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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE PARICONHA (AL) - FUNDAMENTAL
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
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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, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve: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 seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográficac.

ou equivalente.

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 marcações realizadas no7.

Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão8.

com 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 nenhum registro9.

fora dos locais destinados às respostas.

Quando  terminar  sua  prova,  você  deverá,  OBRIGATORIAMENTE,  entregar  o  Cartão  de  Respostas  devidamente10.

preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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



Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE PARICONHA (AL) - FUNDAMENTAL v.Audit.: E2D0D2591

PEDREIRO (A) - Página 2 de 9 v.1257/2020

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ranhura é o friso na superfície das paredes externas ou dos
septos.  A  rebarba,  por  sua  vez,  é  o  material  remanescente  da
operação de corte de um bloco, facilmente removível, segundo a
ABNT NBR 15270-1.
II. As dimensões de fabricação são os valores da largura (L), altura
(H) e comprimento (C), que identificam um bloco, correspondentes
a múltiplos e submúltiplos do módulo dimensional M menos 1 cm,
segundo a ABNT NBR 15270-1.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Profissional de limpeza é um profissional que pode assumir
diversas  atribuições  e  realizar  uma  grande  quantidade  de
atividades  em  uma  organização  pública,  como,  por  exemplo:
executar processos de limpeza e higienização, servir café, manter a
organização  dos  materiais  na  instituição  e  proceder  com  a
reposição dos materiais  regulares.  No entanto,  realizar,  quando
necessária,  a  desinfecção  ou  a  descontaminação  de  matéria
orgânica,  conforme  as  normas  vigentes  e  procedimentos  da
instituição, é uma atividade vedada a esse profissional.
II. A higiene corporal é um aspecto fundamentalmente relacionado
à limpeza no ambiente de trabalho. Por exemplo, o Profissional de
limpeza deve evitar manter as unhas sempre aparadas, ainda que
isso possa elevar o risco de contaminação por micro-organismos
entre  os  demais  colaboradores da instituição.  Esse profissional
deve,  também,  apresentar-se  sempre  limpo  e  com  as  vestes
adequadas ao exercício das suas atribuições.
III.  A  manutenção das condições de  limpeza e  organização na
instituição  baseia-se  em  um  conjunto  de  premissas  e
responsabilidades  compartilhadas  entre  os  colaboradores  da
entidade. Nesse contexto, por exemplo, o profissional de limpeza
deve evitar lavar as mãos ao adentrar ou antes de sair do ambiente
de  trabalho,  pois  essa  medida  contribui  diretamente  para  a
manutenção das condições de higienização na organização.
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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os banheiros são um ambiente crítico para a  realização dos
procedimentos de limpeza em uma organização. Nesses espaços,
deve-se  ter  um  cuidado  maior  com  a  higienização  dos  vasos
sanitários,  das  paredes,  pisos  e  locais  para  lavar  as  mãos.  É
também  necessário  garantir  a  reposição  de  materiais  como
sabonete  líquido e  papel  higiênico,  regularmente.  No entanto,  é
desaconselhável a prática da higienização molhada dos banheiros,
assim  como  a  limpeza  de  pisos,  superfícies  horizontais  e
equipamentos mobiliários na instituição,  pois essa técnica pode
ampliar a propagação de fungos e bactérias.
II. A realização de serviços de limpeza, organização e higienização
na instituição pública é uma atividade de extrema importância para
a saúde e qualidade de vida dos servidores que ali trabalham. A
execução dessas tarefas não deve, portanto, ser realizada de forma
leiga,  mas  de  um  modo  profissional,  com  a  adoção  de  boas
práticas  de  trabalho  e  processos  devidamente  planejados.  A
realização de atividades de limpeza baseada em procedimentos e
boas práticas de trabalho, por exemplo, facilita o desperdício de
produtos, o desgaste e a corrosão precoce de artigos e superfícies.
Assim,  pode-se  dizer  que  o  planejamento  dos  processos  de
limpeza favorece a eficiência de uma organização pública.
III. O profissional de limpeza deve ter em mente que o ambiente de
trabalho  necessita  de  limpeza  e  reposição  de  materiais  de
higienização periódicas, atividades essas que afetam as despesas
da instituição e devem ser feitas considerando o aparecimento de
imprevistos. Nesse contexto, é necessário que o responsável pelos
processos  de  limpeza  e  higienização  ignore  as  necessidades
organizacionais  em  termos  de  frequência  de  limpeza  dos
banheiros,  salas,  auditórios,  recepção  e  outros  ambientes  cuja
movimentação de pessoas é considerada elevada.
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.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A família de blocos cerâmicos é o conjunto de componentes
necessários para a construção das alvenarias e suas amarrações,
que tem como característica comum a mesma largura, segundo a
ABNT NBR 15270-1.
II.  A  variação  dimensional  é  a  diferença  entre  os  valores  das
dimensões de fabricação e efetiva, obtida de medições individuais,
segundo a ABNT NBR 15270-3.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A canaleta J é o componente com seção em forma de J, sem
paredes transversais. A canaleta U, por sua vez, é o componente
com seção em forma de U, sem paredes transversais, que permite
a  construção  de  cintas  de  amarração,  vergas  e  contravergas,
segundo a ABNT NBR 15270-1.
II. Um lote de fabricação é um conjunto de blocos do mesmo tipo,
qualidade e marca, fabricados nas mesmas condições. Um lote de
fornecimento, por sua vez, é um conjunto de blocos constituintes
de um pedido,  podendo ser entregue em vários carregamentos,
segundo a ABNT NBR 15270-1.
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.

