suas       muitas análises, que a fé aumentava a sobrevida das 4 

pessoas em 29 %. Isso ajuda na   5compreensão de fenômenos como o das “pílulas 5 

de Frei Galvão”, muito conhecidas   6entre os católicos. [...] A diferença das “pílulas 6 

de Frei Galvão” é que ninguém as toma como remédio, mas como amuleto de sorte, 7 

uma crença. É fé, não é ciência. [...] 8 

“O ser humano nasce profundamente dependente e é acostumado a 9 

esperar a      providência, que o outro dê aquilo que lhe falta”, explica o psicanalista 10 

e médico   Jorge Forbes. “A religião é parte desse ciclo; ela é a renovação de uma 11 

esperança que cessa quando as dúvidas do indivíduo não podem ser respondidas 12 

pela razão.” Indevido, e mesmo inaceitável, é um ministro da Saúde achar que a 13 

ciência pode ser irrelevante ou substituída pela fé, como fez Ricardo Barros. [...] Só 14 

a ciência dirá, ao seu tempo e ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 15 

câncer. Se for, tanto melhor para os pacientes, as famílias, os médicos, os cidadãos, 16 

o Brasil, o mundo. Mas, mesmo com toda essa esperança, é preciso agir com 17 

prudência. Talvez a resposta só apareça em cinco anos. Até lá haverá muita dor. 18 

Mas também se evitará muita dor. Alcilena, a mãe do advogado que foi à justiça 19 

pedir a fosfo, chegou a tomá-la por vinte dias, mas morreu vítima do câncer que 20 

vinha sofrendo. 21 

 

Adaptado de ALEGRETTI, Fernanda e THOMAS, Jennifer Ann. VEJA, n.21, ano 49, ed.2479, 25 

maio, 2016, p.77-83. 

 

 

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.                                                                 
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01) Considerando as ideias do texto, marque a 

alternativa correta:  

 

A) A fé é suficiente para curar qualquer doença. 

B) As “pílulas de Frei Galvão” e a pílula do câncer têm 

comprovação científica quanto à cura das doenças. 

C) No texto há uma crítica ao ministro da Saúde por 

valorizar mais a fé do que a ciência.  

D) O exemplo de Alcilena, apresentado no final do texto, 

comprova que a pílula do câncer tem efeito curativo.  

 

02) A expressão “agir com prudência” (L. 17/18) aparece, 

no texto, com o sentido de: 

 

A) Agir com intolerância 

B) Agir com ironia 

C) Agir com determinação 

D) Agir com moderação   

 

03) Assinale a alternativa que apresenta palavras com 

ditongo, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

A) Relações (L. 2) – religião (L.1) – expectativas (L.1) 

B) Mais (L.2) – saúde (L.2) – pessoas ( L.5)   

C) Muita (L18) – positivas (L.1) – chegou (L.20) 

D) Esperança (L.17) – essa (L.17) –nasce (L.9)  

 

04) A alternativa que contém APENAS palavras com 

encontro consonantal é: 

 

A) Sobrevida (L.4) – pessoas (L.5) – muitas (L.4) 

B) Conhecidas (L.6) - entre (L.6) – ninguém (L.7) 

C) Crença (L.8) – profundamente (L.9) – ciclo (L.11)   

D) Outro (L.10) – resposta (L.18) – vítima (L.20) 

 

05) As palavras chegou (L.20) – câncer (L.16) e pílula 

(L.15), quanto ao acento tônico, podem ser 

classificadas, respectivamente, como: 

 

A) Oxítona – paroxítona – proparoxítona   

B) Paroxítona – oxítona – proparoxítona  

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona  

D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

06) Marque a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas na frase: “Só a ciência dirá, ao seu tempo e 

ao seu ritmo, se a fosfoetalomina é mesmo a pílula do 

câncer” (L. 14/16): 

 

A) Separam vocativo 

B) Separam aposto 

C) Separam adjunto adverbial  

D) Separam oração coordenada 

 

07) A alternativa em que todas as palavras mudariam de 

sentido, caso estivessem sem acento, é: 

 

A) Católicos (L.6) – haverá (L.18) –  ciência (L.8) 

