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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.concursolandrisaleso@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-ASG 

 

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

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

 

 

Sua empresa defende a causa? 

 

Uma empresa ambientalmente correta fará pouca diferença para o planeta se as outras 1 

companhias com que ela faz negócio adotarem práticas irresponsáveis. Por isso, consumidores e 2 

ambientalistas estão cada vez mais atentos ao que acontece nas cadeias de negócios. Para controlar 3 

melhor os riscos, aumentar a eficiência e evitar surpresas desagradáveis, como escândalos 4 

relacionados a fornecedores que destroem a natureza, muitas empresas já incorporam critérios 5 

ambientais ao relacionamento com seus parceiros. Levantar a bandeira verde é também uma forma 6 

de influenciar práticas setoriais e políticas públicas. [ ...] 7 

O executivo Vicente Trius, presidente da subsidiária brasileira do Wal-Mart, diz que está 8 

preocupado em reduzir seus danos pessoais ao meio ambiente. [ ... ] Conta que aprendeu a reciclar o 9 

lixo há mais de uma década, quando morava na Espanha e, depois, nos Estados Unidos, mas diz que 10 

até recentemente não havia se dado conta do que deveria ser feito para reduzir o impacto ambiental 11 

da companhia em que trabalha. "A ficha não tinha caído", afirmou [...]. 12 

Nos corredores do escritório do Wal-Mart em São Paulo, Trius - um catalão agitado e 13 

falante - está se transformando no grande defensor da causa ambiental. Não faz isso somente por 14 

engajamento pessoal - ele tem objetivos de negócios a cumprir. O executivo é responsável por 15 

implementar no Brasil a estratégia global de sustentabilidade anunciada no ano passado por Lee 16 

Scott, o presidente mundial do Wal-Mart. [...] 17 

A subsidiária brasileira também quer mostrar para fornecedores e consumidores que faz o 18 

dever de casa. Trocou as lâmpadas incandescentes por ledes, mudou o sistema de ar-condicionado e 19 

refrigeração por outro mais econômico e gera energia de bagaço de cana em três unidades no 20 

Nordeste. As lojas oferecem sacolas feitas de material reciclado e estão testando material 21 

biodegradável. Nas novas construções, há tanques para captação de água da chuva e o piso dos 22 

estacionamentos é construído intercalando o concreto com faixas de grama - o que reduz a 23 

quantidade de asfalto, amplia a absorção de água e ajuda a diminuir o calor. 24 

[...] Segundo Trius, preocupações como essas são irreversíveis. "É verdade que o meio 25 

ambiente está na moda, mas nós fazemos tudo isso porque acreditamos que existe uma necessidade 26 

real de mudança", afirma. "Pessoalmente, tenho orgulho de levantar essa bandeira." 27 

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.                                                                 

CYNTIA  ROSENBURG 
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01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

A) Os grandes desafios ambientais não serão resolvidos 

apenas com iniciativas individuais. 

B) O esforço para dar a cor verde a um negócio, em 

princípio, não onera o orçamento de nenhuma 

empresa. 

C) A maior parte das empresas distribuídas no globo 

terrestre já sinaliza alguma preocupação com a 

causa ambiental.  

D) As críticas sociais a que estão sujeitos os produtos 

das mais variadas empresas do mundo continuam 

sem surtir nenhum efeito nas práticas de produção 

por elas adotadas. 

 

02) O provérbio que pode servir como justificativa para o 

que se declara no fragmento transcrito e o indicado 

na alternativa é:  

 

A) "Uma empresa ambientalmente correta faz pouca 

diferença para o planeta se as outras companhias 

com que faz negócio adotarem práticas 

irresponsáveis." (L.1/2) - "Uma andorinha só não faz 

verão”. 

B) "Por isso, consumidores e ambientalistas estão cada 

vez mais atentos ao que acontece nas cadeias de 

negócios." (L.2/3) - "Casa de ferreiro, espeto de pau." 