OS CARGOS PÚBLICOS E A ÉTICA

O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades,
previsto em uma estrutura organizacional,  o qual  é assumido
pelo servidor público. A ocupação de um cargo público implica
graus distintos de poder de mando e decisão. Assim, devido a
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essa responsabilidade, todos os servidores devem estar atentos
às questões éticas ligadas à sua profissão e ao cargo público
que ocupam.

Ser  ético  é  considerar,  antes  de  tudo,  a  intencionalidade,  a
igualdade e a legitimidade da ação,  realizando um exame de
consciência  que  vai  além  dos  desejos  e  das  vontades
particulares.  É  utilizar  a  razão  como  um  caminho  para  ser
íntegro, sem a intenção de obter benefícios indevidos. Ser ético é,
portanto ,  saber  d ist inguir  entre  o  certo  e  o  errado
independentemente dos costumes e optar pelo comportamento
correto na perspectiva do bem comum.

A ética é um elemento que incentiva o servidor público a ir além
das  convenções  sociais,  ajuda-o  a  quebrar  paradigmas  e  a
nivelar  relações  desiguais.  Assim,  adotar  um comportamento
ético  é  uma  forma  de  atuar  em  prol  da  transformação  da
sociedade e da busca pelo bem comum.

Em resumo, a responsabilidade do detentor de um cargo público
corresponde a três aspectos da consciência político-moral:
• O servidor público zela por algo que não lhe pertence;
• O servidor público tem poder e autonomia proporcionais à sua
missão;
•  O  servidor  público  realiza  ações  importantes,  não  em  seu
próprio nome, mas em nome de uma coletividade.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2ZkKT8L.

6 • Com base no texto 'OS CARGOS PÚBLICOS E A ÉTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o servidor público tem poder e autonomia
proporcionais à sua missão. O servidor realiza ações importantes,
não em seu próprio nome, mas em nome de uma coletividade,
afirma o texto.
II.  De acordo com o texto, ser ético é utilizar a razão como um
caminho  para  ser  íntegro,  sem  a  intenção  de  obter  benefícios
indevidos. Ser ético é, portanto, saber distinguir entre o certo e o
errado  independentemente  dos  costumes  e  optar  pelo
comportamento correto na perspectiva do bem comum, afirma o
texto.
III. De acordo com o texto, ser ético é considerar, antes de tudo, a
intencionalidade, a igualdade e a legitimidade da ação, realizando
um  exame  de  consciência  que  vai  além  dos  desejos  e  das
vontades particulares.
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.

7 • Com base no texto 'OS CARGOS PÚBLICOS E A ÉTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I.  De  acordo  com  o  texto,  o  cargo  público  é  o  conjunto  de
atribuições  e  responsabilidades,  previsto  em  uma  estrutura
organizacional,  o  qual  é  assumido  pelo  servidor  público.  A
ocupação  de  um  cargo  público,  afirma  o  texto,  não  implica
qualquer grau de poder de mando ou decisão.
II. De acordo com o texto, a ética é um elemento que incentiva o
servidor  público  a  ir  além  das  convenções  sociais,  ajuda-o  a
quebrar paradigmas e a nivelar relações desiguais. Assim, adotar
um  comportamento  ético  é  uma  forma  de  atuar  em  prol  da
transformação da sociedade e da busca pelo bem comum, afirma
o texto.
III. De acordo com o texto, todos os servidores devem abster-se de
dar atenção às questões éticas ligadas à sua profissão e ao cargo
público que ocupam.
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.

