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CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE MATA GRANDE (AL) - FUNDAMENTAL
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

AU
XI

LI
AR

 D
E 

SE
RV

IÇ
O

S 
G

ER
AI

S

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 máquinac.

fotográfica 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 realizadas7.

no Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.

questão 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 nenhum9.

registro 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
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Normalmente  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.  Ampliar  a  cobertura  para  a  gestão  dos  resíduos  e  serviços
relacionados e aumentar a sua eficiência é uma condição prévia
para  a  melhoria  da  qualidade  ambiental  das  cidades.  Nesse
contexto, a participação de todas as partes interessadas (como os
geradores de resíduos e as organizações não governamentais, por
exemplo) é um fator chave para a gestão sustentável de resíduos.
III.  A  realização das atividades e  procedimentos de limpeza na
instituição  compreende um conjunto  de  ações  livres  de  riscos.
Nesse contexto,  o  profissional  de limpeza deve priorizar  utilizar
anéis,  pulseiras  e  outros  adornos  durante  o  desempenho  das
atividades  de  trabalho,  pois  essa  atitude  reduz  os  riscos  de
acidentes.  Da  mesma  forma,  ao  utilizar  materiais  químicos  de
limpeza, esse profissional é dispensado de utilizar equipamentos
de proteção individual ou mesmo de adotar medidas de segurança
de qualquer natureza.
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.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  São  exemplos  que  podem  favorecer  o  aparecimento  de
microrganismos e o desenvolvimento de doenças no ambiente de
trabalho as seguintes condições: ausência de uma cultura de lavar
as  mãos  antes  e  depois  de  utilizar  os  banheiros;  ausência  da
utilização  de  técnicas  básicas  de  limpeza  e  higienização,  e
manutenção de superfícies úmidas ou molhadas.
II. A limpeza consiste essencialmente na eliminação de restos de
alimentos,  resíduos,  sujidades,  poeira  e  outras  partículas.  Esse
processo  pode  ser  concretizado  através  de  uma  ação  física,
química  ou  mecânica  sobre  uma  determinada  superfície.  No
entanto, frequentemente, existe uma ação conjunta da utilização de
agentes químicos, auxiliados pela ação mecânica.
III.  É dever do profissional de limpeza realizar as tarefas de seu
cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e
rapidez,  mantendo  tudo  sempre  em  boa  ordem.  Com  essas
atitudes,  esse profissional  pode contribuir  positivamente para a
execução dos serviços de limpeza e higienização na instituição.
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. A realização dos procedimentos institucionais de limpeza exige o
manuseio de diversos produtos químicos, como o Ácido Clorídrico,
o saponáceo, os detergentes e desinfetantes, entre outros. Para
garantir  a  própria  proteção  ao  lidar  com  esses  produtos,  o
profissional de limpeza deve abster-se de utilizar os equipamentos
de  proteção  individuais  (EPIs)  necessários  e  indicados  para  a
realização do procedimento de limpeza,  ainda que a instituição
comunique  claramente  a  esse  profissional  que  o  uso  desses
equipamentos é obrigatório ao realizar certas atividades.
II.  A limpeza e a desinfecção de superfícies são atividades que
convergem para a sensação de bem-estar, segurança e conforto na
instituição.  Corrobora  também  para  o  controle  de  algumas
doenças que podem ocorrer no ambiente de trabalho, por garantir
um ambiente com superfícies limpas, com redução do número de
microrganismos e apropriadas para a  realização das atividades
desenvolvidas nesses serviços.
III. Evitar o acúmulo e o desperdício de sujidades no ambiente de
trabalho  é  uma  medida  menos  importante  do  que  realizar  os
processos de higienização periodicamente. Assim, o profissional
de limpeza deve evitar  orientar  os servidores da instituição em
relação aos locais corretos de descarte de lixo, ao mesmo tempo
em que deve desviar-se da responsabilidade de coletar os resíduos
de acordo com a sua classificação, certificando-se de que o lixo
orgânico e o inorgânico, por exemplo, serão misturados.
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. O profissional de limpeza pode utilizar a enceradeira automática
para realizar a limpeza de pisos nos ambientes da instituição, pois
essa  máquina  costuma  possuir  um  tanque  para  soluções  de
detergente que é dosado diretamente para a escova, o que diminui
o esforço e o risco para o trabalhador no desenvolvimento dessa
atividade.
II. O vidro é um material com amplas possibilidades de reciclagem,
sendo encontrado em potes de alimentos,  garrafas,  frascos de
medicamentos, cacos de vidro etc. Assim, ao realizar a separação
desses  resíduos  e  sua  devida  destinação,  o  servidor  estará
demonstrando uma atitude ambientalmente correta.
III.  Limpar  atrás  dos  móveis,  armários  e  arquivos;  limpar,  com
produtos  adequados,  divisórias  e  portas  revestidas  de  fórmica;
limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a
óleo ou verniz sintético são algumas das atividades que devem ser
realizadas regularmente na instituição a fim de manter os níveis de
limpeza e higienização adequados.
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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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para realizar um programa de higienização com sucesso, não é
necessário  compreender  a  natureza  da  sujidade  que  vai  ser
removida, nem mesmo saber escolher o método mais adequado
para  a  sua  remoção.  Ao  realizar  a  espanação,  por  exemplo,  o
profissional de limpeza deve evitar usar equipamentos de proteção
individual.  Também é aconselhável  separar  o material  que será
utilizado antes de levá-lo para a área a ser limpa.
II. O profissional de limpeza deve evitar zelar pelos processos de
remoção de sujidades, devendo, ainda, desestimular a separação
dos resíduos e promover o desperdício de produtos de limpeza. Ao
mesmo  tempo,  é  vedado  a  esse  profissional  proceder  com  a
limpeza  das  superfícies  fixas  (verticais  e  horizontais),  devendo
executar  regularmente  a  higienização  dos  banheiros  e  demais
ambientes, conforme as instruções dos seus superiores.
III.  O  planejamento  é  uma  atitude  prejudicial  ao  sucesso  dos
procedimentos  de  limpeza  em  uma  organização.  Assim,  os
horários  de  execução dos  serviços  de  limpeza  para  cada  área
devem ser definidos de forma a tumultuar o desenvolvimento das
demais atividades e processos da instituição. Em outras palavras,
os profissionais envolvidos nos serviços de limpeza e higienização
devem  evitar  definir  quando,  onde  e  como  realizar  as  suas
atividades.
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.