C) "Levantar a bandeira verde é também uma forma de 

influenciar práticas setoriais e políticas públicas 

(L.6/7) - "Muito vento é sinal de pouca chuva." 

D) "A subsidiária brasileira também quer mostrar para 

fornecedores e consumidores que faz o dever de 

casa." (L.18/19) - "O pau que nasce torto não tem 

jeito, morre torto". 

 

03) No texto, o termo: 

 

A) "bandeira" (L.6) indica lida. 

B) "mais" (L.10) expressa a mesma ideia que 

"mais"(L.20). 

C) "ficha" (L.12) está usada em sentido próprio.  

D) "Segundo" (L.25) indica ordem. 

 

04) O nome é o centro da declaração em: 

 

A) “Uma empresa ambientalmente correta fará pouca 

diferença para o planeta” (L.1). 

B) “, muitas empresas já incorporam critérios ambientais 

ao relacionamento com seus parceiros.” (L.5/6). 

C) “As lojas oferecem sacolas feitas de material 

reciclado” (L.21). 

D) “...consumidores e ambientalistas estão cada vez 

mais atentos” (L.2/3). 

 

05) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

I. A declaração "se as outras companhias com que ela 

faz negócio adotarem práticas irresponsáveis." 

(L.1/2) restringe o sentido da afirmativa anterior. 

II. A troca de lugar dos termos "critérios ambientais" 

(L.5/6) e "ao relacionamento com seus parceiros" 

(L.6) é viável, sem que se provoque incoerência ou 

incorreção gramatical, pois permanecem 

identificados os dois complementos de "incorporem".  

III. O termo "os riscos",  (L.4), e "uma necessidade real 

de mudança" (L.26/27), equivalem-se do ponto de 

vista sintático. 

IV. A forma verbal "reduz", (L.23), expressa uma ação 

habitual no presente. 

V. A expressão  "Para controlar melhor os riscos" (L.3/4) 

expressa uma finalidade. 

 

A alternativa em que estão indicadas todas as 

afirmativas verdadeiras é a 

 

A) I e III.  

B) II e IV.  

C) III e V.  

D) I, II e V. 

 

06) Com referência ao texto é CORRETO afirmar: 
 

A) Os termos “o”, em “o planeta” (L. 1) e “o”, em “o que 

reduz a quantidade de asfalto” (L.23/24) têm o 

mesmo valor morfológico. 

B) A expressão “presidente da subsidiária brasileira do 

Wal-Mart” (L.8) tem valor de vocativo. 

C)  A forma simples correspondente da expressão 

verbal “tinha caído” é “caíra”. (L. 12) 

D) A expressão “necessidade” (L. 26) é núcleo do objeto 

direto do verbo “existir” (L.26). 

 

07) A forma verbal transcrita à esquerda que pode ser 

substituída, mantendo-se o seu sentido original, pela 

expressão indicada à direita é: 
 

A) “adotarem” (L.2)  - poderão adotar. 

B) “destroem” (L.5) – estavam destruindo. 

C) “fazemos” (L.26) – estariam fazendo. 

D) “havia se dado” (L.11) – se dera. 

 

08) Sobre os elementos linguísticos que compõe o texto, 

pode-se afirmar: 
 

A) A expressão “Por isso” (L.2) introduz uma   

explicação. 

B) O termo “atentos” (L.3) exprime um estado do sujeito. 

C) A palavra “pouca” (L.1) indica intensidade. 

D) O vocábulo “mas” (L.26) expressa uma adição. 
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09) A locução verbal “deveria ser feito”, se transposta 

para o voz ativa, obtém-se a expressão verbal 

contida na alternativa: 

 

A) Deveriam fazer 

B) Deve fazer 

C) Devia fazer 

D) Deveria fazer. 

 

10) Exerce a mesma função sintática da expressão “...no 

grande defensor da causa ambiental” (L.14) o termo 

da alternativa: 

 

A) “ao relacionamento com seus parceiros” (L.6). 