LISTA DE TAREFAS

Fazer uma lista de tarefas é uma forma eficiente de organizar o
trabalho a ser realizado ao longo do dia. Para fazer essa lista de
tarefas você pode utilizar alguns critérios de priorização, como:
prazo de entrega, impacto da entrega na vida das outras pessoas
na organização, tamanho do trabalho que deve ser executado e
outros fatores que você julgar importante.

Priorizar as tarefas é uma etapa importante do planejamento do
trabalho, pois determina a ordem em que as atividades serão
realizadas e qual  o  próximo passo.  Assim,  se você acabar  o
trabalho  antes  do  previsto,  poderá  “puxar”  outras  atividades
dessa lista de atividades prioridades.

Outra recomendação bem importante é ter poucos itens na sua
lista (uns três ou quatro, dependendo do tamanho das tarefas)
porque é preferível completar todos do que ter uma lista muito
longa e não conseguir concluir nada.

A sua lista não pode ser tão rígida que não permita que novos
itens  sejam adicionados,  até  porque a  rotina  da  maioria  das
pessoas exige esse tipo de adaptação. Por isso, planeje o que
fazer quando tarefas não previstas surgirem.

Você pode, por exemplo, adicionar os itens à sua lista e utilizar
os critérios de priorização para decidir quando você vai executar
essas tarefas que você não havia mapeado antes.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2m3v32H.

8 • Com base no texto 'LISTA DE TAREFAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. Priorizar as tarefas é uma etapa importante do planejamento do
trabalho,  pois  determina  a  ordem  em  que  as  atividades  serão
realizadas e qual o próximo passo, de acordo com o texto.
II.  O texto recomenda que uma lista de tarefas deve ter muitos
itens (dez ou mais, dependendo do tamanho das tarefas) porque é
preferível ter uma lista ampla e satisfatoriamente completa do que
terminar o dia com todo o trabalho completo.
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 • Com base no texto 'LISTA DE TAREFAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. Na perspectiva do texto, a lista de atividades deve ser rígida, de
modo  a  impedir  que  novos  itens  sejam  adicionados.  O  texto
defende, ainda, que o trabalhador evite planejar o que fazer quando
tarefas não previstas surgirem.
II. Ao utilizar uma lista de tarefas priorizadas, o trabalhador poderá
“puxar” outras atividades dessa lista quando concluir uma atividade
mais cedo, de acordo com o texto.
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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10 • Com base no texto 'LISTA DE TAREFAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, a definição de uma lista de atividades
deve ser feita sem considerar as necessidades diárias de trabalho
a ser realizado. Também não se deve considerar a disponibilidade
do  trabalhador  para  realizar  as  tarefas  ou  a  prioridade  das
mesmas, defende o texto.
II. Fazer uma lista de tarefas é uma forma eficiente de organizar o
trabalho a ser realizado ao longo do dia, defende o texto.
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 • Com base no texto 'LISTA DE TAREFAS', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  trabalhador  deve  evitar  adicionar  novos  itens  à  lista  de
atividades  e  deve,  também,  abster-se  de  utilizar  critérios  de
priorização para decidir quando eles serão executados, de acordo
com o texto.
II. Para fazer uma lista de tarefas o trabalhador pode utilizar alguns
critérios de priorização, como o prazo de entrega ou o tamanho do
trabalho que deve ser executado, recomenda o texto.
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.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho começa com
profissionais  capacitados para realizar  esse serviço.  Médicos,
enfermeiros, engenheiros e técnicos em segurança do trabalho
qualificados são peças fundamentais para entender o contexto e
desenhar  a  melhor  estratégia  para  minimizar  os  riscos
presentes.

Para criar ações efetivas de saúde e segurança do trabalho, é
preciso ter todas as informações necessárias. Isso só é possível
com uma integração total dos dados das mais diferentes áreas.
Todos  os  departamentos  da  entidade  devem  manter  um
relacionamento  próximo  para  administrar  os  documentos  e
canalizar os esforços para ações que atinjam os principais riscos
que a organização enfrenta.

De nada adianta ter um ótimo programa de saúde e segurança
do  trabalho  se  os  seus  colaboradores  não  sabem como ele
funciona.  E  por  mais  que  eles  entendam  a  importância  das
regras, é preciso sempre reforçar quais são elas. Para isso, a
realização de treinamentos e a formalização de processos são
necessidades básicas. São essas ferramentas que reforçarão a
importância de cada ação, desde o uso dos equipamentos de
proteção individuais até as regras em casos de emergência.