ÉTICA E MORAL: O QUE É ISSO?

O conceito de ética refere-se ao estudo dos princípios e valores
morais.  A  ética  desenvolve  uma  reflexão  sobre  a  moral  e
questiona a moral de um povo, um grupo ou uma sociedade, por
exemplo. Ela busca o entendimento sobre o que é certo e errado
independentemente dos costumes vigentes. Desta forma, a ética
caracteriza-se  por  ser  racional,  atemporal  e  transversal
(independe  do  local).

A moral, por sua vez, é a prática de costumes e valores locais e
temporais. Está ligada a hábitos sociais, aos costumes pessoais,
familiares  e  religiosos,  assim  como  às  tradições  culturais,
regionais e sociais. A moral é, portanto, eminentemente prática.

MISSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

No serviço público, os servidores servem à população, e, por isso,
não  podem  basear  suas  decisões  em  aspectos  morais  e
subjetivos. O comportamento de um servidor público deve ser
pautado pela ética. Ou seja, o servidor deve agir de acordo com o
que é certo na perspectiva do bem comum, independentemente
dos costumes locais e temporais.

Por exemplo, o enfermeiro de um centro de saúde não pode se
recusar a atender um paciente por que este pertence a uma
religião diferente da sua. Da mesma forma, um professor não
pode criticar a opinião política de um estudante apenas porque
essa é diferente da sua.

Assim, o servidor público, durante ou após o período probatório,
tem, entre outras, as seguintes missões:
•  Agir  em conformidade  com os  princípios  da  administração
pública;
• Mediar as relações entre os cidadãos e o governo;
• Mediar as relações entre os próprios cidadãos;
• Prestar um serviço de qualidade;
• Promover o bem comum;
• Representar a comunidade perante outras comunidades.

