ESPECIFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

QUESTÃO 1
Assinale o item que não descreve
uma atitude relacionada à higiene
pessoal:
a) Lavar as mãos, após realizar a
limpeza de uma sala;
b) Trocar as roupas, diariamente,
após o trabalho;
c) Deixar de lavar as mãos após usar
o banheiro;
d) Não deixar animais de estimação
subir nas camas.

É claro que cada lugar pede um tipo
de atitude, o ambiente de trabalho
normalmente, exige um pouco mais
de formalidade, mas isso não quer
dizer que você deva agir como se
fosse
uma
máquina,
quando
está trabalhando.
Qual dos comportamentos abaixo
NÃO é considerado adequado em um
ambiente de trabalho:
a) Tratar
os
companheiros
de
trabalho com respeito, cordialidade e
simpatia;
b) Ser solícito, solidário e empático
com todos os que frequentam o seu
local de trabalho;
c) Chamar
as
pessoas
carinhosamente pelo seu apelido ou
nome de guerra;
d) Usar roupas adequadas que não
possam
ser
motivo
de
constrangimento para você ou para
seus companheiros de trabalho.

QUESTÃO 2
A limpeza urbana é fator importante
para a prevenção de doenças e
preservação do meio ambiente.
Sobre o assunto, é correto afimar:
a) A responsabilidade pelo cuidado
de ruas e praças é exclusiva das
prefeituras.
b) O cidadão pode e deve contribuir
para a limpeza urbana;
c) As pessoas têm direito de jogar
lixo onde quiserem, pois a prefeitura
deve recolher;
d) O objetivo central da limpeza
urbana é de embelezamento da
cidade.

QUESTÃO 4
Roberto, 26 anos, funcionário na área
de limpeza em uma secretaria
municipal, tem muitos requisitos e
aptidões para realizar o seu trabalho,
porém, não consegue manter um
bom nível de organização de seus
instrumentos de trabalho, materiais e
pertences. Abaixo escrevemos uma
série de coisas que Roberto deveria
fazer para melhorar sua organização
no trabalho:

QUESTÃO 3
Há pessoas que, no ambiente de
trabalho, comportam-se de um modo,
completamente distinto, do jeito que
têm quando estão em casa ou entre
amigos próximos.
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I. Após
utilizar
ferramentas
e
utensílios, fazer a limpeza dos
mesmos e guardá-los, em local
adequado;
II. Deixar ferramentas, utensílios e
materiais em local de fácil acesso,
mesmo que fora do local
adequado, para encontrar mais
facilmente no dia seguinte;
III. Não acumular coisas que não
tenham mais utilidade;
IV. Guardar todos os objetos para
reutilizá-los, tais como: copos
plásticos, garrafas, papéis e
outros;
V. Procurar não deixar objetos de uso
pessoal, em cima de mesas; não
deixar peças de roupa em
banheiros;
VI. Chegar no horário correto, sendo
pontual, também faz parte da sua
organização, no trabalho.
Quais desses itens ajudariam
Roberto a melhorar sua organização
no trabalho?
a) Apenas os itens I, IV e VI;
b) Apenas os itens II, IV e VI;
c) Apenas os itens II, III, IV e V;
d) Apenas os itens I, III, V e VI.

b) Utilizar
luvas
de
proteção
dependendo do tipo de produto a ser
transportado;
c) O ideal é nunca carregar mais que
30 kg por vez;
d) Nunca carregar cargas na cabeça,
pois isso leva à degeneração dos
discos da coluna cervical.
QUESTÃO 6
Novamente
falando
em
comportamento, no ambiente de
trabalho, leia os itens abaixo:
I. Pedro é muito comunicativo e,
muitas vezes, fala demais. Às vezes
até distorce um pouco o que,
realmente aconteceu, e até passa
informações importantes que ouviu
de pessoas, não tão confiáveis;
II. Ricardo é sempre muito atento e
observa tudo o que acontece em seu
setor. Gosta de julgar as pessoas e
até falar mal delas, quando acha que
elas estão erradas;
III. Selma é organizada, usa, sempre,
roupas discretas e tem por hábito
cumprimentar todos, colocando-se à
disposição para prestar ajuda, dentro
das suas possibilidades;
IV. Ronaldo é a simpatia em pessoa.
Muito bem humorado, é piadista e
tem horário, para fazer uma
brincadeira. Usa bastante o celular,
durante o expediente, passando
vídeos,
mensagens
e
coisas
engraçadas para os companheiros de
trabalho;
Qual destes funcionários tem um
comportamento
adequado
no
ambiente de trabalho:
a) Pedro
b) Ricardo
c) Selma
d) Ronaldo

