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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO
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NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização

do fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um  Cartão  de  Respostas  destinado  ao  preenchimento  das  respostas  das  questões  objetivasb.
formuladas na prova.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquinac.
fotográfica ou equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Cadernod.
de Questões;
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações7.
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com8.
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas10.
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. O servidor público, ao realizar o atendimento do usuário
dos serviços, deve esclarecer e direcionar o cidadão nas
dúvidas quanto aos serviços prestados pela instituição.

II. O profissional de limpeza e serviços gerais deve utilizar
uma linguagem intrincada, grosseira e desrespeitosa, a fim
de manter o bom atendimento ao público que transita na
organização.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. A compostagem é um processo físico, no qual os restos de
metal, de vidro, de eletrônicos e de papel são transformados
através de máquinas e equipamentos em novas matérias-
primas de elevado valor agregado.

II. Para facilitar os processos de reciclagem, o profissional de
limpeza  deve  misturar  os  materiais  recicláveis  com  os
orgânicos,  com os  resíduos  líquidos  e  com as  sobras  de
alimentos e cascas de frutas e de legumes.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para a metodologia 5S, identificar e eliminar as fontes de
sujeira  é  uma  atitude  favorável  à  manutenção  de  um
ambiente de trabalho limpo.

II.  De acordo com a metodologia 5S, ter senso de limpeza
envolve eliminar a sujeira do ambiente de trabalho.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do programa 5S, ter senso de limpeza compreende
eliminar a sujeira e os objetos estranhos para manter limpo o
ambiente de trabalho.

II. A metodologia 5S prega que ter senso de limpeza significa
acumular sujeira no ambiente de trabalho.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  profissional  de  limpeza  pode  utilizar  a  enceradeira
automática  para  realizar  a  limpeza  de  pisos,  pois  essa
máquina  costuma  possuir  um  tanque  para  soluções  de
detergente que é dosado diretamente para a escova.

II.  Panos ou  esponjas  umedecidas  em solução detergente
podem  ser  utilizados  na  limpeza  manual  úmida,  sendo
dispensável  o enxágue posterior  com pano umedecido em
água limpa ou em água corrente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Normalmente,  a  remoção  de  uma  sujidade  inorgânica
requer  um  detergente  ácido,  enquanto  que  as  sujidades
orgânicas são melhor removidas por detergentes alcalinos.
No entanto, a depender das características de cada produto,
marca e fabricante, pode-se escolher uma forma distinta de
realizar o procedimento de limpeza.

II. O detergente é um produto de base alcalina, com elevado
teor  de  acidez  e  insolúvel  em  água.  Devido  a  essas
caracter íst icas,  esse  produto  pode  ser  ut i l izado
exclusivamente  para  procedimentos  de  limpeza  úmida.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  profissional  de  limpeza  deve  privar-se  de  realizar  a
lavagem dos banheiros com solução de detergente, de retirar
a  poeira  dos  móveis  e  superfícies  planas  e  também  de
recolher o lixo acumulado nos locais de trabalho.

II.  O  profissional  de  limpeza  deve  compreender  que  a
realização  dos  procedimentos  de  higienização  em  uma
entidade  pública  exige  planejamento  e,  por  isso,  esse
profissional deve evitar conhecer o cronograma, a rotina ou o
procedimento padrão relacionados ao seu trabalho regular na
instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. Passar um pano úmido com álcool nos tampos das mesas
e assentos dos refeitórios antes e após as refeições e retirar
o lixo regularmente, acondicionando-o em sacos adequados,
são algumas das atividades necessárias para a manutenção
da limpeza na instituição.

II. A limpeza úmida é adequada e suficientemente higiênica
para diversos ambientes da instituição, todavia ela é limitada
para a remoção de sujidade muito aderida.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  remoção  de  sujidades,  de  restos  de  alimentos  e  de
matéria  orgânica  não  são  etapas  importantes  dos
procedimentos de limpeza e higienização em uma instituição
e, portanto, dispensam a utilização de materiais de limpeza
de qualidade.