B) Indivíduo (L.12)– até (L.18) –  vítima (L.20) 

C) Médico (L.11) – providência (L.10) – dúvidas (L.12)  

D) Inaceitável (L.13) – saúde (L.13) – remédio (L.7)  

 

08) Marque a sequência cuja divisão silábica está 

correta: 

 

A) Com-pre-en-são (L.5) /  pru-dên-cia (L.18)  

B) In-a-cei-tá-vel (L.13) / ad-vo-ga-do (L.19) 

C) P-si-ca-na-lis-ta (L.10) / fa-mí-li-a (L.16) 

D) Subs-ti-tu-í-da (L.14) / mo-rreu (L.20) 

 

09) Na frase “Até lá, haverá muita dor.” (L.18), o vocábulo 

destacado é: 

 

A) Substantivo 

B) Advérbio   

C) Adjetivo 

D) Conjunção 

 

10) Assinale a alternativa que contenha uma palavra 

com sílaba tônica: 

 

A) Caderno 

B) Barata 

C) Máquina 

D) Sozinho 
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ÁREA LIVRE 

11) 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. 

 

12) Analise as afirmativas abaixo: 

 

I- Aparatoso é antônimo de humilde. 

II- Portanto é sinônimo de consequentemente. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II são corretas. 

D) As afirmativas I e II são falsas. 

 

13) Nas alternativas abaixo, marque as que só contém 

dígrafos? 

 

A) Chave – cheque – mala - xadrez 

B) Ponta – malha – calha – nascer 

C) Crescer – abraçar – almoço – dança 

D) Dedo – molho – quero – queijo 

 

14) Assinale a alternativa que só contém substantivos 

próprios. 

 

A) mandioca – papagaio - carnaval 

B) leitão – Adidas - Diniz 

C) Paula – Curitiba - Tietê 

D) João – celular - planeta 

 

15) Com relação ao emprego das letras S e Z analise as 

palavras abaixo: 

 

I- Rigidez 

II- Deslisante 

III- Conseder. 

 

O emprego está correto nos itens: 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) Apenas no item I 

D) Todos estão incorretos. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) Em um grupo de 50 pessoas, 40% são homens e 60% 

das mulheres são solteiras. O número de mulheres 

casadas é: 

 
A) 30 

B) 18 

C) 12 

D) 20 

 
17) Numa maratona o primeiro colocado está a 60 

metros do segundo colocado. Após um dado instante, 

observa-se que enquanto o primeiro anda 13 metros 

o segundo anda 16 metros. Quantos metros deverá 

andar o segundo colocado para alcançar o primeiro? 

 
A) 220m 

B) 260 m 

C) 270 m 

D) 320 m 

 
18) Uma pessoa levou 1 hora, 30 minutos e 40 segundos 

para realizar determinada tarefa. O tempo total de 

trabalho dessa pessoa, em segundos, vale: 

 
A) 580 

B) 5440 

C) 4680 

D) 130 

 
19) Vitor tem 39 anos e seu filho tem 11 anos. Qual era a 

idade de Vítor quando seu filho nasceu? 

 
A) 24 anos 

B) 26 anos 

C) 28 anos 

D) 30 anos 

 

20) O dono de uma papelaria compra cada três 

envelopes, de um mesmo tipo por R$ 0,10 e revende 

cada cinco deles por R$ 0,20. Quantos desses 

envelopes deve vender para obter um lucro de R$ 

20,00? 

 
A) 3000 

B) 2000 

C) 2500 

D) 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assinale a alternativa que traz a recomendações 

ERRADAS, em relação ao consumo d’água humano: 

 

A) A água utilizada para consumo humano deve ser 

potável, isto é, aquela que é tratada e proveniente do 

abastecimento público, de poços profundos, de 

caminhões-pipa e água mineral envasada, 

devidamente regularizados no órgão da vigilância 

em saúde. 

B) Na higiene pessoal, a água deve servir para lavar as 

mãos, escovar os dentes e tomar banho, beber, 

cozinhar, preparar alimentos, lavar louças, utensílios 

de cozinha, eletrodomésticos, superfícies, lavagem 

de roupas ou quaisquer materiais que entrem em 

contato com o corpo humano e alimentos. 