QUESTÃO 5
O trabalho de carga e descarga de
veículos exige bom preparo físico,
saúde compatível e coordenação
motora. Qual dos itens abaixo, NÃO
representa uma ação correta na hora
de carregar e descarregar veículos de
carga:
a) Luvas,
roupas
especiais,
capacetes e outras proteções só
deverão ser usados em transporte de
cargas
tóxicas,
explosivas
ou
perigosas;
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QUESTÃO 7
Os serviços de
bastante, para
resultados da
Marque o item
relação a capina:

b) Só por culpa das chuvas, que
foram fortes;
c) Só por culpa do governo municipal,
que
não
realizou
obras
de
saneamento e uma boa coleta de lixo;
d) Só por culpa da população, que
joga lixo em qualquer lugar.

capina contribuem,
a melhoria dos
limpeza urbana.
INCORRETO em

a) Na capina manual, o capinador
trabalha com a enxada, enxadeco,
ciscador e outros instrumentos que
auxiliem a retirada da grama, capim,
pequenos arbustos e outros vegetais;
b) O ideal na capina manual é que a
distância entre os capinadores seja
de, pelo menos, 5 metros, para evitar
acidentes;
c) A capina mecânica é aquela
realizada por vários capinadores
utilizando carros-de-mão;
d) A capina química é aquela em que
é utilizado herbicida para secar a
grama, capim, pequenos arbustos,
etc.

QUESTÃO 9
Dentre as muitas tarefas que podem
ser realizadas pelo auxiliar de
serviços
gerais,
na
área
da
construção, aqui
citamos
uma
INCORRETA:
a) Realizar medições de nível das
paredes;
b) Escavar valas;
c) Misturar materiais (cimento, cal,
barro, areia, etc);
d) Limpeza do canteiro de obra.
QUESTÃO 10

QUESTÃO 8
Analise essas duas situações:
I. Choveu bastante e, em pouco
tempo, a cidade ficou toda inundada.
A água não tinha para onde correr...
O lixo nas ruas entupia os bueiros e a
água não tinha como ser escoada,
até vidas, foram perdidas na
inundação...e
II. A comunidade que mora à beira do
Rio
Vermelho,
lamenta
a
contaminação do rio provocada pelo
excesso de lixo nas margens,
inclusive lixo industrial e hospitalar e
o despejo de esgotos. Já não é mais
possível consumir a água e pescar no
rio...
Essas duas situações aconteceram:
a) Por culpa da população e do
governo municipal, que não fizeram
cada um a sua parte;

Os
instrumentos
agrícolas
são
invenções
que
acompanham o homem há muito e
muito tempo. Os instrumentos
manuais aos poucos vão sendo
substituídos
por
máquinas
e
equipamentos. A foto acima mostra
alguns dos muitos instrumentos
agrícolas manuais. Qual dos itens
abaixo não é considerado um
instrumento agrícola:
a) Enxada;
b) Carro de Mão;
c) Pá;
d) Enxadeco.
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QUESTÃO 11
Os inseticidas oferecem riscos para
a saúde dos seres humanos, pois são
tóxicos. Esse risco ocorre quando se
utiliza os inseticidas, de forma
incorreta.
Marque
o
item
INCORRETO:

d) Antes de descalçar as luvas, laválas externamente com água e sabão.
Ao descalçar, tirá-las do avesso, com
os braços inclinados para baixo.
QUESTÃO 13
O termo utilizado para o recolhimento
dos materiais que são possíveis de
serem reciclados é:

