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CONCURSO PÚBLICO - 01/2016

BERTOLÍNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.

www.institutolegatus.com.br
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Os textos dessa prova tratam de um tema importante 

para nossa reflexão enquanto cidadãos. Leia-os com 

atenção para responder às questões. 

 

Texto I 

 
A rua 
A rua, concreta, discreta 
Nos mostra a frieza da sociedade 
E a tristeza de um povo esquecido. 
 
A rua, cinza, prateada, concreta, discreta, 
Esconde o brilho da lua 
Através da escuridão solitária 
Nos mostra o pouco caso dos governantes 
E a tristeza de um povo esquecido. 
 
A rua, vazia, fria, Cinza, prateada, Concreta, discreta, 
Sufoca os sentimentos, 
Entristece a felicidade do sorriso, 
Apaga o brilho do olhar, 
Nos mostra as drogas da vida 
E a tristeza de um povo esquecido. 
 
A rua, violenta, imponente, vazia, fria, Cinza, prateada, 
concreta, discreta, 
Acaba com a alma infantil, 
A brincadeira com a bola 
E a roupa colorida 
Que caracterizam as crianças. 
Assim, mais uma vez, a rua nos mostra 
A frieza da sociedade, 
O pouco caso dos governantes, 
As drogas da vida 
E a tristeza de um povo esquecido. 
 
                                            (Mariana Zayat Chammas) 
 
QUESTÃO 01  
 
O poema repete o mesmo verso no fim da cada estrofe. 
A repetição desses versos: 
 
(A) Compromete a coesão do texto, uma vez que se 

deve evitar repetições desnecessárias. 
(B) Reforça a condição das pessoas que vivem em 

situação de rua. 
(C) Demonstra a falta de amor de nosso povo. 
(D) Revela a despreocupação dos governantes 
(E) Revela a despreocupação da sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02  
 
No primeiro verso de cada estrofe, a autora apresenta 
adjetivos para caracterizar rua. Considerando as ideias 
apresentadas no texto, assinale a alternativa que 
apresenta o recurso estilístico empregados nesses 
versos: 
 
(A) Metáfora 
(B) Comparação 
(C) Antítese 
(D) Gradação 
(E) Hipérbole   
 
QUESTÃO 03  
 
De acordo com as ideias do texto, ao caracterizar a rua 
como concreta, a poesia nos remete ao duplo sentido 

dessa palavra. Assinale a alternativa que apresenta 
esses sentidos: 
 
(A) Verdadeira/palpável e movimentada 
(B) Cimento/asfalto e solitária 
(C) Cimento/asfalto e fria 
(D) Real/verdadeira e sensível 
(E) Verdadeira e fria 
 
 
 
 
Analise o trecho abaixo para responder às questões 04 
e 05: 
 
A frieza da sociedade, 
O pouco caso dos governantes, 
As drogas da vida 
E a tristeza de um povo esquecido. 
 
QUESTÃO 04  
 
No texto aparecem as palavras frieza e tristeza, ambas 

são substantivos derivados de adjetivos.  
Assinale a alternativa em que o sufixo –EZA foi 
corretamente empregado: 
 
(A) franceza  
(B) princeza 
(C) portuguesa 
(D) duqueza  
(E) esperteza 
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QUESTÃO 05  
 
A respeito dos termos “da sociedade” e “de um povo 
esquecido” assinale a alternativa correta: 

 
(A) Completam o sentido do substantivo abstrato a que 

se referem, exercendo a função de complemento 
nominal. 

(B) Completam o sentido da palavra a que se referem, 
exercendo a função de objeto indireto.  

(C) Especificam o substantivo concreto a que se 
referem, exercendo a função de adjunto adnominal.  

(D) Especificam o substantivo abstrato a que se 
referem, exercendo a função de aposto 
especificativo.  

(E) Especificam o substantivo abstrato a que se 
referem, exercendo a função de adjunto adnominal.  