Para  que  as  organizações  garantam  a  integridade  de  seus
colaboradores, a legislação brasileira estabelece uma série de
regras  a  serem  seguidas.  As  37  Normas  Regulamentadoras
(NRs), criadas pelo Governo Federal, estabelecem quais são os
parâmetros  mínimos  e  as  punições  caso  eles  não  sejam
cumpridos.  É  nas NRs,  por  exemplo,  que estão detalhados o
Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  (PPRA)  e  o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Como  se  trata  de  um  assunto  com  muitos  melindres  e  em
constante atualização,  é  preciso estar  atento a cada um dos
detalhes. Entender como a legislação funciona é a chave para
que  sua  organização  não  sofra  sanções  e  os  trabalhadores
possam usufruir de um ambiente com o mínimo de riscos.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2t08RtU.

12 • Com base no texto 'SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO', leia
as afirmativas a seguir:
I. No contexto da saúde e segurança no trabalho, os médicos, os
enfermeiros,  os  engenheiros  e  os  técnicos  em  segurança  do
trabalho  qualificados  são  peças  fundamentais  para  entender  o
contexto e desenhar a melhor estratégia para minimizar os riscos
presentes, de acordo com o texto.
II. Para criar ações efetivas de saúde e segurança do trabalho, é
preciso ter todas as informações necessárias, defende o texto. Isso
só  é  possível  com  uma  integração  total  dos  dados  das  mais
diferentes áreas da organização, de acordo com o texto.
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 • Com base no texto 'SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO', leia
as afirmativas a seguir:
I. De nada adianta ter um ótimo programa de saúde e segurança do
trabalho se os seus colaboradores não sabem como ele funciona,
opina  o  autor  do  texto.  E  por  mais  que  eles  entendam  a
importância das regras, é preciso sempre reforçar quais são elas,
de acordo com ele.
II. Uma boa gestão de saúde e da segurança do trabalho começa
com profissionais capacitados para realizar esse serviço, defende
o texto.
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 • Com base no texto 'SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO', leia
as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  defende  que  a  realização  de  treinamentos  e  a
formalização  de  processos  são  necessidades  básicas  para  a
implantação  das  práticas  de  saúde  e  segurança.  São  essas
ferramentas, de acordo com o texto, que reduzem a importância do
uso dos equipamentos de proteção individuais e das regras de
emergência.
II. O texto ressalta que a saúde e a segurança ocupacional é um
assunto com muitos melindres e em constante atualização e, por
isso, é preciso estar atento a cada um dos detalhes. Assim, de
acordo com o texto, evitar entender como a legislação funciona é a
chave  para  que  uma  organização  não  sofra  sanções  e  os
trabalhadores possam usufruir de um ambiente com o mínimo de
riscos.
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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15 • Com base no texto 'SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO', leia
as afirmativas a seguir:
I.  Para  que  as  organizações  garantam  a  integridade  de  seus
colaboradores,  a  legislação  brasileira  estabelece  uma  série  de
regras a serem seguidas. As 22 Normas Regulamentadoras (NRs),
criadas  pelo  Governo  Federal,  estabelecem  quais  são  os
parâmetros  mínimos  e  as  punições  caso  eles  não  sejam
cumpridos, de acordo com o texto.
II.  Todos  os  departamentos  da  entidade  devem  manter  um
relacionamento  próximo  para  administrar  os  documentos  e
canalizar os esforços para ações que atinjam os principais riscos
que a organização enfrenta no contexto da saúde e segurança no
trabalho, de acordo com o texto.
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.

POP DE LIMPEZA

Padronizar os procedimentos para a manutenção e limpeza dos
ambientes  do  estabelecimento  é  uma  forma  de  garantir  a
sensação de bem-estar, a segurança, a proteção e o conforto
dos  profissionais  e  usuários  dos  serviços,  de  forma  que  o
estabelecimento permaneça limpo, seguro e em ordem.