II.  É vedado ao Auxiliar de Serviços Gerais proceder com a
limpeza das superfícies fixas, assim como a de equipamentos
permanentes, das diversas áreas da instituição onde trabalha,
pois essa função é restrita aos profissionais de dedetização.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao realizar a limpeza dos banheiros, é recomendável que o
Auxiliar de Serviços Gerais lave por último o vaso sanitário,
onde  ele  poderá  desprezar  toda  a  água  contaminada  da
limpeza desse ambiente.

II. O calçado de proteção tipo bota de couro com cano médio
tem a finalidade de proteção dos pés e pernas contra torções,
escoriações, derrapagens e a umidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. A reciclagem é um processo em que determinados tipos de
materiais,  que  no cotidiano são reconhecidos como lixos,
podem ser reutilizados como matéria-prima para a criação
ou para a fabricação de novos produtos.

II. O abastecimento e a reposição dos materiais de consumo
diário, como o sabonete líquido, o papel higiênico e o papel
toalha, são atividades prejudiciais à limpeza e à organização
da instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os detergentes modificam a capacidade de penetração e
de remoção da sujidade pela água,  removendo a sujidade
através  da  degradação  de  gorduras,  de  proteínas  e  da
dissolução de sais minerais.

II.  A  limpeza  manual  úmida  pode  ser  realizada  com  a
utilização de rodos, de mops ou de esfregões, além de outros
materiais e equipamentos, conforme a necessidade do local a
ser limpo e da disponibilidade de materiais na instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Ao  realizar  o  atendimento  telefônico,  o  servidor  público
deve prestar as informações de forma objetiva,  de acordo
com a necessidade do cidadão que está do outro lado da
linha, trespassando, assim, os limites impostos pela lei e pela
ética.

II. O servidor público, ao prestar informações ao cidadão, deve
transmitir a mensagem exatamente como o usuário espera,
deseja ou necessita e, ao mesmo tempo, deve respeitar os
limites legais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  atendimento  telefônico,  o  atendente  não  assume
qualquer  responsabilidade  pelas  informações  prestadas  a
quem está do outro lado da linha.

II.  Ao  realizar  o  atendimento  do  usuário  dos  serviços,  o
servidor público não deve esclarecer as dúvidas do cidadão
quanto aos serviços prestados pela instituição.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Para melhor aproveitamento no processo de reciclagem,
todas  as  embalagens  de  alumínio  que  têm  contato  com
alimento ou produto de fácil degradação devem ser lavadas
antes do descarte.
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II.  As  fitas  adesivas,  o  papel  alumínio  usado,  os  papéis
sanitários já utilizados e o papel carbono são exemplos de
materiais que podem ser facilmente reciclados por meio da
compostagem ou da reciclagem fotovoltaica.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 16 a 19

LIMPEZA DO ESCRITÓRIO

Por  Solution  Services,  em  7/12/2017,  disponível  em
https://bit.ly/3G3fQSL  (com  adaptações).

Manter  o  escritório  limpo,  com  uma  rotina  de  limpeza
adequada,  é  essencial  para  o  bem-estar  de  todos  que
frequentam  esse  espaço.  Um  ambiente  de  trabalho
organizado e higiênico causa uma sensação agradável aos
visitantes,  reduz  o  estresse  que  pode  ser  causado  pela
bagunça  e  sujeira  acumulada,  além  de  aumentar  a
produtividade dos colaboradores.

Mas  é  inviável  exigir  que  a  limpeza  seja  realizada  pelo
administrador  ou por  funcionários  que já  exercem outras
funções.  Assim,  é  necessário  dispor  de  profissionais
especificamente  para  efetuar  esse  serviço  e  deixar  o
ambiente de trabalho limpo.

Para garantir que a faxina seja realizada de forma plena e
evitar desperdícios de tempo e dinheiro, é muito importante
que o gestor arquitete um minucioso planejamento de como
o  serviço  de  limpeza  será  prestado,  envolvendo  fatores
como o intervalo de tempo entre as limpezas, quais produtos
serão utilizados, entre outros elementos.

Vejamos  agora  algumas  dicas  bastante  úteis  de  como
organizar a rotina de limpeza.

O primeiro passo é estruturar um cronograma de limpeza,
pois,  como não há necessidade de limpar o mesmo local
várias  vezes,  deve-se  separar  quais  ambientes  serão
visitados diariamente e semanalmente.