 
 
 
 
Analise a charge abaixo para responder às questões 06 
e 07: 
 

 
 

(Disponível em  
www.imaginie.com%2Fpropostas%2Fmoradores-de-

rua-no-brasil-uma-questao-social% Acesso em 
06/06/2016) 

 
QUESTÃO 06  
 
O personagem (senhor) da tirinha reforça um crítica 
abordada no poema. Assinale a alternativa que 
contempla a crítica apresentada no texto I e no 
comportamento do senhor: 
 
(A) O pouco caso dos governantes com as pessoas em 

situação de rua 
(B) A luta diária dos moradores em situação de rua por 

uma vida digna 
(C) A indiferença da sociedade com os moradores em 

situação de rua.  
(D) O envolvimento dos moradores em situação de rua 

com as drogas da vida. 
(E) A destruição da alma infantil daqueles que vivem 

em situação de rua.  
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07  
 
No último quadrinho, a expressão “Vixe!”: 
 
(A) É uma interjeição ou palavra-frase que denota 

surpresa.  
(B) É uma palavra-frase que denota irritação. 
(C) É uma palavra denotativa e expressa aceitação 
(D) É um advérbio que indica a circunstância de 

surpresa 
(E) É uma interjeição que denota repreensão.  
 
QUESTÃO 08  
 
As palavras “já’ e “até” presentes no último quadrinho, 
são acentuadas pelo mesma regra que: 
 
(A) Cajá e jacaré 
(B) Pé e possível 
(C) Pôs e Taubaté  
(D) Não e imã 
(E) Pão e avó 
 
 
 
 
Texto para as questões 09 e 10: 
 

Texto III 
 

"Não sou morador de rua, estou em situação de rua" 

Viver nas ruas não é uma opção individual nem 
uma escolha de livre vontade. Homens e mulheres são 
levados a essa situação por condições impostas como 
falta de trabalho e renda, rompimento dos vínculos 
familiares, adversidades pessoais e doenças, fatores 
ligados a desastres geográficos, como inundações e 
secas. 

 
(Disponível em: 

http://www.gaspargarcia.org.br/noticia/n%C3%A3o-
sou-morador-de-rua-estou-em-

situa%C3%A7%C3%A3o-de-rua acesso em: 
08/06/2016) 

 
QUESTÃO 09  
 
Ao afirmar “Não sou morador de rua, estou em situação 

de rua" o enunciador declara que: 

 

(A) Não aceita as nomenclaturas negativas que os 

moradores nessa situação recebem 

constantemente. 

(B) Faz parte de um grupo que está em alto grau de 

risco social e pessoal.  

(C) As necessidade dele vão além as necessidades 

básicas, como a moradia.  

(D) Não é uma característica permanente dele o fato de 

morar na rua trata-se de uma condição transitória.  

(E) Faz parte de uma população que é invisível aos 

olhos da sociedade e do Estado.  
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QUESTÃO 10  
 
No trecho, “Viver nas ruas não é uma opção individual 

nem uma escolha de livre” vontade. O conectivo em 

destaque indica que: 

 

(A) “opção individual” e “uma escolha de livre vontade” 

são argumentos que fazem parte de uma mesma 

classe argumentativa, isto é, o termo é uma 

conjunção coordenativa aditiva. 

(B) “opção individual” e “uma escolha de livre vontade”  

estabelecem relações entre elementos, com vista a 

uma dada conclusão. 

(C) “opção individual” e “uma escolha de livre vontade”  

introduzem uma justificativa ou explicação relativa 

ao enunciado anterior. 

(D) “opção individual” e “uma escolha de livre vontade”  

contrapõem argumentos orientados para 

conclusões justapostas. 