Para atender a esse objetivo, é possível criar um Procedimento
Operacional Padrão (POP) para os serviços de limpeza. O POP
pode incluir algumas determinações, como, por exemplo:
• Ao chegar no início do turno de trabalho, deve-se observar os
objetos, armários, prateleiras, balcões e todo o ambiente, a fim
de identificar se tudo está em ordem, em seu respectivo lugar.
Deve-se inspecionar rapidamente o ambiente de dispensação, o
escritório, o refeitório e o banheiro.
• Para realizar os procedimentos de limpeza, é obrigatório o uso
de  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  conforme  a
necessidade.
• É imprescindível o uso de luvas para a limpeza e a desinfecção
de materiais e ambientes.
•  A limpeza do piso deve ser  realizada em todos os dias de
funcionamento da instituição. Deve-se varrer o piso de todo o
local (de fora para dentro),  retirando desta forma os resíduos
maiores  e  a  poeira.  Após  a  varredura,  deve-se  passar  pano
molhado com solução detergente no piso. Em seguida, deve-se
enxugar o piso com pano seco. Após a secagem, é passado um
pano limpo com água e hipoclorito  de sódio,  deixando secar
naturalmente.
•  A  l impeza  das  paredes,  do  teto ,  dos  móveis  e  dos
equipamentos deve ocorrer diariamente com pano umedecido
com álcool a 70%, deixando secar naturalmente. A limpeza geral
de paredes deve ser realizada mensalmente com água e sabão,
além do auxílio de um pano umedecido.
•  O  interior  das  pias  deve  ser  esfregado  diariamente  com
saponáceos.  Lavam-se  por  dentro  da  pia,  as  torneiras,  e  em
seguida, em volta das mesmas. Após a lavagem, secam-se as
pias  com  um  pano  limpo  e,  em  seguida,  friccionam-se  as
mesmas com álcool a 70%, ou com Hipoclorito de Sódio 1%,
deixando  secar  naturalmente.  As  pias  devem  ser  mantidas
sempre secas.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/39o8Q3o.

16 • Com base no texto 'POP DE LIMPEZA', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto recomenda que se deve varrer o piso de todo o local (de
fora para dentro), retirando desta forma os resíduos maiores e a
poeira.  Após  a  varredura,  deve-se  passar  pano  molhado  com
solução detergente no piso, de acordo com o texto.
II. A fim de tornar o procedimento de limpeza mais eficiente, o texto
recomenda que se evite inspecionar, ao chegar no início do turno
de trabalho, o ambiente de dispensação, o escritório, o refeitório ou
o banheiro.
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.

17 • Com base no texto 'POP DE LIMPEZA', leia as afirmativas a
seguir:
I. Ao chegar no início do turno de trabalho, o texto recomenda que
se evite observar se os objetos,  armários,  prateleiras,  balcões e
todo o ambiente estão em ordem e em seu respectivo lugar.
II. Deve-se enxugar o piso com pano seco durante a sua limpeza,
orienta o texto. Após a secagem, é passado um pano limpo com
água  e  hipoclorito  de  sódio,  deixando  secar  naturalmente,  de
acordo com o texto.
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.

18 • Com base no texto 'POP DE LIMPEZA', leia as afirmativas a
seguir:
I. Padronizar os procedimentos para a manutenção e a limpeza dos
ambientes  do  estabelecimento  é  uma  forma  de  garantir  a
sensação de bem-estar, aumentar a segurança e reduzir o conforto
dos  profissionais  e  usuários  dos  serviços,  de  forma  que  o
estabelecimento permaneça limpo, seguro e em ordem.
II. O texto afirma que, para realizar os procedimentos de limpeza, é
obrigatório  o uso de equipamentos de proteção individual  (EPI)
conforme a necessidade.
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.