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

6 • Com base no texto 'ÉTICA E MORAL: O QUE É ISSO?', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, no serviço público, os servidores servem
à população e, por isso, devem basear suas decisões em aspectos
morais e subjetivos, independentemente dos princípios éticos. O
comportamento  de  um servidor  público  deve  ser  pautado  pela
moral, não pela ética, defende o texto.
II. De acordo com o texto, a ética é a prática de costumes e valores
locais e temporais. A ética, explica o texto, está ligada aos hábitos
sociais,  aos  costumes  pessoais,  familiares  e  religiosos,  assim
como às tradições culturais, regionais e sociais. A ética é, portanto,
eminentemente prática, afirma o texto.
III. O texto utiliza-se de exemplos para ilustrar o comportamento
ideal de um servidor público, como, por exemplo, ao afirmar que
um enfermeiro não pode se recusar a atender um paciente porque
este pertence a uma religião diferente da sua, ou quando afirma
que  um  professor  não  pode  criticar  a  opinião  política  de  um
estudante apenas porque essa é diferente da sua.
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 'ÉTICA E MORAL: O QUE É ISSO?', leia as
afirmativas a seguir:
I.  De acordo com o texto, o servidor público, durante ou após o
período probatório, tem, entre outras, as missões de promover o
bem  comum,  de  representar  a  comunidade  perante  outras
comunidades  e  de  mediar  as  relações  entre  os  cidadãos  e  o
governo.
II. De acordo com o texto, o conceito de moral refere-se ao estudo
dos princípios e valores éticos. A moral, afirma o texto, desenvolve
uma reflexão sobre a ética e questiona os costumes de um povo,
um  grupo  ou  uma  sociedade,  por  exemplo.  A  moral  busca  o
entendimento sobre o que é certo e errado independentemente dos
costumes vigentes, explica o texto.
III. De acordo com o texto, o servidor público, durante ou após o
período probatório,  tem, entre outras,  as missões de mediar  as
relações  entre  os  próprios  cidadãos,  de  prestar  um serviço  de
qualidade  e  de  agir  em  conformidade  com  os  princípios  da
administração pública.
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.

CONTROLE DO DIA DE TRABALHO

Criar uma lista de tarefas diárias, ao final do dia, é uma atitude
importante, pois permite ao trabalhador avaliar o que foi feito e
refletir sobre como o seu trabalho poderia ter sido realizado com
maior eficiência. Permite, também, definir as prioridades sobre o
que deve ser feito no dia seguinte.

Essa atitude é bastante importante, porque, assim, você estará
avaliando o seu trabalho e determinando um término para o dia
de trabalho. Ou seja, ao fazer uma lista de tudo que precisa ser
feito no dia seguinte, você se livrará dessas preocupações. Tire
isso da sua cabeça, literalmente, e ponha no papel.

Essa atividade não pode ser estressante e não deve demorar
mais que 15 minutos, no máximo.

LISTE TUDO O QUE PRECISA SER FEITO

Em geral, não é possível fazer tudo o que listou para ser feito no
dia  seguinte.  Mas é  importante  fazer  uma lista  completa,  de
modo a não deixar nenhuma atividade de fora.

Algumas tarefas você gosta de fazer e são mais fáceis. Outras,
são chatas e trabalhosas.  Marque ao lado de cada uma,  em
ordem  crescente,  as  mais  desagradáveis.  O  objetivo  aqui  é
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começar  seu  dia  pelas  mais  terríveis!  Ou  seja,  inicie  o  dia
realizando as atividades que menos lhe agradam. Ao final do dia,
quando  você  estiver  mais  cansado,  poderá  dedicar-se  às
atividades mais prazerosas. Pode parecer estranho, mas, pela
manhã,  você  está  mais  disposto  e  energizado.  Assim,  pode
encarar com garra essas tarefas “osso”.

Ao  longo  do  dia,  conforme  sua  energia  e  motivação  vão
diminuindo, você começa a fazer o que gosta. Além disso, só o
fato de ter se livrado do trabalho pesado também vai te deixar
mais motivado.

DEFINA PRIORIDADES

Você pode usar mais de um critério para definir prioridades e
talvez tenha que levar isso em conta ao ordenar suas tarefas.
Uma das maneiras mais fáceis de definir o que é prioritário em
uma lista de tarefas diárias é usar as regras a seguir:
• A tarefa é importante e urgente? Faça você mesmo, agora!
•  A tarefa é importante,  mas não é urgente? Marque em sua
agenda quando vai fazer.
• A tarefa não é importante, mas é urgente? Delegue para alguém
fazer imediatamente, se possível.
• A tarefa não é importante nem urgente? Esqueça! Ela não deve
ocupar seu tempo neste momento.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/34U7HND.