(E) “opção individual” e “uma escolha de livre vontade” 

introduzem dado argumento deixando 

subentendida a presença de uma escala com 

outros argumentos mais fortes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 11  
 
Raimundo foi à feira e fez as seguintes compras de 
frutas: 
 

● 4 dúzias de bananas 
● 1 cento de laranjas 
● 10 unidades de melancia 
● 4 dezenas de maçãs 

 
A quantidade total de unidades de frutas compradas por 
Raimundo foi: 
 
(A) 19  
(B) 79 
(C) 118 
(D) 158 
(E) 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 12  
 
Carlos iniciou seu próprio negócio vendendo canecas 
personalizadas com os nomes dos clientes. O custo 
para fabricar uma única caneca é R$ 12,00. O preço de 
venda de uma caneca é R$ 25,00. Se Carlos vender 
350 canecas, o valor do seu lucro será: 
 
(A) R$ 4.200,00 
(B) R$ 4.350,00 
(C) R$ 4.550,00 
(D) R$ 4.800,00 
(E) R$ 4.950,00 
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QUESTÃO 13  
 
A tabela abaixo apresenta um demonstrativo de vendas 
de uma empresa durante os meses de Janeiro a Maio: 
 

 
 

Pode-se afirmar que o mês com o pior desempenho nas 
vendas foi: 
 
(A) Janeiro 
(B) Fevereiro 
(C) Março 
(D) Abril 
(E) Maio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 14  
 
No mês de novembro, o valor da conta de luz de Pedro 
foi R$ 120,00 e o consumo foi equivalente a 240 kWh. 
Se no mês de dezembro Pedro pagou R$ 40,00 na 
conta de luz, pode-se afirmar que o consumo no mês 
de dezembro foi de: 
 
(A) 40 kWh 
(B) 80 kWh 
(C) 120 kWh 
(D) 160 kWh 
(E) 180 kWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15  
 
A tabela abaixo apresenta informações das categorias 
de participantes inscritos em um determinado evento. 
Cada categoria possui um respectivo valor da entrada 
no evento e a última coluna da tabela apresenta a 
quantidade de inscritos em cada categoria: 
 

 
 

Pode-se afirmar que o valor total arrecadado no evento 
foi: 
 
(A) R$ 1.850,00 
(B) R$ 1.920,00 
(C) R$ 1.965,00 
(D) R$ 2.000,00 
(E) R$ 2.075,00 
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ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 16  
 
Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff por 
até 180 dias, após a abertura do processo de 
impeachment aprovado pelo Senado, Michel Temer 
está assumindo o comando do país como presidente: 
 
(A) estável 
(B) infindável 
(C) interino 
(D) definitivo 
(E) permanente 
 
QUESTÃO 17  
 
Os Jogos Olímpicos ocorrerão no mês de agosto de 
2016 na cidade do Rio de Janeiro. A crítica da charge 
abaixo é referente a(o): 
 

 
Fonte: http://adm.ocorreio.com.br/ 

 
(A) falta de estrutura da rede hoteleira no Rio de Janeiro 
para receber turistas do mundo inteiro. 
(B) alto custo para assistir às Olímpiadas, tornando-se 
mais interessante aos brasileiros irem conhecer outros 
lugares do mundo. 
(C) quantidade de dívidas que irá sobrar após o fim das 
Olímpiadas, o que pode gerar grande imigração de 
brasileiros para outros países. 
(D) possíveis riscos de epidemia do zika vírus, uma vez 
que o Rio de Janeiro irá receber turistas de diferentes 
países nas Olímpiadas. 
(E) falta de infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, 
levando os turistas a desistiram de visitar o Brasil nas 
Olímpiadas. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18  
 
“Em agosto de 2015, completaram-se _________ do 
ataque nuclear no Japão, o episódio mais funesto da 
Segunda Guerra Mundial, onde bombas atômicas foram 
lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagasaki.”. A alternativa que preenche corretamente a 
lacuna em branco é: 
 
(A) 30 anos. 
(B) 70 anos. 
(C) 100 anos. 
(D) 150 anos. 
(E) 200 anos. 
 
QUESTÃO 19  
 
Em 13 de novembro de 2015, a cidade de Paris, capital 
da França, sofreu um dos mais expressivos atentados 
terroristas da história da Europa. A autoria do massacre 
foi reivindicada pelo grupo terrorista Estado Islâmico, 
que também foi responsável pelos ataques ocorridos 
em março de 2016 na: 
 
(A) Bélgica. 
(B) África do Sul. 
(C) China. 
(D) Suécia. 
(E) Colômbia. 
 