19 • Com base no texto 'POP DE LIMPEZA', leia as afirmativas a
seguir:
I. A limpeza das paredes, do teto, dos móveis e dos equipamentos
deve ocorrer diariamente com pano umedecido com álcool a 70%,
deixando secar naturalmente, de acordo com o texto. A limpeza
geral  de  paredes deve ser  realizada mensalmente  com água e
sabão, além do auxílio de um pano umedecido, orienta o texto.
II.  A  limpeza  do  piso  deve  ser  realizada  em todos  os  dias  de
funcionamento da instituição, afirma o texto.
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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20 • Com base no texto 'POP DE LIMPEZA', leia as afirmativas a
seguir:
I. De acordo com o texto, é imprescindível o uso de luvas para a
limpeza e a desinfecção de materiais e ambientes.
II. Para padronizar os procedimentos de manutenção e limpeza dos
ambientes do estabelecimento, o texto contraindica a criação de
um Procedimento Operacional Padrão (POP) para os serviços de
limpeza.
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 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ao  realizar  uma  pesquisa,  identificou-se  que  o  produto  X
apresenta os seguintes preços em cinco lojas pesquisadas:  R$
5,45,  R$ 6,94,  R$ 4,95,  R$ 5,55 e R$ 6,72.  Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o preço médio do produto X, nas lojas pesquisadas, é superior
a R$ 6,21.
II. Um capital de R$ 7.500, aplicado a juros de 2,5% ao mês, por um
período de 3 meses, resultará em um montante maior que R$ 8.166
e menor que R$ 8.276, no período.
III. Em uma unidade de saúde, 1 médico determinou que um novo
procedimento  de  higienização  deve  ser  seguido.  Esse  médico
instruiu  6  enfermeiros.  Os  enfermeiros  instruíram,  cada  um,  3
técnicos. Cada um dos técnicos, por sua vez, instruiu 14 agentes
de  saúde.  Assim,  considerando exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  no  total,  mais  de  281
profissionais  dessa  unidade  estão  cientes  sobre  o  referido
procedimento de higienização.
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.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O perímetro de um quadrado com aresta de dimensão igual a 45
centímetros equivale a mais de 164 cm e a menos de 177 cm.
II. Um capital de R$ 2.750, aplicado a juros de 4% ao mês, por um
período de 2 meses, resultará em um montante maior que R$ 2.954
e menor que R$ 2.988, no período.
III. O preço inicial de um produto é R$ 3,63. Recentemente, esse
produto apresentou três aumentos no seu preço: R$ 0,16, R$ 0,15 e
R$ 0,15, respectivamente. Assim, considerando exclusivamente as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  após  as  três
altas descritas, o preço final desse produto está mais de 9,67%
acima do preço inicial do mesmo.
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.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um triângulo possui uma altura igual a 75m e uma base igual a
113m. Assim, é correto afirmar que a área desse triângulo é maior
que 3.981m² e menor que 4.091m².
II. Uma imobiliária possuía 560 apartamentos para serem vendidos.
Para acelerar as vendas, foi realizada uma campanha promocional
com  duração  de  3  semanas.  Nesse  período,  observou-se  que
foram vendidos 57 apartamentos, na 1ª semana; 47, na 2ª semana;
e  83,  na  3ª  semana.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas,  é  correto afirmar  que as vendas no
período da campanha promocional representaram mais de 35% do
quantitativo inicial de apartamentos.
III. Uma quantia de valor X foi igualmente dividida entre 4 amigos.
Um deles decidiu distribuir igualmente a sua parte entre seus 3
filhos. Um dos seus filhos, por sua vez, gastou todo o dinheiro que
recebeu  ao  comprar  3  unidades  de  um  produto  Y.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o preço de Y representa menos de 2,87% da
quantia X.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  A  f igura  1  é  um  retângulo  com  largura  igual  a  10m  e
comprimento igual a 19m. A figura 2 é um retângulo com largura
igual  a  28m e  comprimento igual  a  13m.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que a área da figura 2 é mais de 85% maior que a área da figura 1.
II. Em uma sala há 5 caixas que pesam: 35 kg, 42 kg, 62 kg, 104 kg
e  92  kg.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  peso  médio  das  caixas
presentes nessa sala é maior que 61 kg e menor que 73 kg.
III. Um terreno possui o formato de um triângulo com 51m de base
e 105m de altura. Outro terreno possui o formato de um retângulo
com 118m de largura e 184m de comprimento. Ambos os terrenos
possuem 52% da sua área ocupadas por  um gramado.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a soma da área do gramado de ambos os
terrenos é superior a 10.981 m² e inferior a 11.046 m².
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma figura com área igual a 1.825m² será dividida em 25 partes
iguais.  Assim, é correto afirmar que,  após a divisão,  cada parte
possuirá mais de 67m².
II. Um imóvel possui 5 cômodos, os quais possuem as seguintes
dimensões:  33,8m²,  30,2m²,  23,5m²,  32,6m²,  26,7m².  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o tamanho médio dos cômodos desse imóvel é
maior que 28,61m².
III. O resultado da multiplicação de 6% por 8% é maior que 0,41%.
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.

CONTA CONJUNTA

Por Carol Sandler
Publicado em 20 de novembro de 2019

“Eu não suporto a ideia de o meu marido ficar vendo o valor que
eu gasto com a manicure por mês”. O desabafo veio de uma
amiga  como  o  argumento  supremo  contra  o  uso  de  conta
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conjunta.

Mas a verdade é que este não é o objetivo deste tipo de conta. Se
a ideia for controlar todos os gastos do seu parceiro (ou da sua
parceira), é melhor buscar uma terapia de casal.

A conta conjunta foi criada como uma ferramenta para o casal
conseguir dividir as despesas da casa e da família – e não como
um substituto para a conta individual.