8 • Com base no texto 'CONTROLE DO DIA DE TRABALHO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto defende que a tarefa que não é considerada importante,
mas é urgente, não deve ser feita ou delegada. Uma tarefa que não
é  importante  nem  urgente,  por  outro  lado,  deve  ser  feita
imediatamente.
II.  O texto destaca que,  ao longo do dia,  conforme a energia e
motivação do profissional vão diminuindo, ele deve dedicar-se a
fazer as tarefas de que menos gosta. Além disso, defende o texto,
o fato de ter realizado as atividades mais prazerosas no início do
dia torna mais fácil  realizar as atividades menos agradáveis ao
final.
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 'CONTROLE DO DIA DE TRABALHO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto recomenda que uma tarefa considerada como importante
e urgente deve ser adiada ou delegada. Uma tarefa considerada
importante, mas que não é urgente, deve ser feita imediatamente,
de acordo com o texto.
II. Criar uma lista de tarefas diárias ao final do dia é uma atitude
importante, defende o texto, pois permite ao trabalhador avaliar o
que foi feito e refletir sobre como o seu trabalho poderia ter sido
realizado com maior eficiência.
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 • Com base no texto 'CONTROLE DO DIA DE TRABALHO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto recomenda que criar uma lista de tarefas diárias é uma
ação que não pode ser estressante e não deve demorar mais que
15 minutos, no máximo.
II.  O texto recomenda que o trabalhador deve começar seu dia
pelas atividades de que mais gosta. Ou seja, ele recomenda que se
inicie o dia realizando as atividades que mais lhe agradam. Ao final
do dia, afirma o texto, quando o profissional estiver mais cansado,
poderá dedicar-se às atividades menos prazerosas.
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 'CONTROLE DO DIA DE TRABALHO', leia as
afirmativas a seguir:
I.  Criar  uma  lista  de  tarefas  diárias  é  uma  atitude  bastante
importante, de acordo com o texto. Ao fazer uma lista de tudo que
precisa ser feito no dia seguinte, o trabalhador se livrará dessas
preocupações, de acordo com o texto.
II. O texto ressalta que, em geral, não é possível para o trabalhador
fazer  tudo  o  que  listou  para  ser  feito  no  dia  seguinte,  mas  é
importante  fazer  uma  lista  completa,  de  modo  a  não  deixar
nenhuma atividade de fora, 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.

SEGURANÇA E SAÚDE

O controle de riscos é, talvez, um dos pontos mais importantes
dentro de toda a estratégia de saúde e segurança no ambiente
de  trabalho.  Fazer  uma  análise  detalhada  do  ambiente  de
trabalho  ajuda  a  descobrir  todos  os  riscos  presentes,  o  que
possibilita  a  criação  de  ações  para  minimizá-los.  Existem
diversos programas na legislação que preveem esse controle,
como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
(PCMAT – típico da construção civil) e o Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP).

Quando se  fala  em proteção  dos  trabalhadores,  a  legislação
prevê uma hierarquia a ser seguida. Na Norma Regulamentadora
9 (NR 9) fica bem claro que as medidas de proteção coletiva
devem preceder qualquer ação individual – acionada somente
em último caso. A organização deve, primeiro, se preocupar em
eliminar fisicamente a fonte de risco. Caso não seja possível, é
preciso substituir essa fonte, isolar as pessoas ou até mesmo
alterar a forma de trabalho para que ninguém tenham contato
com esse risco. Apenas no fim, caso não tenha mais jeito, é que
entram os equipamentos de proteção individual.

Se a atividade exigir o uso de EPIs, a entidade é responsável por
garantir a integridade dos equipamentos e a compra de novos –
quando for necessário.  Além disso, grande parte das Normas
Regulamentadoras (NRs) traz detalhes sobre como deve ser feita
a inspeção desses materiais. É o caso, por exemplo, da NR 35,
que  estabelece  as  regras  para  trabalhos  em  altura.  A  lei
determina a vistoria de sistemas de ancoragem, com o registro
dos resultados e a inutilização do equipamento, caso ele seja
rejeitado.

A  segurança  do  trabalho  não  é  algo  a  ser  desenvolvido
individualmente:  a  prevenção  é  coletiva.  Todos  os  servidores
devem orientar e fiscalizar os colegas, pois um descuido pode
causar a perda de muitas vidas. Isso faz parte de uma cultura
organizacional  voltada  para  a  segurança,  em  que  todos  se
sentem responsáveis para que ela ocorra.