QUESTÃO 20  
 
As eleições de 2016 elegerão em todo o país prefeitos 
e vereadores. O primeiro turno das eleições municipais 
de 2016 será realizado no dia: 
 
(A) 01 de outubro. 
(B) 02 de outubro. 
(C) 03 de outubro. 
(D) 04 de outubro. 
(E) 05 de outubro. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
A limpeza realizada com a utilização de rodos, mops ou 
esfregões, panos ou esponjas umedecidas em solução 
detergente, com enxágue posterior com pano 
umedecido em água limpa é conhecida como: 
 
(A) limpeza seca. 
(B) limpeza úmida. 
(C) limpeza molhada. 
(D) limpeza irrigada. 
(E) limpeza a vácuo. 
 
QUESTÃO 22  
 
São materiais que podem ser usados na limpeza de 
janelas, EXCETO: 
 
(A) baldes 
(B) panos macios 
(C) esponjas 
(D) rodo de mão 
(E) cera líquida 
 
QUESTÃO 23  
 
A seleção de produtos de limpeza deve considerar 
alguns critérios antes da sua utilização, como: 
 

I. A natureza da superfície a ser limpa ou 
desinfetada. 

II. O tipo e grau de sujidade e sua forma de 
eliminação. 

III. O tipo de contaminação e sua forma de 
eliminação. 

IV. O preço do produto e a marca do fabricante. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Somente o item II está incorreto. 
(C) Somente o item IV está incorreto. 
(D) Os itens I e III estão incorretos. 
(E) Os itens II e IV estão incorretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24  
 
Sobre a manipulação e diluição de produtos químicos 
no processo de limpeza, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) As diluições devem ser feitas com muito cuidado, 
evitando respingos de produtos concentrados, tanto no 
auxiliar de limpeza como no ambiente onde está sendo 
feita a manipulação.  
(B) Deve-se estar atento às dosagens recomendadas, 
uma vez que nas dosagens manuais podem ocorrer 
erros na diluição. 
(C) O recipiente onde está sendo diluído o produto deve 
estar limpo e ser lavado entre a diluição de um produto 
e outro. 
(D) Misturar produtos de limpeza não somente aumenta 
a eficácia, como agiliza o trabalho do auxiliar de 
limpeza, uma vez que a mistura não neutraliza os 
produtos. 
(E) Alguns produtos, principalmente os concentrados, 
podem causar irritação na pele, olhos, mucosas e até 
queimaduras. 
 
QUESTÃO 25  
 
Estão listadas abaixo, de forma desornada, as 
atividades a serem realizadas na limpeza de pias: 
 
( ) Lavar e guardar o equipamento de limpeza 
utilizado.  
( ) Coloque as luvas de borracha. 
( ) Esfregar toda a pia, inclusive colunas e 
torneiras. 
( ) Molhar a esponja na solução de limpeza para 
remover a sujeira aderida. 
( ) Enxaguar a pia e o lavatório com água da 
própria torneira. 
 
A ordem correta de execução das atividades, de cima 
para baixo, é: 
 
(A) 3 - 2 - 1 - 5 - 4 
(B) 5 - 1 - 3 - 2 - 4 
(C) 5 - 4 - 2 - 1 - 3 
(D) 2 - 5 - 3 - 4 - 1 
(E) 2 - 4 - 3 - 5 - 1 
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QUESTÃO 26  
 
Todos os itens abaixo estão de acordo com os 
princípios básicos a serem seguidos na 
operacionalização do processo de limpeza, EXCETO: 
 
(A) Começar a limpeza do ambiente menos 
contaminado para o mais contaminado.  
(B) Nos banheiros, lavar por último o vaso sanitário, 
onde será desprezada toda água suja (contaminada). 
(C) Não utilizar material de limpeza de pisos e 
banheiros, na limpeza de móveis e de outras 
superfícies.  
(D) Todo material usado para limpeza (baldes, panos, 
vassouras etc.), deverá ser limpo e guardado em local 
apropriado. 
(E) Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser 
limpos com pano úmido.  
 