Desde que comecei a trabalhar com educação financeira para
mulheres,  um  dos  assuntos  que  mais  rendem  perguntas  e
comentários é justamente o uso da conta conjunta e a melhor
forma de dividir os gastos do casal.

Em primeiro lugar, trago a minha experiência. Sou casada há oito
anos e dividimos as contas da casa de forma proporcional com
o ganho de cada um. Nunca sentimos a necessidade de ter uma
conta conjunta para operacionalizar os gastos do dia a dia.

No  entanto,  cada  casal  tem  as  suas  particularidades,
preferências e circunstâncias.

Conheço mulheres que têm contas conjuntas com seus maridos
e  fazem  o  acordo  funcionar  perfeitamente  bem.  A  meu  ver,
existem três passos para garantir o sucesso da operação:

PASSO  1.  DEFINIR  OS  GASTOS  QUE  SAIRÃO  DA  CONTA
CONJUNTA

Aluguel? Plano de saúde? Roupas das crianças? O que a conta
conjunta deve bancar? Não existe uma regra universal, mas, na
minha  visão,  o  ideal  é  que  esta  conta  cubra  as  despesas
essenciais  do  casal  (ou  da  família):  moradia,  alimentação,
transporte e saúde.

Já os gastos individuais (como roupas, presentes e alimentação
fora de casa, por exemplo) podem ser bancados individualmente.

PASSO 2. ESTABELECER A CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM

Na sequência, o casal deve concordar com um porcentual de seu
salário com o qual cada um pode contribuir para arcar com os
gastos  conjuntos.  A  melhor  forma  de  garantir  a  justiça
(especialmente  quando  existe  uma  desproporção  entre  os
salários) é pensar em termos proporcionais.

Eu  gosto  muito  da  fórmula  do  50/30/20  para  equilibrar  os
gastos:  50%  da  renda  deve  bancar  os  essenciais,  30%  os
supérfluos e 20% vai para a criação de uma reserva.

Partindo deste princípio, uma sugestão é que cada um contribua
com 30 a 40% dos seus ganhos mensais para esta conta, o que
ajudaria a bancar as despesas essenciais da família.

PASSO 3. MANTER AS CONTAS INDIVIDUAIS

Nenhum  dos  dois  pode  abrir  mão  da  sua  conta  corrente
individual  –  é  dela  que sairão os  pagamentos das despesas
particulares.

A conta individual é também o fruto do relacionamento de cada
um com o seu banco. Ela traz o seu histórico de cliente (junto
com as suas taxas de juros) – e isso não deve ser deletado. O
relacionamento pode ou não dar certo, mas isso não pode zerar
a sua história com o banco.

Eu aprendi com meus pais que o combinado não custa caro. Se
o casal implementar estas minhas dicas, as chances de evitar
muitas discussões são grandes.

Uma  série  de  estudos  mostra  que  o  motivo  principal  para
divórcios  é  dinheiro.  Casais  brigam  quando  têm  dinheiro  e
quando  não  têm.  Quando  gastam  pouco  e  quando  gastam
demais. Os casais brigam por dívidas, por investimentos, pelo
cartão de crédito e pela mensalidade escolar. A receita para fugir
destas  armadilhas  pode  não  ser  a  conta  conjunta  –  mas

estabelecer as regras ajuda (e muito) a manter paz conjugal.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/2Eyg6f2.

26 • Com base no texto 'CONTA CONJUNTA', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, a autora traz o relato de uma amiga que possui uma
opinião contrária à existência de uma conta conjunta para o casal.
De acordo com a autora, a referida amiga não suporta a ideia de o
marido  ter  conhecimento  sobre  o  valor  que  ela  gasta  com  a
manicure  por  mês.  A  partir  desse relato,  a  autora  posiciona-se
totalmente  contrária  à  criação  de  contas  conjuntas,  ainda  que
sejam  estabelecidas  regras  para  gerenciar  os  gastos
compartilhados  do  casal.
II.  No  texto,  a  autora  aponta  que  a  conta  conjunta  tem como
objetivo  controlar  todos os  gastos do seu parceiro  (ou da sua
parceira). Ela recomenda, ainda, que nesse caso a melhor atitude é
encerrar as contas individuais e concentrar todo o dinheiro do casal
(inclusive o salário de ambos) em uma única conta corrente em um
grande banco público.
III.  A  autora do texto defende que os gastos individuais  (como
roupas, presentes e alimentação fora de casa, por exemplo) devem
ser bancados pela conta conjunta. Ou seja, todas as despesas do
casal, inclusive os gastos particulares, devem ser compartilhados e
conhecidos por ambos.
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.