Os médicos do trabalho são especialistas em notar pequenos
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sinais,  às  vezes  imperceptíveis,  que  podem  levar  a  graves
doenças  ocupacionais.  A  partir  da  ocupação  e  rotina  do
empregado,  podem  detectar  se  a  dor  nas  costas  é  por  um
levantamento de peso irregular ou se a dor no pulso vem de um
esforço repetitivo, por exemplo.

Por  isso  é  tão  importante  que  todos  realizem  os  exames
periódicos obrigatórios, que vão desde o momento da admissão
até o desligamento. Diagnosticar problemas de saúde ainda nos
primeiros  sintomas  pode  melhorar,  e  muito,  a  vida  dos
servidores,  além  de  diminuir  o  absenteísmo  e  evitar  as
complicações decorrentes de um acidente de trabalho.

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

12 • Com base no texto 'SEGURANÇA E SAÚDE', leia as afirmativas
a seguir:
I. O controle de riscos é, talvez, um dos pontos mais importantes
dentro de toda a estratégia de saúde e segurança no ambiente de
trabalho, afirma o texto. Fazer uma análise detalhada do ambiente
de trabalho ajuda a descobrir  todos os riscos presentes,  o que
possibilita a criação de ações para minimizá-los, de acordo com o
texto.
II.  Existem  diversos  programas  na  legislação  que  preveem  o
controle  de  riscos,  como  o  Programa  de  Condições  e  Meio
Ambiente de Trabalho e o Perfil Profissiográfico Previdenciário, 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 'SEGURANÇA E SAÚDE', leia as afirmativas
a seguir:
I.  Os médicos do trabalho não são capazes de notar sinais que
podem levar  a graves doenças ocupacionais,  de acordo com o
texto. Apenas o empregado pode detectar se a dor nas costas é
por um levantamento de peso irregular ou se a dor no pulso vem de
um esforço repetitivo.
II. Se a atividade exigir o uso de EPIs, a entidade é responsável por
garantir a integridade dos equipamentos e a compra de novos –
quando for necessário, afirma o texto. Além disso, grande parte das
Normas  Regulamentadoras  traz  detalhes  sobre  como deve  ser
feita a inspeção desses materiais, 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.

14 • Com base no texto 'SEGURANÇA E SAÚDE', leia as afirmativas
a seguir:
I. O texto aponta que a organização deve, primeiro, se preocupar
em eliminar fisicamente a fonte de risco. Caso não seja possível, é
preciso  substituir  essa fonte,  isolar  as  pessoas ou até  mesmo
alterar a forma de trabalho para que ninguém tenha contato com
esse risco, de acordo com o texto.
I I .  A  segurança  do  trabalho  é  algo  a  ser  desenvolvido
individualmente, não de forma coletiva, afirma o texto. Todos os
servidores devem orientar e fiscalizar os colegas, pois um descuido
pode causar a perda de muitas vidas, 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.

15 • Com base no texto 'SEGURANÇA E SAÚDE', leia as afirmativas
a seguir:
I.  Quando se  fala  em proteção dos  trabalhadores,  a  legislação
prevê uma hierarquia  a  ser  seguida,  afirma o texto.  Na Norma
Regulamentadora 9 fica bem claro que as medidas de proteção
coletiva devem preceder qualquer ação individual, de acordo com o
texto.
II. O texto defende que é importante que todos os colaboradores
realizem  os  exames  periódicos  obrigatórios,  que  vão  desde  o
momento  da  admissão  até  o  desligamento.  Diagnosticar
problemas de saúde ainda nos primeiros sintomas pode reduzir, e
muito, a vida dos servidores, 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.

CAIXA D’ÁGUA

Quando chega ao consumidor, a água é potável, livre de micro-
organismos nocivos à saúde. Mas se a caixa d’água não estiver
limpa e desinfetada, todo o seu conteúdo poderá se contaminar,
tornando a água imprópria para consumo e colocando em risco
a saúde dos usuários.

Para  evitar  esse  problema,  é  imprescindível  cuidar  das
instalações  hidráulicas  e  limpar  a  caixa  d’água  a  cada  seis
meses. Para esse procedimento, deve-se usar botas de borracha
e luvas.