C) Na compra de água envasada ou gelo, deve-se 

verificar se a embalagem está em bom estado de 

conservação, se os lacres não estão violados, se os 

rótulos estão perfeitamente legíveis e se está dentro 

do prazo de validade.  

D) Na compra de água de caminhão-pipa, as empresas 

fornecedoras, transportadoras e/ou distribuidoras 

de água potável por caminhão-pipa não são 

obrigatórias possuir inscrição no Cadastro Municipal 

de Vigilância em Saúde – CMVS. 

 

22)  Em relação aos cuidados na utilização e no consumo 

humano de água, julgue as alternativas e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

(  ) A água deve ser filtrada (com filtro doméstico, coador 

de papel ou pano limpo), e, posteriormente, fervida.  

(  ) A fervura da água elimina bactérias, vírus e parasitas; 

por isso, é o método preferencial para tratamento da água 

de consumo humano.  

(  ) Caso não seja possível ferver, deve-se realizar a 

filtração (com filtro doméstico, coador de papel ou pano 

limpo), sem necessidade de posterior tratamento com 

hipoclorito de sódio (2,5%). 

 

A) V, V, V 

B) V, F, V 

C) V, V, F 

D) F, F, F 

 

 

 

23) A higiene ambiental, de equipamentos e de utensílios 

é o conjunto de ações preventivas que proporcionam 

um espaço agradável de convivência, garantindo um 

ambiente que estabeleça condições favoráveis à 

saúde, minimizando a possibilidade de doenças. É 

muito importante realizar a higienização, porque os 

microrganismos se multiplicam em resíduos ou 

sujidades que permanecem nesses locais, 

contaminando-os e disseminando doenças. A 

higienização é a operação que engloba a limpeza e a 

desinfecção. Em relação à higienização, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) A limpeza é a etapa menos importante do processo 

de higienização. Consiste em retirar a sujeira de um 

local (pisos, paredes, móveis, equipamentos e outros 

objetos). Deve ser feita às vezes esfregando bem com 

água e sabão ou detergente, com posterior enxágue e 

secagem.  

B) A limpeza deve partir sempre da área mais suja para 

a área mais limpa, da área mais contaminada para a 

área menos contaminada, de baixo para cima, 

remover a sujeira sempre num mesmo sentido e 

numa mesma direção. 

C) A desinfecção é o processo de destruição de 

microrganismos que causam doenças (vírus, 

bactérias e fungos), mediante a aplicação de agentes 

físicos e químicos.  

D) Os produtos desinfetantes, usados na desinfecção, 

têm a finalidade de aumentar a carga microbiana e 

devem ser registrados no Ministério da Saúde com 

indicação para este fim, observando sempre as 

instruções do rótulo. 

 

24) A diferença entre higiene e limpeza, conforme a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na 
RDC nº 275, de 21/10/2002 é descrita como, 
“limpeza” sendo a operação de remoção de terra, 
resíduos de alimentos, sujidades e/ou outras 
substâncias indesejáveis; e “higiene”, como um 
sistema de princípios ou regras necessárias para 
evitar doenças e conservar a saúde da coletividade. 
Para se tornar eficaz, o processo de higienização 
deve passar por várias etapas. Neste sentido, 
assinale a alternativa que consiste na limpeza 
grosseira (retirada mecânica) dos resíduos em 
contato com a superfície, com auxílio de abrasivos 
físicos: 

 

A) Remoção de resíduos.  
B) Pré-lavagem. 
C) Lavagem.   
D) Enxágue 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) Em relação às condutas de higiene pessoal, assinale a 

alternativa errada: 

 

A) Manter-se adequadamente higienizado, com banho 

diário, cabelos limpos e presos, unhas aparadas e 

limpas;  

B) Lavar as mãos com água e sabão líquido nas 

seguintes situações: antes dos procedimentos de 

limpeza e após a conclusão das tarefas; antes e após 

o uso do toalete; após tossir, espirrar ou assoar o 

nariz; antes de se alimentar. 

C) Usar avental limpo. 

D) Levar para casa aventais contaminados. 