QUESTÃO 27  
 
Associe corretamente as operações de limpeza abaixo 
com suas respectivas definições e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 

1. Varrer ou Aspirar 
  
2. Lavar 
 
3. Passar Pano 
 
4. Encerar 

( ) É uma operação de 
limpeza que visa aplicar uma 
camada de cera sobre uma 
área. Ela visa diminuir o 
desgaste e a penetração de 
sujeira e melhorar a 
aparência.  
 
( ) É a operação de 
limpeza que visa esfregar ou 
limpar uma área do chão ou 
móveis, com pano úmido.  
 
( ) É uma operação de 
higiene que visa remover a 
sujidade do chão.  
 
( ) É a operação de 
higiene que visa a remoção de 
detritos mediante o uso de 
água e sabão neutro.  

 
(A) 4 - 3 - 1 - 2  
(B) 4 - 1 - 2 - 3 
(C) 2 - 3 - 4 - 1 
(D) 2 - 1 - 3 - 4 
(E) 3 - 2 - 1 - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28  
 
São erros em práticas diárias na manipulação de 
alimentos que podem gerar contaminações 
alimentares: 
 

I. Cozimento insuficiente. 
II. Descongelamento inadequado. 

III. Contaminação cruzada. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) Somente o item I está correto.  
(B) Somente o Item II está correto. 
(C) Os itens I e II estão corretos. 
(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 29  
 
Sobre a armazenagem e conservação dos alimentos, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Os alimentos devem ser armazenados em locais 
secos, bem arejados e limpos para manter a sua 
qualidade higiênica e nutritiva. 
(B) Os alimentos devem ser protegidos da 
contaminação por agentes microbianos e da ação de 
insetos e roedores. 
(C) Os alimentos devem ser colocados em prateleiras 
de material lavável, longe de materiais de limpeza. 
(D) Os alimentos que necessitam de refrigeração 
devem ser mantidos sob altas temperaturas, para matar 
os microrganismos. 
(E) Os alimentos crus não higienizados não devem ser 
misturados com alimentos cozidos anteriormente. 
 
QUESTÃO 30  
 
São boas práticas de higiene pessoal que devem ser 
seguidas no preparo de alimentos: 
 

I. Conservar as unhas curtas e limpas. 
II. Usar anéis, pulseiras, relógios ou outros 

adornos durante o preparo dos alimentos, 
desde que sejam discretos. 

III. Prender os cabelos, ou usar preferencialmente 
touca, para não cair fios nos alimentos. 

 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) Somente o item I está correto.  
(B) Somente o Item III está correto. 
(C) Os itens I e III estão corretos. 
(D) Os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
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QUESTÃO 31  
 
Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
exemplos de alimentos perecíveis: 
 
(A) frango, verduras e açúcar. 
(B) peixes, frutas e iogurte. 
(C) carnes, farinha de trigo e queijo fresco. 
(D) legumes, frutas e arroz integral. 
(E) ovos, feijão cozido e macarrão. 
 
QUESTÃO 32  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) 
sobre os princípios básicos a serem seguidos na 
higienização de ambientes: 
 
( ) Isolar a área a ser limpa com placas de 
sinalização de piso molhado. 
( ) Desprezar o produto saneante e a água suja 
dos baldes em local adequado. 
( ) Utilizar os produtos com moderação evitando 
encharcar as superfícies ou respingar sobre superfícies 
próximas. 
( ) Manter o carro funcional sempre limpo e bem 
organizado, não utilizando-o para transportar pertences 
pessoais, alimentos ou bebidas. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V V V V 
(B) V F V V 
(C) V F F V 
(D) F V F F 
(E) F F V F 
 
QUESTÃO 33  
 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
manipulação de produtos de limpeza: 
 
(A) Nunca misturar produtos de limpeza por conta 
própria. 
(B) Não reutilizar embalagens de produtos vazios. 
(C) Verificar o rótulo no primeiro uso, sempre atentando 
para o prazo de validade. 
(D) Diluir o produto mesmo que no rótulo esteja escrito 
“pronto uso” ou “produto diluído”.  
(E) Guardar os produtos em embalagem identificada e 
em local seco e protegido da luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34  
 
São atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais: 
 

I. Realizar atividades relativas à abertura, 
fechamento, manutenção e conservação dos 
prédios municipais. 

II. Executar os serviços de limpeza nas 
dependências dos prédios municipais. 

III. Zelar pelos materiais, móveis e equipamentos 
que se encontrarem dentro dos prédios 
municipais. 

IV. Comunicar ao seu superior imediato a 
necessidade de serviços de reparos e 
conservação. 

V. Manter o setor competente informado sobre o 
provimento de materiais de consumo de uso de 
serviços de copa e limpeza. 