a) As informações apresentadas nos
rótulos e bulas, não servem para
evitar a penetração do inseticida pela
boca, nariz, pele, olhos, e outras
partes do seu corpo;
b) Em caso de mal-estar após o
manuseio ou a aplicação de
inseticida, vá para um lugar bem
arejado, retire as roupas que podem
estar contaminadas pelo inseticida,
tome banho com sabão e bastante
água corrente e procure ajuda
médica;
c) Se estiver sentindo-se muito mal,
troque de roupa, lave as partes do
corpo que estão contaminadas e
procure um serviço de emergência;
d) Os inseticidas devem ser utilizados
de acordo com a orientação de um
agrônomo.

a) Coleta Exclusiva;
b) Coleta Seletista;
c) Coleta Seletiva;
d) Coleta Eletiva.
QUESTÃO 14
Detergentes, sabão líquido e em pó,
pasta de soda, palha sintética, etc.
Produtos de limpeza que usamos,
diariamente, e muitas vezes não
conhecemos bem sua utilidade. Em
se tratando de produtos de limpeza,
leia e marque o item INCORRETO:
a) Detergentes removem as gorduras
e sujeiras de um objeto, e não
tendem a corroê-lo;
b) A limpeza diária do chão da
cozinha será mais eficaz se
acrescentar vinagre na água com o
produto de lavar o chão;
c) Os detergentes não abrasivos,
para limpeza de banheiro ou pasta de
soda para cozimento, usados com
uma palha sintética, irão polir as
panelas de alumínio fundido e folha
de alumínio;
d) Água e sabão neutro são ideais
para limpar tampos de pia de inox,
sintéticos e de granito.

QUESTÃO 12
Para todas as pessoas envolvidas
com a utilização de praguicidas, a
Higiene Pessoal é, extremamente
importante, e algumas ações mínimas
são necessárias, com exceção de:
a) Usar sempre roupas limpas. Não
utilizá-las se estiverem impregnadas
com praguicidas;
b) Usar sempre luvas, que podem ser
de borracha, pvc, plástico ou tecido;
c) Não fumar, comer, beber, sem
antes lavar as mãos e o rosto com
bastante água fria e sabão neutro; a
toxicidade oral é mais acentuada do
que a dérmica;
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QUESTÃO 15
O mundo todo está preocupado com
a reciclagem do lixo. Diminuir perdas
e gerar novos materiais úteis, a partir
do lixo, são dois dos muitos objetivos
da reciclagem. A reciclagem do lixo
consiste em:

Marque o item INCORRETO sobre
onde os produtos de limpeza devem
ser armazenados:
a) Em ambientes longe do alcance de
animais e crianças;
b) Em armários diferentes onde se
estocam alimentos;
c) Em depósitos escuros e sem
circulação de ar;
d) Em locais sem incidência de raios
solares.

a) Reutilização do lixo;
b) Queima adequada do lixo;
c) Limpeza adequada do lixo;
d) Separação correta do lixo.
QUESTÃO 16
Além da utilização dos carros de
coleta sistemática de lixo, outros
instrumentos auxiliares são utilizados
para recolher e remover o lixo. Dos
instrumentos auxiliares de remoção
que recolhe a maior quantidade de
lixo é:

QUESTÃO 19
Ao fim de cada dia de trabalho as
ferramentas utilizadas devem ser
limpas e guardadas. Isso faz parte
das obrigações:
a) Dos funcionários daquele setor;
b) Do Setor de Almoxarifado;
c) Do Vigilante;
d) Do Gestor do Órgão.

a) Carrinho de mão;
b) Carroça de madeira;
c) Carro adaptado com rodas de
pneus;
d) Caçamba estacionária.