Alguns locais e atos que podem ser inclusos na rotina diária
de  limpeza  são:  limpar  os  banheiros;  cozinha;  halls  de
entrada; mesas e aparelhos de uso diário; levar o lixo para
fora.

Quanto aos locais  relativos  à  rotina  semanal  de  limpeza,
pode-se incluir: corredores; escadas e elevadores; garagem
ou estacionamento; vidros, portas e portões; salões de festas
ou de armazenamento.

Você deve organizar a planilha de acordo com a necessidade
do estabelecimento. Após fazê-lo, imprima cópias e entregue
aos  prof iss ionais  de  l impeza.  Dessa  forma,  os
procedimentos  e  a  agenda  de  limpeza  será  melhor
organizada.

Caso  não  haja  um  controle  exato  das  tarefas  dos
funcionários,  poderá  ocorrer  caos  no  serviço  de  limpeza,
como  a  ociosidade  no  trabalho  de  um  empregado  e  a
sobrecarga  a  outro.  Para  que  isso  não  ocorra,  o
administrador deve determinar,  de forma justa,  o ato que
cada um dos contratados realizará.

Lembre-se de também considerar o tempo necessário para a
realização  de  cada  ato,  pois  as  tarefas  não  podem  ser
realizadas  às  pressas,  para  que  sejam  prestadas  com
qualidade.  Portanto,  não  acumule  funções  extremamente
complexas e demoradas em um único indivíduo.

Um requisito  básico,  porém,  comumente esquecido pelos
gestores,  consiste  no  fornecimento  e  reposição  dos
materiais de limpeza. Não o fazer obrigará os faxineiros a
improvisar, utilizando os produtos incorretos ou, até mesmo,
deixar de efetuar a limpeza.

Diversos  produtos  de  limpeza  são  tóxicos,  corrosivos  ou
inflamáveis,  podendo  colocar  em  risco  a  saúde  dos
funcionários. Para evitar que acidentes que causem danos à
integridade  física  dos  empregados,  e,  consequentemente,
eventuais  ações  judiciais  decorrentes  de  tais  eventos,  é
importantíssimo prezar pela segurança no local de trabalho.

Forneça  luvas,  máscaras  e  demais  equipamentos  de
proteção  individual  (EPIs)  aos  encarregados  da  limpeza.
Esses itens possuem a finalidade de proteger a pele, o nariz
e a visão dos usuários. Supervisione o trabalho e exija que
todos estejam sempre utilizando as vestimentas fornecida
ao manejar os materiais de limpeza.

Também instrua aos profissionais para que lavem bem as
mãos  após  o  trabalho,  pois  isso  evitará  que  ingiram  ou
deixem  entrar  em  contato  com  a  pele,  acidentalmente,
resíduos dos produtos de limpeza.

 16   Leia  o  texto  'LIMPEZA  DO  ESCRITÓRIO'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, são exemplos de locais sujeitos à
rotina  semanal  de  limpeza  os  corredores,  a  garagem,  os
vidros, as escadas, os elevadores, as portas e os salões de
armazenamento.

II. O texto sugere organizar a planilha de atividades de limpeza
de acordo com a necessidade do estabelecimento, imprimir
cópias e entregá-las aos profissionais de limpeza.
III.  O  texto  propõe  estruturar  um  cronograma  de  limpeza,
considerando que não há a necessidade de limpar o mesmo
local  várias  vezes  e,  portanto,  deve-se  separar  quais
ambientes serão visitados diariamente e em quais a limpeza
será semanal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 17   Leia  o  texto  'LIMPEZA  DO  ESCRITÓRIO'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  O texto procura ressaltar a importância de se instruir os
profissionais para que lavem bem as mãos após o trabalho
de limpeza, pois isso evitará que eles ingiram resíduos dos
produtos de limpeza.

II. O texto procura deixar claro que a rotina diária de limpeza
pode incluir locais como os banheiros, a cozinha, os halls de
entrada,  as  mesas,  os  aparelhos  de  uso  diário  e  o
procedimento de levar o lixo para fora.
III.  Uma  das  sugestões  apresentadas  no  texto  é  a  de  se
considerar o tempo necessário para a realização de cada ato
no processo de limpeza, a fim de evitar que as tarefas sejam
realizadas às pressas ou sem qualidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 18   Leia  o  texto  'LIMPEZA  DO  ESCRITÓRIO'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O planejamento dos serviços de limpeza deve omitir fatores
como  o  intervalo  de  tempo  entre  as  limpezas  e  quais
produtos serão utilizados, de acordo com o texto.