B) “verdade” (L.25). 

C) “um catalão agitado” (L.13). 

D) “Material biodegradável” (L.21/22). 

 

11) Leia o trecho abaixo: 

 

“Nas novas construções, há tanques para captação 

de água da chuva e o piso dos estacionamentos é 

construído intercalando o concreto com faixas de 

grama” (L.22/23). 

 

Sobre o trecho em destaque é CORRETO afirmar: 

 

A) A expressão “Nas novas construções” exerce a 

mesma função sintática que “dos estacionamentos”. 

B) “De grama” tem valor de complemento nominal. 

C) Em “há tanques”, se for feita a troca do verbo “haver” 

pelo verbo “existir” o termo tanque muda de função 

sintática. 

D) O predicado da primeira oração é nominal. 

 

12) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato e 

um dígrafo. 

 

A) “adotarem” (L.2), “preocupado” (L.9), “presidente” 

(L.8) 

B)  “negócio” (L.2), “mais” (L.3), “melhor” (L.4) 

C)  “aumentar” (L.4), “causa” (L.14), “isso” (L.14) 

D) “energia” (L.20), “faixas” (L.23), “chuva” (L.22). 

13) As palavras “havia” (L.11), “eficiência” (L.4) e “faixas” 

(L.23) são respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 

C) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 

D) Paroxítona – paroxítona – paroxítona 

 

14) A forma verbal “adotarem” (L.2) indica uma ação: 

 

A) habitual . 

B) contínua. 

C) concluída. 

D) hipotética. 

 

15) Sobre a oração “há mais de uma década (...)” (L.10), 

pode-se afirmar: 

 

A) Possui sujeito inexistente. 

B) O núcleo do predicado é um nome. 

C) O sujeito é oculto 

D) O predicado é verbo-nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

16) Um casal tem 3 filhos. Cada filho recebe uma 
mesada que corresponde a 5 vezes sua idade. 
Sabendo que suas idades são 18, 13 e 9 anos, qual 
o gasto que o casal tem com as mesadas? 

 

A) R$ 200,00 

B) R$ 90,00 

C) R$ 45,00 

D) R$ 40,00 
 

17) Em um determinado órgão existem 16 lixeiras. Sabe-
se que os sacos de lixo de todas as lixeiras são 
trocados duas vezes ao dia e que esse órgão 
funciona 20 dias por mês. Qual será o gasto mensal 
com sacos de lixo sabendo que o pacote com 10 
unidades de sacos custa R$ 2,50? 

 

A) R$ 80,00 

B) R$ 160,00 

C) R$ 800,00 

D) R$ 1.600,00 
 

18) Julgue os itens a seguir e marque a alternativa 
CORRETA. 

 

I.  A fração  
𝟓

𝟑
  é uma fração imprópria. 

II. O conjunto dos números naturais contém todos os 
números positivos. 

III. O número 1 é elemento neutro da multiplicação. 
 

A) Apenas a alternativa II está correta. 

B) Apenas a alternativa III está correta. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

19) A diária de uma casa custa R$ 630,00. Se um grupo 
de 20 pessoas alugar essa casa durante 15 diárias 
qual será o gasto com o aluguel que cada um irá ter 
sabendo que o valor total foi dividido igualmente 
entre todos? 

 

A) R$ 840,00 

B) R$ 630,00 

C) R$ 472,50 

D) R$ 31,50 

 

20) Um motorista gastou R$ 102,25 ao abastecer seu 
veículo. Sabendo que o preço do litro é R$ 4,09 e 
que seu veículo percorre 12 km por litro, quantos km 
ele conseguirá percorrer com a quantia colocada? 

 

A) 12 km 

B) 25 km 

C) 102 km 

D) 300 km 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

CÁLCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são verdadeiras 

e em seguida assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. As diluições devem ser feitas sempre acrescentado 

água ao produto e não o produto à água, e é 

obrigatório utilizar sempre um dosador para proceder 

à diluição. 