QUESTÃO 20
Regras de boa conduta e convivência
evitam problemas de relacionamento
e melhoram o ambiente de trabalho.
Abaixo, citamos algumas dessas
regras e, apenas uma, está
INCORRETA:

QUESTÃO 17
A limpeza pública é uma das
atividades vitais para a cidade. Ela é
feita, levando em consideração, um
planejamento com um conjunto de
atividades. Qual das atividades
abaixo NÃO está entre as principais
atividades da limpeza pública:
a) Varrição de vias públicas;
b) Capinação;
c) Limpeza de locais de feiras livres;
d) Limpeza interna de escolas e
hospitais.

a) Sempre
pedir
licença
aos
presentes quando tiver de se
ausentar do local de trabalho;
b) Inteirar-se de detalhes da vida
privada
dos
companheiros
de
trabalho, para desta forma ter
assunto conversas nos intervalos;
c) Sempre ao chegar, cumprimentar
as pessoas presentes em seu local
de trabalho;
d) Pedir desculpas sempre que se
fizer
necessário,
para
evitar
discussões.

QUESTÃO 18
Os produtos de limpeza, sempre
trazem
nas
suas
instruções,
recomendações
de
segurança,
inclusive
sobre
o
seu
armazenamento.
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QUESTÃO 21
Os recipientes utilizados pelos
funcionários
do
Serviço
de
Higienização, contendo soluções
químicas fracionadas, ou seja, fora
dos recipientes originais, devem ser:
a) Queimados;
b) Rotulados com etiquetas;
c) Descartados;
d) Lavados e guardados com outros
recipientes, para que possam ser
utilizados com alimentos.

b) Ferramentas e utensílios do seu
local de trabalho devem ser
arrumados e guardados, como se
fosse a sua casa, os demais
funcionários devem acostumar-se
com a situação;
c) Os objetos de uso pessoal devem
ficar em seus bolsos e nunca
espalhados sobre sua bancada;
d) Quando tiver vários objetos
guardados em caixas, faça pequenas
etiquetas para facilitar, quando for
procurar alguma coisa.

QUESTÃO 22
Na estocagem dos produtos de
limpeza, está correto:
a) Guardar o mais perto possível da
pia, todos os produtos de limpeza;
b) Não manter todos os produtos de
limpeza longe dos alimentos;
c) Manter todos os produtos de
limpeza longe dos alimentos;
d) Manter os produtos de limpeza,
sempre, sem tampa para facilitar o
uso.

QUESTÃO 25
Um Auxiliar de Serviços Gerais
percebeu uma mancha, em uma
mesa de madeira encerada, utilizada
para reuniões. Diante desta situação,
para limpar essa mancha, o
CORRETO é utilizar:
a) Pano com água sanitária, e em
seguida, passar cera incolor;
b) Pano embebido com cloro e, em
seguida, passar verniz;
c) Detergente comum com água, e
em seguida, passar cera incolor;
d) Lixar o local manchado e, em
seguida, passar verniz.

QUESTÃO 23
O lixo orgânico deve ser separado do
lixo seco. São exemplos de materiais
recicláveis, exceto:
a) Papelão;
b) Revistas;
c) Plástico;
d) Adesivos.

QUESTÃO 26
O armazenamento, manipulação,
aplicação e o contato direto ou
indireto de forma incorreta dos
produtos agrotóxicos trazem graves
riscos à saúde dos trabalhadores e às
pessoas que residem nas fazendas,
podem causar graves impactos ao
lençol freático, nascentes, cursos
d’água e solo. Em relação ao tópico
ARMAZENAMENTO,
marque
o
procedimento INCORRETO:

QUESTÃO 24
Sobre a organização do local de
trabalho, está INCORRETO:
a) As ferramentas que são utilizadas,
com frequência, devem ficar, sempre,
o seu alcance, as demais devem ser
guardadas em locais apropriados;
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a) O depósito deve ser construído a
uma distância mínima de 30 (trinta)
metros das habitações e locais, onde
são conservados ou consumidos
alimentos
e
guardados
medicamentos, bem como, das fontes
de águas.
b) As caixas devem ser postas,
diretamente no chão e não se deve
ter restrições em relação a altura do
empilhamento;
c) O depósito deve ser construído a
uma distância mínima de 30 (trinta)
metros das habitações e locais onde
são conservados ou consumidos
alimentos
e
guardados
medicamentos, bem como das fontes
de águas;
d) O pé direito deve ter no mínimo 4
metros de altura para melhorar a
ventilação natural diluidora.