 

26) Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 

químicos e biológicos existentes nos ambientes de 

trabalho que, em função de sua natureza, 

concentração ou intensidade e tempo de exposição, 

são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

Em relação a esses agentes, julgue as assertivas e 

assinale a alternativa correta: 

 

(  )      Consideram-se agentes físicos as diversas formas de 

energia a que possam estar expostos os 

trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, 

pressões anormais, temperaturas extremas, 

radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 

bem como o infrassom e o ultrassom. 

(___)  Consideram-se agentes químicos as substâncias, 

compostos ou produtos que possam penetrar no 

organismo pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, 

ou que, pela natureza da atividade de exposição, 

possam ter contato ou ser absorvidos pelo 

organismo através da pele ou por ingestão. 

(___)  Consideram-se agentes biológicos as bactérias, 

fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre 

outros. 

 

A) V, V, V 

B) V, F, V 

C) V, V, F 

D) F, F, F 

 

27) No que diz respeito à ordem, à organização e à 

limpeza do ambiente de trabalho, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) A organização, arrumação e a limpeza representam 

base da prevenção de acidentes.  

B) 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.  

C) Todos os materiais de trabalho devem estar sempre 

organizados de forma a separar os mais importantes 

e eliminar/transferir os desnecessários; o local deve 

permanecer limpo, eliminando resíduos e sujeiras.  

D) O trabalho será mais fácil e seguro, se o ambiente 

estiver em ordem. Uma dica importante é que as 

saídas de emergência e os corredores de circulação 

não precisam estar sempre livres. 

 

28) Em relação aos recipientes de uso doméstico, como 

baldes, bacias, panelas, garrafas, jarras, entre outros, 

para efeito de armazenamento de água potável para 

consumo humano, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Os utensílios domésticos devem ser exclusivos para 

este fim e de materiais não tóxicos, de fácil limpeza 

(de material liso, impermeável, lavável, de fácil 

higienização, resistente ao ataque de substâncias 

corrosivas e à ação mecânica) e que possam entrar 

em contato com a água sem ocasionar alterações 

indesejáveis ou possíveis contaminações.  

B) Os recipientes de uso domésticos só devem ser 

adquiridos com tampas que permitam a completa 

vedação. Não use recipientes que estão em mal 

estado de conservação, com ranhuras, bordas 

quebradas, rachadas, tampas abauladas, com 

incrustações ou encardidos. 

C) Recomenda-se que seja adquirido um utensílio novo, 

com tampa perfeitamente ajustável apenas para este 

fim.  

D) Os utensílios domésticos poderão ser usados para 

outros fins, como deixar roupas de molho, usar para 

lavar o chão, etc. 
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29) Em relação aos procedimentos de Saúde e Higiene 

Pessoal, em relação a alternativa INCORRETA: 

 

A) Tomar banho diariamente. 

B) Lavar as mãos: ao chegar ao trabalho, antes de 

preparar os alimentos, antes das refeições, ao tocar 

em objetos sujos, após o uso do banheiro, após a 

limpeza de um local, após remover lixo e outros 

resíduos, após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz. 

C) As unhas podem ser longas; a cabeça não precisa ser 

lavada com frequência, mas se devem escovar bem 

os cabelos. 

D) Os cabelos devem ser curtos ou estarem presos; 

escovar os dentes; usar avental limpo e de cor clara 

ou uniforme. 

 

30) Sobre as relações humanas, julgue os itens a seguir e 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

(____) Para uma boa convivência social, é necessário 

respeitar a individualidade de cada pessoa. 

(  ) As diferenças individuais são determinadas por 

fatores genéticos, psicológicos e socioculturais.  

(___) Em relação aos fatores genéticos, nenhum controle o 

ser humano possui sobre a construção de sua 

estrutura já existente. O que pode ocorrer são 

apenas medidas educativas, medicinais, dentre 

outras. 

 

A) F, F, F 

B) V, F, V 

C) V, V, V 

D) F, V, V 

 

31) Acerca dos métodos de limpeza e equipamentos 

utilizados, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. A limpeza manual úmida é indicada para a limpeza de 

paredes, divisórias, mobiliários e de equipamentos de 

grande porte. 