II. Deve-se estar atento às dosagens recomendadas 

pelos fabricantes, pois induzem a desperdícios, 

assim preferir e praticar as dosagens manuais na 

diluição, o que inclusive aumenta a eficácia do 

produto. 

III. O recipiente onde está sendo diluído o produto deve 

estar limpo e ser lavado entre a diluição de um 

produto e outro. 

 

A) Somente a afirmação III é verdadeira. 

B) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

 

22) Quanto ao uso dos produtos químicos para execução 

de limpezas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Todos os produtos químicos apresentam algum risco 

para quem os manuseia. 

B) Produtos químicos de limpeza são conhecidos por 

seus nomes e não por suas cores. 

C) O armazenamento deve ser feito em locais onde a 

temperatura ambiente não apresente calor ou frio 

excessivo. 

D) Engano comum no manuseio de produtos químicos 

para limpeza é achar que misturar produtos diminui a 

eficácia, o que não é verdade. 

 

23) Na rotina de limpeza do dia a dia, assinale a 

alternativa no qual o procedimento NÃO é o indicado 

a ser realizado: 
 

A) Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza. 

B) Lavar as lixeiras diariamente e sempre que 

necessário. 

C) Desprezar o conteúdo de um saco de lixo em outro 

saco maior. 

D) Não colocar sacos de lixo pelos corredores, os 

mesmos devem ser armazenados no container do 

abrigo interno e encaminhados para o abrigo externo. 

 

 

 

24) Para que a limpeza de um estabelecimento seja feita 
da forma correta, é preciso estar a par das normas 
de Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária incide 
sobre os seguintes aspectos, EXCETO: 

 

A) Alimentos 

B) Produtos 

C) Serviços 

D) Relações trabalhistas 
 

25) Nas alternativas abaixo assinale àquela que é uma 
desvantagem de utilização o conjunto mop x rodo 
para a limpeza de piso e rodo:   

 

A) Pode reduzir o risco de acidentes ocupacionais com 
perfurocortantes. 

B) Possui uma ação mecânica reduzida que não 
garante a qualidade da limpeza, se comparado com a 
ação das fibras abrasivas ou esfregões. 

C) Substitui o pano de limpeza de pisos. 

D) Elimina o contato manual do profissional durante a 
torção dos fios de cabeleira pela compressão no 
balde espremedor. 

 

26) Que nome recebe a técnica descrita abaixo? 
 

“Envolve a limpeza com a utilização de panos de 
limpeza de piso e rodo. Facilita o trabalho do 
profissional de limpeza e desinfecção de superfícies, 
evitando idas e vindas para trocas de água e limpeza 
do pano no expurgo. Os seguintes passos são 
envolvidos nessa técnica de limpeza (ASSAD & 
COSTA, 2010): varredura úmida, ensaboar, enxaguar 
e secar.” 

 

A) Técnica de dois baldes 

B) Técnica da varredura úmida 

C) Técnica do duplo enxague 

D) Técnica do ensaboar geral 
 

27) Assinale a alternativa que indica os termos a que se 
referem os enunciados abaixo: 

 
I. São ceras formadas com produtos que possuem na 

sua composição carnaúba, sendo conhecidas como 
ceras à base de água ou emulsionáveis. São 
chamadas “ceras moles”, com baixíssima resistência. 

II. São as ceras que possuem polímeros acrílicos que 
formam um filme duro, porém de média resistência 
através da fusão dos componentes sólidos. Suportam 
média resistência e sua manutenção é mais fácil não 
necessitando ser lustrada devido ao filme duro que é 
mais resistente aos riscos, ranhuras e manchas. São 
consideradas antiderrapantes. 