Procedimento de limpeza da caixa d’água:
1. Feche o registro e esvazie a caixa d’água, abrindo as torneiras
e dando descargas.
2. Quando a caixa estiver quase vazia, feche a saída e utilize a
água que restou para a limpeza da caixa e para que a sujeira não
desça pelo cano.
3. Esfregue as paredes e o fundo da caixa utilizando panos e
escova  macia  ou  esponja.  Nunca  use  sabão,  detergente  ou
outros produtos.
4.  Retire a água suja que restou da limpeza,  usando balde e
panos, deixando a caixa totalmente limpa.
5. Deixe entrar água na caixa até encher e acrescente 1 litro de
hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1.000 litros de água. Na
falta de hipoclorito de sódio a 2,5%, poderá ser utilizada água
sanitária que contenha apenas hipoclorito de sódio (NaClO) e
água (H2O).
6. Aguarde por duas horas para desinfecção do reservatório.
7. Esvazie a caixa. Esta água servirá para limpeza e desinfecção
das canalizações.
8. Tampe a caixa d’água para que não entrem pequenos animais
ou insetos.
9. Anote a data da limpeza do lado de fora da caixa.
10. Finalmente abra a entrada de água.

Adaptado. Fonte: http://bit.ly/37hOh71.

16 • Com base no texto 'CAIXA D’ÁGUA', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto recomenda que, para realizar a limpeza da caixa d’água,
após a desinfecção do reservatório, deve-se esvaziar a caixa, pois a
água  ali  presente  servirá  para  limpeza  e  desinfecção  das
canalizações.
II. Para a realização do procedimento de limpeza da caixa d’água, o
texto  recomenda desligar  o  registro  e  esvaziar  a  caixa  d’água,
fechando as torneiras e dando descargas.
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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17 • Com base no texto 'CAIXA D’ÁGUA', leia as afirmativas a seguir:
I. Ao término do procedimento de limpeza da caixa d’água, o texto
recomenda que se tampe a caixa d’água para que não entrem
pequenos  animais  ou  insetos.  Ele  recomenda,  ainda,  que  seja
anotada a data da limpeza e que a entrada de água seja aberta
apenas ao término do procedimento.
II.  Entre  as  recomendações  do  texto  sobre  o  procedimento  de
limpeza da caixa d’água, inclui-se a de que, quando a caixa estiver
quase vazia, deve-se abrir a saída e utilize a água que restou para a
limpeza da caixa,  garantindo que a sujeira irá descer pelo cano
rapidamente.
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 'CAIXA D’ÁGUA', leia as afirmativas a seguir:
I.  O texto recomenda que, para a limpeza da caixa d’água, seja
retirada a água suja que restou da limpeza, usando um rodo e uma
vassoura, deixando a caixa totalmente limpa.
II. Para reduzir o risco de contaminação da água, é imprescindível
cuidar das instalações hidráulicas e limpar a caixa d’água a cada
nove meses, recomenda o texto. Para esse procedimento, afirma o
texto, deve-se usar botas de borracha e luvas.
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 'CAIXA D’ÁGUA', leia as afirmativas a seguir:
I.  O  texto  afirma  que,  se  a  caixa  d’água  não  estiver  limpa  e
desinfetada, todo o seu conteúdo poderá se contaminar, tornando
a água imprópria para consumo e reduzindo o risco à saúde dos
usuários.
II. O texto recomenda que, para a limpeza da caixa d’água, deve-se
esfregar as paredes e o fundo da caixa utilizando panos e escova
macia ou esponja, sempre com o auxílio de sabão ou detergente.
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.