II.  Caso  não  haja  um  controle  exato  das  tarefas  dos
colaboradores envolvidos na limpeza, poderá ocorrer alguma
desorganização nesse serviço, como a ociosidade no trabalho
de um empregado ou a sobrecarga do outro, de acordo com o
texto.
III.  Manter  o  escritório  limpo,  com uma rotina  de  limpeza
adequada,  é  essencial  para  o  bem-estar  de  todos  que
frequentam esse espaço, como pode ser compreendido após
a leitura do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 19   Leia  o  texto  'LIMPEZA  DO  ESCRITÓRIO'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  Para  evitar  que  acidentes  causem  danos  à  integridade
física  dos  colaboradores,  é  importantíssimo  abdicar  da
segurança no local de trabalho, conforme o texto.

II.  Um ambiente  de trabalho organizado e  higiênico causa
uma sensação agradável  aos visitantes,  amplia  o  estresse
causado  pela  bagunça  e  aumenta  a  produtividade  dos
colaboradores,  como pode ser entendido após a leitura do
texto.
III.  O texto recomenda que exista uma supervisão sobre o
trabalho da equipe de limpeza e que seja evitado o uso de
vestimentas específicas ao manejar os materiais de limpeza.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 20 a 22

NR 32 e Serviços de Saúde

Por  Clinica  Ortopedica  Ortocity,  em  mar/2017  (com
adaptações).

A NR 32 é uma Norma Regulamentadora que estabelece as
diretrizes  básicas  para  a  implementação  de  medidas  de
proteção  à  segurança  e  à  saúde  dos  trabalhadores  em
serviços de saúde. Ela recomenda, para cada situação de
risco, a adoção de medidas preventivas e a capacitação dos
trabalhadores para o trabalho seguro.

A NR 32 dispõe que a responsabilidade é solidária, ou seja,
compartilhada entre contratantes e contratados quanto ao
cumprimento das diretrizes. Para a sua efetiva aplicação, é
importante a consciência e participação dos trabalhadores.

A NR 32 abrange as seguintes situações de exposição a
riscos para a saúde do profissional: riscos biológicos; riscos
químicos; e da radiação ionizante.

A NR 32 abrange ainda a questão da obrigatoriedade da
vacinação do profissional de enfermagem (tétano, hepatite e
demais vacinas que estiverem contidas no PCMSO), com os
reforços pertinentes, conforme recomendação do Ministério
da Saúde.

Considera-se  como  risco  biológico  a  probabilidade  da
exposição ocupacional a agentes biológicos. Em relação aos
acidentes perfurocortantes, os profissionais de enfermagem
são os trabalhadores mais expostos, pois eles são a maior
categoria  nos  serviços  de  saúde;  têm  contato  direto  na
assistência aos pacientes;  e  pelo tipo e a frequência das
tarefas que realizam.

 20  Leia o texto 'NR 32 e Serviços de Saúde'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I.  A NR 32 é uma lei  que estabelece diretrizes específicas
para a implementação de medidas de proteção, promoção e
vigilância à saúde dos trabalhadores do setor de serviços no
Brasil, de acordo com o texto.

II.  Conforme  disposto  no  texto,  a  NR  32  contempla  a
obrigatoriedade da vacinação de todos os profissionais de
serviços  de  limpeza  contra  o  vírus  da  imunodeficiência
humana,  com  os  reforços  pert inentes,  conforme
recomendação  do  Ministério  da  Saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.



 INSTITUTO ADM&TEC | FLORES (PE) :: NÍVEL FUNDAMENTAL v.Audit.: 43E6084A8

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Página 6 de 9 v.1598/2021

 21  Leia o texto 'NR 32 e Serviços de Saúde'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que, para qualquer situação de risco, a NR 32
recomenda  a  adoção  da  mesma  medida  preventiva  e  a
capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro.

