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01.A alternativa em que todas as palavras
apresentam separação de sílabas
correta é:
(A) ex-ce-der / le-tr-as / tel-ha-do
(B) a-do-les-cen-te / au-ro-ra / ar-ra-nha
(C) coor-de-nar / ama-nhã / guer-ra
(D) a-ssa-nha-do / nas-cer / qui-lo
02.Assinale a alternativa em que a palavra
NÃO tem suas sílabas corretamente
separadas:
(A) ca-lham-be-que
(B) sa-xo-fo-ne
(C) o-bs-ce-no
(D) ex-ces-so
03.Indique a alternativa quem contém
apenas substantivos comuns:
(A) mesa / chão / criança
(B) casa / bola / Maria
(C) lápis / livro / Recife
(D) pobreza / caridade / honra
04.Em qual das alternativas todas as
palavras são substantivos próprios?
(A) Caio / papai / vovô
(B) Piauí / Avelino / rua
(C) Argentina / carro / Maria
(D) Antônio / Recife / Brasil
05.Dadas as palavras:
I. carro, trem, tijolo
II. mesa, cadeira, bola
III. carneiro, cão, aluno
Verificamos que há palavras no gênero
masculino nos itens:
(A) apenas no item I
(B) I e II
(C) II e III
(D) I e III
06.Assinale a alternativa em que não há
relação entre as duas palavras quanto à
classificação dos substantivos:
(A) João – substantivo comum
(B) revista – substantivo comum
(C) Rio de Janeiro – substantivo
próprio
(D) disco – substantivo comum

07.Indique a alternativa que contém
palavras cuja acentuação gráfica está
correta:
(A) raínha, virus, torax
(B) fotógrafo, lágrimas, pálida
(C) ningúem, pagína, cardapio
(D) reprêsa, amêndoim, viuvo
08.Nas palavras abaixo, há uma com erro
de flexão. Assinale-a:
(A) papeizinhos
(B) balõezinhos
(C) irmãozinhos
(D) lençolzinhos
09.Complete a frase e a seguir marque a
alternativa que contém as palavras
corretas:
“ Viam-se ........... junto aos ............. de
boas vindas.”
(A) lacinhos / cartãozinhos
(B) laçinhos / cartõeszinhos
(C) lacinhos / cartõezinhos
(D) laçinhos / cartõezinhos
10.Em qual das alternativas o gênero
feminino corresponde a todos os
substantivos?
(A) alface / dinamite / aguardente
(B) guaraná / eclipse / alvará
(C) cônjuge / anátema / aneurisma
(D) magazine / gengibre / telefonema

Conhecimentos Específicos
11.Há uma grande preocupação mundial
hoje com o destino do lixo produzido
pelo homem e com isso utliza-se
bastante a reciclagem. Dentre os tipos
de lixo abaixo o único que não é
reciclado é o(a):
(A) Garrafas PET
(B) Folhas de papel
(C) Pilhas Alcalinas
(D) Latas de refrigerante
12.Em relação às técnicas usadas na
limpeza de pisos marque a alternativa
incorreta.
(A) Remover o excesso de detergente
com rodo, se necessário e secar.
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(B) Molhar o pano em solução e com

ele fazer a remoção mecânica da
sujeira.
(C) Colocar detergente em balde com
água.
(D) Utilizar faca ou colher para
remoção de impurezas.

pela
água
das
chuvas.
São
equipamentos auxiliares, exceto.
(A) Carrinho de ferro com rodas de
pneus
(B) Caixa de papel
(C) Carrinho de mão convencional
(D) Caçamba estacionária

13. Há lugares e objetos que necessitam
de limpeza diária de acordo com os
seus métodos e procedimentos. Dos
procedimentos abaixo, qual não
corresponde ao processo de limpeza
diária?
(A) Utilização de produtos químicos
para limpeza de piscinas.
(B) Passar pano úmido para retirada
de pó em mesas e armários.
(C) Varrer os pisos externos, calçadas,
pátios e estacionamentos.
(D) Desinfetar banheiros e fazer a
retirada do lixo.

17. As cestas coletoras devem ser
instaladas em esquinas e locais onde
haja maior concentração de pessoas
(pontos de ônibus, bares, praças.
etc.),em geral a cada 20 metros. Uma
boa cesta coletora não deve ser:
(A) Durável e integrada com os
equipamentos
urbanos
já
existentes.
(B) Sem tampa, facilitando assim, o
manuseio.
(C) Grande, ocupando bastante espaço
nas vias e calçadas.
(D) Fácil de esvaziar.