d) Devem ter piso apenas em areia.
QUESTÃO 29
Ter higiene tanto a nível pessoal,
quanto no trabalho, é uma forma de
combater:
a) As doenças;
b) As manifestações de preconceito;
c) Mau uso do ambiente de trabalho;
d) Uso indevido do ambiente de
trabalho.
QUESTÃO 30
Em nosso ambiente de trabalho,
quando uma pessoa estiver falando
sobre algum assunto de interesse
coletivo, devemos:
a) Deixar o local, silenciosamente;
b) Falar sobre assuntos pessoais,
simultaneamente;
c) Interromper a pessoa e falar ao
mesmo tempo;
d) Prestar atenção em quem estiver
falando.

QUESTÃO 27
O local ideal para a lavagem de
veículos e máquinas deve ter, com
exceção:
a) Ter piso impermeável;
b) Ter
escoamento
de
água,
diretamente, para a rede esgotos;
c) Ter equipamentos de proteção
individual, como luvas, botas, etc;
d) Ter estação para tratamento da
água.

QUESTÃO 31
O armazenamento de lixo é tão
importante, quanto a sua coleta, tanto
em pequenas, quanto em grandes
quantidades. Quando falamos em
pequenas quantidades, como devem
ficar os recipientes que armazenam o
lixo:
a) Bem
tampados
para
evitar
contágios;
b) Com furos, para que a água possa
escorrer;
c) Sempre abertos para exalar o mau
cheiro;
d) Sujos, pois não é necessário laválos.

QUESTÃO 28
Em relação aos terrenos utilizados
como aterro sanitário, para resíduos
(lixo) sólidos, marque o item
CORRETO:
a) Devem ficar próximo a rios, lagos,
lagoas ou açudes;
b) Devem
ficar
próximos
a
aglomerados urbanos;
c) Devem estar cercados para
impedir a entrada de pessoas sem
permissão;
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QUESTÃO 32
A limpeza urbana é uma das
atividades de grande importância na
vida de uma cidade, seja ela grande
ou
pequena.
Os
funcionários
encarregados de fazerem a limpeza
pública devem atuar nestes lugares,
com exceção:
a) Ruas,
avenidas,
becos
e
travessas;
b) Residências de Prefeitos e de
Secretários Municipais;
c) Escolas e Postos de Saúde;
d) Parque e Praças municipais.

Ter bom humor em seu local de
trabalho pode ser traduzido como:
a) Contar piadas aos amigos no
horário de trabalho;
b) Sorrir, constantemente, e em tom
alto prá todos ouvirem;
c) Mostrar simpatia e empatia com
todos;
d) Trazer vídeos engraçados para
mostrar aos amigos.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 36
O valor de (0) x (5) x (8) é:
a) 45;
b) 0;
c) 40;
d) 50.

QUESTÃO 33
Muitos trabalhadores têm, por rotina
trabalhar por várias horas de pé. Para
esses trabalhadores é importante:
a) Usar qualquer tipo de roupa e
calçado;
b) Que o trabalhador apoie o corpo,
durante algum tempo em uma perna
e durante algum tempo em outra;
c) Que este trabalhador realize
somente tarefas sedentárias;
d) Que os objetos de trabalho
estejam em locais de fácil alcance e
acesso.

RASCUNHO

QUESTÃO 34
Qual dos produtos abaixo NÃO é
utilizado em limpezas prediais:
a) Ceras;
b) Detergentes;
c) Sabonetes;
d) Cloro.
QUESTÃO 35
O bom humor é marca fundamental
de um trabalhador que tem bons
relacionamentos em seu trabalho.
Porém bom humor não pode ser
confundido
com
manifestações
extravagantes
de
alegria
e
descontração.
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QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que apresenta
somente números pares.
a) 127, 423, 617;
b) 147, 255, 612;
c) 214, 324, 210;
d) 877, 245, 222.