II.  O texto afirma que,  à luz da NR 32,  a responsabilidade
quanto  ao  cumprimento  das  diretrizes  nela  descritas  é
compartilhada entre contratantes e contratados.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 22  Leia o texto 'NR 32 e Serviços de Saúde'  e,  em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I .  Em  relação  aos  acidentes  perfurocortantes,  os
profissionais  de  limpeza  são  os  trabalhadores  menos
expostos,  pois  eles  representam  a  maior  categoria  nos
serviços  de  saúde  e  nunca  têm  contato  com  materiais
perigosos, afirma o texto.

II. Conforme disposto no texto, a NR 32 abrange situações de
exposição  a  r iscos  para  a  saúde  do  profissional ,
contemplando  riscos  biológicos,  riscos  químicos  e  da
radiação ionizante.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Uma dívida cujo valor inicial era de R$ 745, foi acrescida
de juros de 8,20% ao mês, ao longo de 7 meses. Assim, ao
final desse período, o valor dessa dívida, já acrescidos os
juros, era maior que R$ 1.344.

II. Um capital de R$ 7.930, se aplicado a uma taxa de juros
compostos de 2,3% ao mês,  durante um período de 11
meses, resultará em um montante de valor superior a R$
8.983.
III. Se um capital de R$ 9.090 for investido, por um período
de 9 meses, em uma aplicação que rende juros compostos
a uma taxa de 1,90% ao mês, então, ao final desse período,
esse investimento resultará em um montante superior a R$
10.799.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que a altura de um triângulo é igual a 7,9 metros e
que a área dessa figura geométrica é igual a 64,78 m². Assim,
considerando apenas esses dados, é correto afirmar que a
base desse triângulo é maior que 17,1 metros.

II.  Considere  um  quadrado  cujo  tamanho  inicial  de  suas
arestas era de 34 metros. Posteriormente, as arestas dessa
figura  geométrica  foram  ampliadas,  passando  a  medir  64
metros, cada. Dadas essas informações, é correto afirmar que
a área desse quadrado, após a ampliação, é 4,1 vezes maior
do que a área inicial.
III. Considere dois retângulos denominados apenas por 1 e 2.
O retângulo  1  possui  uma largura igual  a  6  metros e  um
comprimento  igual  a  11  metros.  O  retângulo  2  tem  uma
largura  igual  a  16  metros  e  um  comprimento  igual  a  13
metros. Assim, dadas essas informações, é correto afirmar
que a área da figura 2 equivale a 144% da área da figura 1.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Mediante o pagamento à vista, um determinado produto
pode ser comprado com 25% de desconto, o que equivale ao
valor de R$ 42,20. Assim, dadas essas informações, é correto
afirmar que o preço efetivamente pago por esse produto em
uma compra à vista será inferior a R$ 133,45.

II. O preço inicial de um produto sofreu um aumento de 2,30%.
Na semana seguinte,  outro aumento foi adicionado ao seu
preço, dessa vez de 4,10%. Por fim, após duas semanas, um
último  aumento  de  1,90%  foi  novamente  aplicado.  Dadas
essas  informações,  é  correto  afirmar  que,  no  período
considerado, o preço desse produto foi elevado em mais de
8,47%.
III.  Considere um produto cujo preço inicial era de R$ 408.
Sobre esse preço, foi aplicado um desconto no valor de R$ 73
e, após uma semana, esse produto foi novamente vendido ao
seu preço inicial. Assim, dadas essas informações, é correto
afirmar que, após o desconto, esse produto teve seu preço
aumentado em mais de 23,7%.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ao longo de um mês, um produto apresentou três preços
distintos em uma loja:  R$ 5,40, R$ 5,85 e R$ 6,45. Assim,
dadas  essas  informações,  é  correto  afirmar  que  o  preço
médio desse produto, no período considerado, é superior a
R$ 5,51.
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II. Um tipo de molho pode ser vendido em embalagens de 12
gramas,  17  gramas  ou  25  gramas.  Assim,  considerando
apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o peso
médio  das  embalagens  desse  molho  é  superior  a  15,75
gramas.
III.  O  preço  da  gasolina  em  cinco  diferentes  postos  de
combustível equivale, respectivamente, a: R$ 6,65, R$ 6,11, R$
7,05, R$ 6,12 e R$ 6,41. Assim, considerando apenas esses
dados, é correto afirmar que o preço médio da gasolina nesse
conjunto de postos é superior a R$ 6,41.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 30

PRECONCEITO

Por  Luiz  Antonio  Guerra,  em www.infoescola.com (trecho
com adaptações).