II. A limpeza com vassouras é recomendável em áreas 

descobertas, como estacionamentos e pátios. 

III. A limpeza manual molhada é recomendada para locais 

com guarda de documento e arquivamento da 

instituição. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

32) Assinale alternativa cujo local da instituição em 

destaque, com alta movimentação de pessoal, deve 

ser limpo diariamente: 

 

A) Pátio 

B) Estacionamento 

C) Sacadas e Varandas 

D) Áreas Comuns 

 

33)  Analise os itens abaixo: 

 

I. Iniciar sempre da área mais suja para a mais limpa; 

II. Utilizar movimento único, em um só sentido; 

III. Iniciar do local mais distante para o mais próximo; 

IV. Iniciar com a limpeza do teto, depois do chão; 

V. Iniciar do fundo para a porta; 

 

São técnicas a serem utilizadas para uma limpeza eficaz 

apenas: 

 

A) III e IV. 

B) I, II e V. 

C) II, III, IV e V. 

D) I, III, IV e V. 

 

34) Dentre as alternativas, não constitui uma medida a 

ser adotada para a limpeza eficiente de uma entidade 

a seguinte: 

 

A) Reunir e organizar todo o material necessário no 

carrinho de limpeza. 

B) Trocar as luvas para execução das etapas posteriores 

à limpeza de regiões críticas. 

C) Colocar o carrinho de limpeza do lado da porta de 

entrada do ambiente, sempre do lado de fora. 

D) Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pelo piso e 

ralos, e por último a pia e o vaso sanitário. 

 

35) Na operação de varrição e limpeza, deverá ser 

observado o seguinte item para prestação segura do 

serviço: 

 

A) Utilizar o identificador de piso molhado, evitando 

circulação de pessoas na área a ser limpa. 

B) Escolher o horário de maior tráfego para realizar a 

operação, para evitar sujidades. 

C) Não é necessário o uso de equipamento de proteção 

individual em quaisquer casos de varrição. 

D) Não se devem lavar os equipamentos de proteção 

individual utilizados, para evitar deterioração. 
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36)  Assinale a alternativa que apresenta o produto de 

limpeza, com poder de desinfecção, utilizado para a 

higienização de espelhos, peças de banheiro, 

eletrodomésticos e pias: 
 

A) Detergente 

B) Álcool 

C) Vinagre 

D) Desengordurante 

 

37)  A característica, desejada no comportamento de 

uma pessoa no seu ambiente de trabalho, que 

consiste em suportar males, dissabores e incômodos 

resignadamente, sem revolta ou queixa, é 

denominada: 
 

A) Inteligência 

B) Solidariedade 

C) Paciência 

D) Habilidade 

 

38)  Acerca da ética no serviço público, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a 

consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público. 

B) A moralidade da Administração Pública não se limita 

à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 

acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem 

comum. 

C) O trabalho desenvolvido pelo servidor público 

perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar. 

D) O servidor público poderá desprezar o elemento 

ético de sua conduta em casos de emergência. 

 

39)  Em relação às atitudes do servidor público 

orientadas pela ética, analise as alternativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 
 

I. É permitido ao servidor público ser, em função de seu 

espírito de solidariedade, conivente com erro ou 

infração de ética de outro servidor. 

II. É vedado ao servidor público alterar ou deturpar o 

teor de documentos que deva encaminhar para 

providências. 

III. O servidor público deve iludir ou tentar iludir 

qualquer pessoa que necessite do atendimento em 

serviços públicos quando for para o interesse comum. 
 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

40) Durante a atividade de limpeza de um determinado 

setor são encontrados vários tipos de lixo. Assinale a 

alternativa INCORRETA de como proceder com o 

recolhimento destes lixos: 
 

A) Fazer a separação do lixo orgânico, do lixo seco, 

plásticos e vidros. 

B) Atualmente recomenda-se queimar todo lixo 

encontrado para evitar o acúmulo. 

C) Recolher o lixo orgânico para evitar a proliferação de 

germes e mau cheiro. 

D) Separar o lixo orgânico dos demais tipos de lixo 

como plásticos e vidros. 

 

 

 