QUESTÃO 40
Um feirante tem em estoque 12
bandejas de ovos com 30 ovos em
cada uma delas. Ao vendê-los, o
feirante transfere os ovos para caixas
menores, com capacidade para 12
ovos. Para vender as 12 bandejas de
ovos são necessárias quantas caixas
com capacidade para 12 ovos?
a) 24;
b) 30;
c) 40;
d) 36.

QUESTÃO 38
Na prefeitura de uma determinada
cidade há 1.870 servidores. Este
número é composto por:
a) 1 unidade de milhar, 8 centenas e
7 dezenas;
b) 1 unidade de milhar, 8 dezenas e 7
unidades;
c) 1 centena, 8 dezenas e 7
unidades;
d) 1 unidade de milhar e 87 unidades;

RASCUNHO

QUESTÃO 39
Um terreno retangular mede 12m x
20m (12 metros por 20 metros).
Assinale
a
alternativa
que
corresponde a área do terreno,
metros quadrados:
a) 120;
b) 140;
c) 220;
d) 240.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 41
Marque a alternativa em que a
separação silábica foi feita de forma
INCORRETA.
a) Instantâneo = Ins – tan – tâ – ne –
o;
b) Porta = Por – ta;
c) Mesa – Me – sa;
d) Ônibus = Ô – ni – bus.

QUESTÃO 44
Na frase “Como é teu nome,
meninazinha de olhos verdes?” a
palavra
sublinhada
está
no
diminutivo,
podemos
afirmar
corretamente que:
a) O diminutivo correto para a palavra
é menininha;
b) A forma escrita no texto está
correta;
c) O certo é dizer menina pequena;
d) Todas
as
afirmações
estão
erradas.

QUESTÃO 42
Assinale a única alternativa que
apresenta ERRO na flexão de plural
dos
seguintes
substantivos
compostos:
a) Vira-lata = vira-latas;
b) Manga-rosa = mangas-rosas;
c) Boa-vida = boas-vidas;
d) Beija-flor = beija-flores.

QUESTÃO 45
Qual das palavras abaixo não se
altera, no plural?
a) Estação;
b) Lápis;
c) Amor;
d) Santo.

QUESTÃO 43
Observe atentamente a grafia das
seguintes palavras:
I. Relaxado;
II. Enxame;
III. Enxaqueca;
IV. Xícara.
Podemos afirmar corretamente que:
a) As palavras dos quatros itens
estão incorretas;
b) As palavras dos quatros itens
estão corretas;
c) Apenas, as palavras dos itens I e II
estão corretas;
d) Apenas, as palavras dos itens III e
IV estão corretas;

QUESTÃO 46
Na frase:
As ideias esdrúxulas correspondem
atitudes extravagantes.
A palavra em destaque pode ser
substituída por: EXCETO
a) Absurdas;
b) Esquisitas;
c) Simples;
d) Estranhas.
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QUESTÃO 47
Marque a sequência de palavras que
completa corretamente a frase:
Por ser muito _________, ela não
tinha a ______ de vencer a
____________.
a) Umilde
–
pretensão
–
concurrência;
b) Humilde
–
pretensão
–
concorrência;
c) Humilde
–
pretensão
–
concurrência;
d) Umilde
–
pretensão
–
concorrência;

QUESTÃO 49
Relacione
corretamente
o
substantivo coletivo da primeira
coluna com seu respectivo conjunto
de seres que ele representa na
segunda coluna:
I. Bando.
II. Álbum.
III. Cardume.
IV. Elenco.
( ) conjunto de artistas;
( ) conjunto de fotografias;
( ) agrupamento de aves;
( ) agrupamento de peixes.
A sequência CORRETA é:
a) II – IV – I – III;
b) IV – II – I – III;
c) I – III – IV II;
d) III – I – II – IV.

QUESTÃO 48
Marque a alternativa em que a
palavra foi grafada de forma
INCORRETA.
a) Xaxim;
b) Refúgio;
c) Faxada;
d) Xará.

QUESTÃO 50
Qual é o antônimo de raiva?
a) Ódio;
b) Aversão;
c) Rancor;
d) Serenidade.
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