27 • Com base no texto 'CONTA CONJUNTA', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, a autora afirma que, desde que ela começou a trabalhar
com educação financeira para mulheres,  um dos assuntos que
mais rendem perguntas e comentários é o uso da conta conjunta e
qual a melhor forma de dividir os gastos do casal.
II.  Depreende-se do texto que os casais brigam por dívidas, por
investimentos, pelo cartão de crédito e pela mensalidade escolar. A
receita para fugir destas armadilhas, de acordo com a autora, pode
não ser a conta conjunta – mas estabelecer as regras ajuda (e
muito) a manter paz conjugal.
III. Conclui-se do texto que a conta conjunta foi criada como uma
ferramenta para o casal conseguir dividir as despesas da casa e da
família,  ou seja,  ela funciona como um substituto para a conta
individual.  Logo,  na  opinião  da  autora,  todas  as  despesas
individuais e os gastos particulares devem ser conhecidos pelo
parceiro (ou pela parceira) e todos os recursos do casal devem ser
usados para o pagamento dos gastos com o lar.
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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28 • Com base no texto 'CONTA CONJUNTA', leia as afirmativas a
seguir:
I.  De acordo com o texto, não existe uma regra universal sobre
quais os gastos que devem ser pagos pela conta conjunta, mas, na
visão  da  autora,  o  ideal  é  que  esta  conta  cubra  as  despesas
essenciais do casal (ou da família), como a moradia, a alimentação,
o transporte e a saúde.
II.  A  autora  afirma gostar  muito  da  fórmula  do  50/30/20  para
equilibrar os gastos. De acordo com essa regra, 50% da renda da
família vai para a criação de uma reserva, 30% vai para os gastos
essenciais e 20% deve bancar os gastos supérfluos.
III. A autora sugere que cada membro do casal contribua com 3% a
4% dos seus ganhos mensais para a conta conjunta, o que ajudaria
a  bancar  as  despesas  essenciais  da  família.  O  restante  dos
recursos,  defende a autora no texto,  deve ser  direcionado para
cobrir  os  gastos  supérfluos,  evitando-se  a  criação  de  reservas
financeiras.
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 • Com base no texto 'CONTA CONJUNTA', leia as afirmativas a
seguir:
I.  A  autora  recomenda  que  o  casal  deve  concordar  com  um
percentual de seu salário com o qual cada um pode contribuir para
arcar com os gastos conjuntos. Assim, defende a autora, a melhor
forma  de  garantir  a  justiça  (especialmente  quando  existe  uma
desproporção entre os salários) é pensar em termos proporcionais.
II. No texto, a autora afirma que é casada há oito anos e divide as
contas da casa com o marido de forma proporcional com o ganho
de cada um. Afirma, ainda, que ela e o marido nunca sentiram a
necessidade de ter uma conta conjunta para operacionalizar os
gastos do dia a dia. No entanto, afirma a autora, cada casal tem as
suas particularidades, preferências e circunstâncias.
III. Na perspectiva da autora, existem três passos para garantir o
sucesso de  manter  uma conta  conjunta:  definir  os  gastos  que
sairão dessa conta, estabelecer a contribuição de cada um para as
despesas  e  manter  as  contas  individuais  de  cada  membro  do
casal.
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 • Com base no texto 'CONTA CONJUNTA', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O  texto  permite  deduzir  que  nenhum dos parceiros/cônjuges
pode abrir mão da sua conta corrente individual, pois é dela que
sairão  os  pagamentos  das  despesas  particulares.  A  conta
individual, afirma o texto, é também o fruto do relacionamento de
cada um com o seu banco. Assim, de acordo com o texto, ela traz
o seu histórico de cliente (junto com as suas taxas de juros) – e
isso não deve ser deletado.
II.  No texto, a autora afirma ter aprendido com seus pais que o
combinado custa caro. Assim, ela afirma, se o casal implementar
as  dicas  apresentadas  no  texto,  as  chances  de  ocorrerem
discussões são grandes. Logo, defende a autora, a melhor atitude é
evitar a criação de uma conta conjunta.
III. Segundo o texto, uma série de estudos mostra que o motivo
principal para divórcios é dinheiro. Assim, afirma o texto, os casais
brigam quando têm dinheiro e quando não o têm. Brigam também
quando gastam pouco e quando gastam demais, de acordo com o
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.
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