14. Fazem parte das atribuições do serviço
de limpeza de logradouros, exceto:
(A) Limpeza de praças.
(B) Limpeza de sarjetas e ralos.
(C) Capina e poda de arvores.
(D) Vacinação de cães e gatos.

18. Para uma boa higienização das mãos
são necessários alguns procedimentos,
exceto:
(A) Enxaguar
bem as mãos e
antebraços.
(B) Fazer limpeza com querosene.
(C) Ensaboá-las por 15 a 20 segundos.
(D) Secar as mãos com papel toalha.

15. A limpeza de uma cidade pode ser
influenciada pelo grau de educação
sanitária da população. O Poder
Público pode dar o exemplo tomando
algumas medidas. Marque a alternativa
correta.
(A) Instalar coletores de lixo nas vias
públicas.
(B) Plantar nas ruas árvores que
percam muitas folhas.
(C) Jogar papéis em vias públicas.
(D) Proibir a varrição de praças e
limpeza de monumentos.
16. Os equipamentos auxiliares são
utilizados para que o lixo varrido não
fique à espera da passagem do carro
coletor, evitando assim, que fique
sujeito ao espalhamento pelo vento,

19. Segundo Hilton Baptista os principais
objetivos da higiene do trabalho são:
(A) Aumento dos efeitos prejudiciais
provocados pelo trabalho em
pessoas doentes ou portadores de
defeitos físicos.
(B) Agravamento de doenças e lesões.
(C) Diminuição da produtividade.
(D) Eliminação
das
causas
das
doenças profissionais.
20. O trabalho exercido por pessoas é
influenciado por grupos de condições.
A condição que não influencia o
trabalho é:
(A) Condições ambientais de trabalho
– iluminação, ventilação, etc.
(B) Condições sociais – status.
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(C) Condições familiares – crianças

pequenas em casa.
(D) Condições de tempo – duração da
jornada de trabalho, horas extras,
etc.
21. A técnica de limpeza que faz uso da
ação do calor para reduzir a
viscosidade da graxa e da gordura é:
(A) Química
(B) Física
(C) Biológica
(D) Térmica
22. Dos equipamentos abaixo o que não
pode
ser
considerado
como
equipamento de proteção individual é:
(A) Botas
(B) Martelo
(C) Capacete
(D) Luvas
23. A higiene do trabalho tem caráter
preventivo, objetivando a saúde e
conforto do trabalhador, para isso são
necessárias algumas medidas. Qual
das opções abaixo não corresponde a
medidas preventivas.
(A) Educação dos operários, indicando
os perigos existentes ensinando
como evitá-los.
(B) Constante estado de alerta contra
os riscos existentes no ambiente de
trabalho.
(C) Estudos e observações dos novos
processos ou materiais a serem
utilizados.
(D) Criação de uma relação de
acidentes ocorridos no ambiente de
trabalho.
24. A limpeza de banheiros e instalações
sanitárias deve ocorrer de duas
maneiras. Diariamente e mensalmente.
Dos métodos abaixo o único que deve
ser feito em uma limpeza diária é:
(A) Lavar com detergente e enxaguar.
(B) Passar pano com solução clorada.
(C) Lavar com detergente e enxaguar.
(D) Retirar a sujeira.

25. O uso das toucas para limpeza de
cozinhas e refeitórios é utilizado
nas(nos):
(A) Pés
(B) Cabeça
(C) Unhas
(D) mãos
26. Com as paredes pintadas de um
edifício é necessário algumas
precauções. E para a limpeza correta
desta parede o material a ser utilizado
é:
(A) borracha;
(B) solução morna de água e
detergente;
(C) folha de papel pardo;
(D) espanador.
27. Para uma boa conservação de
ferramentas e instrumentos utilizados
na limpeza publica é correto afirmar
que:
(A) Podem ser emprestadas a
particulares
(B) Após o horário de trabalho devem
limpas e ser levadas para casa.
(C) Devem ser guardadas em qualquer
lugar na repartição.
(D) Devem ser utilizadas com a
segurança recomendada.
28. Para um bom relacionamento em
equipe é necessário que o servidor
seja:
(A) Participante, respeitador,
competente e educado.
(B) Severo, formal, competente e um
pouco egoísta.
(C) Dinâmico, participativo, formal e
egoísta.
(D) Severo, ambicioso, formal e
competente.
29. Em prédios públicos é comum o uso
de moveis de madeira para a guarda
de
documentos.
Os
melhores
equipamentos para a limpeza desses
moveis são:
(A) Água Sanitária
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(B) Ácido Sulfúrico.
(C) Pano umedecido e torcido.
(D) Água corrente e detergente.