 

A) I. Ceras lustráveis; II. Ceras semilustráveis 

B) I. Ceras semilustráveis; II. Ceras impermeabilizantes 

C) I. Ceras lustráveis; II. Ceras autobrilhantes 

D) I. Ceras autobrilhantes. Ceras impermeabilizantes 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Qual o nome do procedimento utilizado somente nos 

tratamentos de piso com ceras impermeabilizantes 

acrílicas com a finalidade de vedar os poros, fazer o 

nivelamento do piso e proporcionar brilho? 

 

A) Impermeabilização 

B) Selamento dos poros 

C) Polimento 

D) Lustração 

 

29) Sobre a limpeza com máquinas de rotação – 

Enceradeiras, assinale ( V ) para as afirmações 

verdadeiras e ( F ) para as afirmações falsas, e em 

seguida assinale a alternativa CORRETA: 

 

( ) Consiste no sistema de lavagem do piso com 

equipamento semelhante à enceradeira doméstica, 

que possuem escova, suporte para discos e discos 

de diversas cores com a finalidade exclusiva de 

lustrar. 

(  ) Para esse sistema há necessidade da remoção do 

sabão ou detergente com sujidade com rodo e os 

repetidos enxágues com água limpa, empregando-se 

também, pano de limpeza de piso e rodo ou mops 

úmidos.  

(  ) Tem como principal desvantagem a baixa 

produtividade do sistema e a sobrecarga ergonômica 

dos profissionais. 
 

A) ( V ); ( V ); ( V ) 

B) ( F ); ( V ); ( F ) 

C) ( V ); ( F ); ( F ) 

D) ( F ); ( V ); ( V ) 

 

30) Dentre os tipos de lixo descritos abaixo, qual deles é 

o que tem maior tempo de decomposição, e por isso, 

sempre deve se estar atento a eles na hora da coleta 

seletiva: 

 

A) Papel 

B) Latas de alumínio 

C) Palitos de fósforo 

D) Restos de comida 

 

31) Dos tipos de lixo classificados abaixo, qual deles 

deve ter como destino a incineração? 

 

A) O lixo de serviços de saúde (hospitalar) 

B) O lixo radioativo 

C) O lixo industrial 

D) O lixo orgânico 

32) Para determinar a melhor tecnologia para tratamento, 

aproveitamento ou destinação final do lixo é 

necessário conhecer a sua classificação. Assinale a 

alternativa abaixo que caracteriza um lixo especial? 

 

A) Formado por resíduos sólidos produto de limpeza 

pública (areia, papéis, folhagem, poda de árvores). 

B) Formado por resíduos geralmente industriais, merece 

tratamento, manipulação e transporte específicos, 

são eles, pilhas, baterias, embalagens de 

agrotóxicos, embalagens de combustíveis, de 

remédios ou venenos. 

C) Produto resultante da queima do combustível 

nuclear, composto de urânio enriquecido com isótopo 

atômico 235. A elevada radioatividade constitui um 

grave perigo à saúde da população 

D) Gerados por serviços hospitalares, ambulatoriais, 

farmácias, os mais variados tipos de resíduos 

sépticos, resultados de curativos, aplicação de 

medicamentos que em contato com o meio ambiente 

ou misturado ao lixo doméstico poderão ser 

patógenos ou vetores de doenças. 

 

33) Antes de começar qualquer preparo, deve-se verificar 

se a cozinha está limpa e em ordem, lavar as mãos, 

prender os cabelos, separar os ingredientes e seguir 

qual das orientações abaixo: 

 

A) Prove a comida na mão e ou com a mesma colher 

que estiver usando na preparação a fim de verificar o 

gosto e a qualidade. 

B) Não tampar os alimentos até a hora de serem 

servidos para evitar a desidratação da refeição. 

C) Utilizar sempre água filtrada ou fervida para as 

preparações que não precisam de cozimento, como 

no caso de sucos e leite em pó. 

D) Lavar as latas com alimentos antes de abrir, com 

água filtrada para evitar contaminação. 