Preconceito  é  um  conceito  ou  uma  opinião  previamente
concebida.  Em outras palavras,  trata-se de um juízo feito
sobre  um  indivíduo  ou  grupo  social  antes  de  qualquer
experiência.

O  preconceito  age  a  partir  de  uma  simplif icação,
estabelecendo categorizações sociais através da criação de
estereótipos. O preconceito funciona com base no princípio
da generalização de todo o grupo alvo de preconceito: cada
um dos seus membros, indistintamente, carrega as marcas
estereotipadas que o estabelecem numa singularidade.

O preconceito está mais relacionado ao sistema de valores
do sujeito do que às características de fato do seu objeto. Ou
seja,  o  preconceito  implica,  naqueles  que  o  utilizam,  um
componente afetivo e valorativo que não é determinado pela
realidade  do  grupo  alvo  do  preconceito.  Por  isso,  o
preconceito é resistente a toda informação contraditória e
exerce uma função excludente de criação de uma identidade
coletiva entre os que partilham o mesmo preconceito.

A  ideia  de  preconceito  foi  utilizada por  sociólogos norte-
americanos  para  explicar  o  fenômeno  do  racismo,
demonstrando a maneira com que o preconceito contra os
negros  nos  Estados  Unidos  serviu  para  reforçar  um
sentimento  de  patriotismo  baseado  numa  falsa  ideia  de
superioridade branca.

 27  Leia o texto 'PRECONCEITO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. O texto deixa claro que o preconceito está mais relacionado
ao sistema de valores do sujeito do que às características de
fato do seu objeto.

II. O texto defende a ideia de que o preconceito é resistente a
toda informação contraditória e exerce uma função inclusiva
de  criação  de  uma  identidade  coletiva  entre  os  diversos
indivíduos de uma comunidade pluricultural.
III .  A  ação  preconceituosa  está  relacionada  a  uma
simplificação  de  grupos  e  indivíduos  e  à  criação  de
estereótipos, conforme as ideias defendidas no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Leia o texto 'PRECONCEITO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Uma das ideias presentes no texto é a de que o preconceito
é um conceito ou uma opinião previamente concebida e que
pode ter um impacto negativo sobre indivíduos ou grupos
sociais.

II. O preconceito contra a população negra norte-americana
serviu para reforçar o sentimento de patriotismo baseado na
teoria científica de superioridade branca,  de acordo com o
texto.
III. O preconceito implica um componente afetivo e valorativo
que  é  determinado  pela  realidade  do  grupo  alvo  do
preconceito, conforme fica claro no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 29  Leia o texto 'PRECONCEITO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. O texto defende a ideia de que o preconceito funciona com
base no princípio da generalização de todo o grupo alvo de
preconceito.  Partindo  dessa  ideia  do  texto,  o  leitor  pode
entender  que  o  preconceito  ignora  particularidades  e
exceções do seu objeto.

II. Uma ideia central do texto é a de que o preconceito é um
dos pilares  da construção de uma sociedade igualitária  e,
portanto,  deve  ser  estimulado  como  parte  da  educação
primária no Brasil.
III. O preconceito é um juízo feito sobre um grupo social ou
um indivíduo antes de qualquer experiência, de acordo com as
ideias defendidas no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Leia o texto 'PRECONCEITO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I.  O  texto  defende  a  perspectiva  de  que  as  atitudes
preconceituosas  na  sociedade  norte-americana  foram
causadas  pela  miscigenação  da  população  daquele  país.

II.  Sociólogos  norte-americanos  utilizaram  a  ideia  de
preconceito para explicar o fenômeno do racismo, como fica
evidente no texto.
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III.  Conforme  pode  ser  entendido  no  texto,  cada  um  dos
membros  do  grupo vítima de  preconceito,  indistintamente,
carrega as marcas estereotipadas que o estabelecem numa
singularidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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RASCUNHO