30. De acordo com o cuidado com a
saúde e meio ambiente o auxiliar de
operação de serviços diversos deve
procurar:
(A) Armazenar lixo em qualquer local
de prédios públicos.
(B) Selecionar o lixo das repartições
para uma reciclagem.
(C) Exercer suas atividades com
acordo ou em desacordo com
normas expedidas pela fundação
municipal de saúde.
(D) Queimar os plásticos e papeis
colocados nos coletores de lixo.
31. Ao limpar banheiros e vasos sanitários
devem ser tomados alguns cuidados
para uma boa higiene. Indique a opção
que informa esses cuidados.
(A) Usar meias, luvas e talco.
(B) Usar sandálias e óculos.
(C) Óculos, Usar chinelos de dedo e
colocar o lixo em sacos de papel.
(D) Usar luvas, botas de borracha,
Desinfetante e colocar o lixo em
sacos apropriados.
32. A coleta seletiva separa os em
diversos tipos de coletores de acordo
com sua destinação. São elas: Papel,
Vidro, Orgânico, Plástico. Esta coleta
seletiva serve para:
(A) ajudar na reciclagem.
(B) somente para separá-los
(C) não machucar os auxiliares de
limpeza.
(D) queimá-los em separado
33.A reciclagem do lixo consiste em:
(A) Limpeza adequada do lixo.
(B) Separação correta do lixo.
(C) Reutilização do lixo.
(D) Queima adequada do lixo.

34. Dos
instrumentos
auxiliares de
remoção que recolhe a maior
quantidade de lixo é o(a):
(A) Carrinho de mão.
(B) Caçamba estacionária.
(C) Carrocinha de madeira.
(D) Carrinho de ferro com rodas de
pneus.
35. No ano de 2009 houve um surto da
gripe A H1N1 conhecida como gripe
suína. Para uma prevenção o governo
brasileiro anunciou varias medidas de
higiene que podem ser adotadas pelas
pessoas no dia a dia e no trabalho. A
única
medida
que
não
foi
recomendada pelo governo é:
(A) Lavar bem as mãos
(B) Usar toucas e capacetes em locais
públicos
(C) Não levar às mãos a boca ao tossir
ou espirrar.
(D) Evitar locais com aglomerações.
36. Na estocagem correta do lixo,
recomenda-se
que
os
lixos
hospitalares sejam armazenados em:
(A) Um mesmo recipiente junto com os
lixos domésticos
(B) Locais
que
possam
ser
encontrados
facilmente
por
qualquer pessoa.
(C) Perto da cozinha.
(D) Em separado de pessoas ou
animais para que não possa ser
violado por outras sem o devido
conhecimento técnico.
37. Para haver um bom trabalho em
equipe é necessário:
(A) Respeito, honestidade e deboche
com todos.
(B) Fofocas e intrigas
(C) Manter o ambiente de trabalho
desorganizado
(D) Que os funcionários cumpram seus
deveres
e
obrigações
com
eficiência e harmonia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES - PI
Comissão Organizadora do Concurso Público
Prova para o Cargo de AOSD
38.De acordo com as normas de relações
de trabalho o auxiliar de operação de
serviços diversos não deve:
(A) cumprir
a todas as ordens
superiores,
exceto
quando
manifestamente ilegais.
(B) afastar-se do trabalho por motivo
justo e com prévia autorização.
(C) ausentar-se do trabalho quando o
vizinho está com sérios problemas
de saúde.
(D) ser zeloso no cuidado com
ferramentas
e
materiais
de
trabalho.
39.O auxiliar de operação de serviços
diversos
executa
trabalhos
de
menores complexidades e quando
faltar equipamento ou material para
sua execução deve solicitar ao seu:
(A) Chefe imediato
(B) Subordinado
(C) Colega de trabalho.
(D) Conhecido.
40.No dever de suas obrigações o auxiliar
de operação de serviços diversos não
pode:
(A) Cumprir as determinações do seu
superior hierárquico.
(B) Ausentar-se do trabalho por motivo
justo e com autorização prévia.
(C) Manter o ambiente de trabalho
sempre organizado.
(D) Recusar-se a cumprir uma ordem
de seu chefe imediato.