 

34) Sobre a conservação dos alimentos NÃO é correto 

afirmar que: 

 

A) Os prazos de validade de produtos cujas embalagens 

foram abertas devem seguir as recomendações do 

fabricante. 

B) Todo produto congelado deve ter uma etiqueta de 

identificação com nome, quantidade, data de 

validade e o tipo de preparo. 

C) Alimentos descongelados, quando não usados 

totalmente devem ser congelados novamente. 

D) As sobras de alimentos enlatados devem ser 

colocadas em potes plásticos ou vidros bem limpos, 

secos, com tampa e guardados na geladeira. 
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INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

35) Nas alternativas abaixo assinale a alternativa que 

indica que uma carne está boa para uso e consumo: 
 

A) Não apresenta aspecto gelatinoso e pegajoso. 

B) Apresenta-se mole. 

C) Não aparece o desenho das fibras musculares. 

D) Empalidece. 

 

36) Assinale abaixo a alternativa que NÃO é uma medida 

correta de segurança, prevenção de acidentes e 

manutenção da saúde: 
 

A) O detergente não deve ser utilizado na lavagem de 

verduras, e outros alimentos. 

B) Se o óleo de cozinha pegar fogo, jogue bastante 

água e depois de resfriado, tente remover a panela 

do fogão. 

C) Sempre abra a porta do forno antes de acendê-lo. 

D) Quando utilizar a panela de pressão procure 

acrescentar no mínimo de água necessário para que 

o líquido não seque antes do cozimento do alimento 

ou, do contrário, não transborde ao ferver, entupindo 

a válvula de segurança. 

 

37) Nunca é demais lembrar que a maneira como é 

apresentado o serviço, reflete diretamente na 

imagem da empresa que está convidando. Sendo 

assim assinale a alternativa que não condiz com o 

que foi dito anteriormente: 
 

A) Nunca interferir uma reunião, ou entrar no meio de 

uma conversa, espere para ser solicitada, ou 

aguarde um momento em que possa falar sem 

interromper. 

B) Pedir licença sempre; e quando for servir colocar-se 

à frente da pessoa e não ao lado, e servir pela frente 

também, não pelo lado. 

C) Nunca esqueça do guardanapo, ele só é dispensável 

se for servir somente água. 

D) Quando for retirar, se as pessoas ainda estiverem 

conversando ou em reunião, pergunte se alguém 

aceita mais ou mais alguma coisa. 

 

38) Em uma reunião de negócios qual o procedimento 

CORRETO ao servir? 
 

A) Nunca colocar a água pela metade do copo, 

independentemente do tamanho do copo. 

B) Café servir somente com opção de açúcar, de 

preferência com um porta-saquinhos que contenha 

uns 5 de cada. 

C) Cappuccino servir de preferência pronto, para evitar 

de fazer sujeira na mesa onde está acontecendo o 

evento. 

D) Servir com bandeja sempre, a não ser que seja 

somente um copo. 

39) Para a proteção das mãos e dos punhos contra 

potenciais acidentes com agentes biológicos e 

químicos, qual o tipo de luva indicado? 

 

A) Luva de Proteção em Raspa 

B) Luva isolante de borracha  

C) Luva de proteção tipo condutiva 

D) Luva de proteção em borracha nitrílica 

 

40) Considere as lixeiras abaixo e de acordo com a sua 

cor, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de 

lixo que deve ser descartado: 

 

 

 

 

 

 

I. Vermelho                       II. Verde              

 

 

 

 

 

 

          III. Marrom                           IV. Cinza     

 

A) I. Plástico; II. Papel; III. Metal; IV. Não-Recicláveis   

B) I. Papel; II. Vidro; III. Não-Recicláveis; IV. Orgânicos 

C) I. Vidro; II. Metal; III. Orgânicos; IV. Radioativos 

D) I. Plástico; II. Vidro; III. Orgânicos; IV. Não-

Recicláveis 

 

 
 

 

 
 