 
Pode-se afirmar que: 
(A) Os itens I, III e V estão corretos. 
(B) Os itens II, III e IV estão corretos. 
(C) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(D) Os itens II, III, IV e V estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 35  
 
“_________________ se refere a tudo o que for 
utilizado no sentido de degradar ou inibir a proliferação 
de microrganismos presentes na superfície da pele e 
mucosas. São substâncias usadas para desinfetar 
ferimentos, evitando ou reduzindo o risco de infecção 
por ação de bactérias ou germes.”. A alternativa que 
preenche corretamente a lacuna em branco é: 
 
(A) Antibiótico 
(B) Detergente 
(C) Antisséptico 
(D) Esterilizante 
(E) Desinfetante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
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QUESTÃO 36  
 
O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho 
diz respeito à relação com os colegas de trabalho e a 
qualidade dessas relações. Algumas atitudes devem 
ser seguidas para manter-se um bom relacionamento 
interpessoal. Associe corretamente as atitudes 
descritas abaixo com suas respectivas definições e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo: 
 
 

1. Autoestima 
 
 
2. Determinação 
 
 
3. Autocontrole 
 
 
4. Sociabilidade 

( ) É usar a 
racionalidade para gerenciar 
as emoções, não perdendo 
o controle das situações. 
 
( ) É o que você 
pensa sobre si mesmo; 
depende da aceitação, da 
confiança e do respeito que 
você tem por si mesmo. 
 
( ) É se preocupar 
com o bem-estar do outro e 
com o seu próprio, tratando 
as pessoas com 
naturalidade, sem ideias 
preconcebidas. 
 
( ) É o que faz você 
não desistir perante os 
obstáculos, ter foco e 
clareza sobre onde quer 
chegar. 

 
(A) 2 - 4 - 1 - 3 
(B) 3 - 1 - 4 - 2 
(C) 2 - 1 - 3 - 4 
(D) 3 - 4 - 1 - 2 
(E) 4 - 2 - 3 - 1 
 
QUESTÃO 37  
 
Os riscos ocupacionais são os perigos que incidem 
sobre a saúde humana e o bem-estar dos trabalhadores 
associados a determinadas profissões. São exemplos 
de riscos ocupacionais classificados como 
ergonômicos, que podem prejudicar o Auxiliar de 
Serviços Gerais, EXCETO: 
 
(A) Esforço físico intenso, além do seu limite corporal. 
(B) Posturas inadequadas na realização das atividades 
de limpeza. 
(C) Imposição de ritmos excessivos que podem levar a 
lesões por esforços repetitivos. 
(D) Jornadas de trabalho prolongadas, sem pausa 
suficiente para descanso. 
(E) Exposição a produtos químicos de limpeza. 

QUESTÃO 38  
 
Segundo o último censo demográfico do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), a população total 
da cidade de Bertolínia-PI é de aproximadamente: 
 
(A) 3 mil habitantes. 
(B) 4 mil habitantes. 
(C) 5 mil habitantes. 
(D) 7 mil habitantes. 
(E) 8 mil habitantes. 
 
QUESTÃO 39  
 
O gentílico de quem nasce na cidade de Bertolínia-PI é: 
 
(A) bertolinense 
(B) bertoliense 
(C) bertoliquense 
(D) bertolense 
(E) bertolínio 
 
QUESTÃO 40  
 
Segundo a última pesquisa realizada em 2014 pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
são lavouras temporárias no município de Bertolínia-PI 
com quantidade significativa de produção, EXCETO: 
 
(A) Arroz 
(B) Feijão 
(C) Mandioca 
(D) Melancia 
(E) Milho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