20 • Com base no texto 'CAIXA D’ÁGUA', leia as afirmativas a seguir:
I. Uma das recomendações para a realização do procedimento de
limpeza da caixa d’água, de acordo com o texto, é aguardar por
duas horas para a desinfecção do reservatório, após acrescentar
hipoclorito de sódio.
II. Para a realização do procedimento de limpeza da caixa d’água, o
texto recomenda acrescentar 1 litro de hipoclorito de sódio a 2,5%
para cada 1.000 litros de água. Na falta de hipoclorito de sódio a
2,5%, o texto afirma que poderá ser utilizada água sanitária que
contenha apenas hipoclorito de sódio (NaClO) e água (H2O).
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. Um triângulo possui uma altura igual a 231m e uma base igual a
675m. Assim, é correto afirmar que a área desse triângulo é maior
que 41.250m² e menor que 43.530m².
II. Um terreno possui o formato de um triângulo com 37m de base
e 75m de altura. Outro terreno possui o formato de um retângulo
com 76m de largura e 120m de comprimento. Ambos os terrenos
possuem 42% 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 4.589 m² e inferior a 4.711 m².
III.  Ao  realizar  uma  pesquisa,  identificou-se  que  o  produto  X
apresenta os seguintes preços em cinco lojas pesquisadas:  R$
5,38,  R$ 4,96,  R$ 5,25,  R$ 5,75 e R$ 5,95.  Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o preço médio do produto X, nas lojas pesquisadas, é superior
a R$ 5,81.
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. Em uma unidade de saúde, 1 médico determinou que um novo
procedimento  de  higienização  deve  ser  seguido.  Esse  médico
instruiu  4  enfermeiros.  Os  enfermeiros  instruíram,  cada  um,  5
técnicos. Cada um dos técnicos, por sua vez, instruiu 7 agentes de
saúde.  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  no  total,  mais  de  169
profissionais  dessa  unidade  estão  cientes  do  referido
procedimento  de  higienização.
II. Um capital de R$ 2.000, aplicado a juros de 2,5% ao mês, por um
período de 5 meses, resultará em um montante maior que R$ 2.122
e menor que R$ 2.311.
III. Um capital de R$ 7.000, aplicado a juros de 1,5% ao mês, por um
período de 7 meses, resultará em um montante maior que R$ 7.619
e menor que R$ 7.891.
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. A figura 1 é um retângulo com largura igual a 6m e comprimento
igual a 11m. A figura 2 é um retângulo com largura igual a 16m e
comprimento igual a 13m. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a área da figura 2
é mais de 227% maior que a área da figura 1.
II. O resultado da multiplicação de 13% por 22% é maior que 2,91%.
III. Um imóvel possui 5 cômodos, os quais possuem as seguintes
dimensões,  respectivamente:  16,4m²,  19,5m²,  23,8m²,  22,2m²,
23,4m².  Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o  tamanho  médio  dos
cômodos desse imóvel é maior que 20,82m².
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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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma imobiliária possuía 840 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  105  apartamentos  na  1ª  semana,  107  foram
vendidos  na  2ª  semana e  167 foram vendidos  na  3ª  semana.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que  as  vendas  no  período  da
campanha  promocional  representaram  mais  de  43%  do
quantitativo  inicial  de  apartamentos.
II. Em uma sala, há 5 caixas que pesam, respectivamente: 96 kg,
103  kg,  123  kg,  165  kg  e  153  kg.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o peso médio das caixas presentes nessa sala é maior que 102
kg e menor que 118 kg.
III. O preço inicial de um produto é R$ 3,39. Recentemente, esse
produto apresentou três aumentos no seu preço: R$ 0,12, R$ 0,19 e
R$ 0,11, respectivamente. Assim, considerando exclusivamente as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  após  as  três
altas descritas, o preço final desse produto está mais de 11,08%
acima do seu preço inicial.
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 quantia de valor X foi igualmente dividida entre 3 amigos.
Um deles decidiu distribuir igualmente a sua parte entre seus 5
filhos. Um dos seus filhos, por sua vez, gastou todo o dinheiro que
recebeu  ao  comprar  2  unidades  de  um  produto  Y.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o preço de Y representa menos de 5,08% da
quantia X.
II. Uma figura com área igual a 2.072m² foi dividida em 28 partes
iguais.  Assim, é correto afirmar que,  após a divisão,  cada parte
possuirá mais de 69m².
III. Se um triângulo possui arestas com dimensões iguais a 28m,
24m e 23m, então seu perímetro será maior que 69m e menor que
73m.
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.

CAMINHONEIROS

O  ministro  da  Infraestrutura,  Tarcísio  Freitas,  disse  hoje
(16/12/2019)  que  acredita  que  está  descartada  uma  greve
nacional de caminhoneiros, como ocorreu em maio de 2018.

“Hoje era o dia do início e não está tendo nada nas estradas, não
houve ponto de bloqueio, porque há um respeito nosso com os
caminhoneiros e dos caminhoneiros com a gente. Conseguimos
estabelecer o diálogo, eles sabem que têm as portas abertas e a
cada  dia  construímos  uma solução  nova”,  disse,  ao  lado  do
presidente  Jair  Bolsonaro,  após  reunião  no  Ministério  da
Infraestrutura, em Brasília.

Na semana passada, um grupo de caminhoneiros falou sobre a
possibilidade de uma greve que se iniciaria nesta segunda-feira
(16/12/2019),  mas  a  maior  parte  dos  representantes  da
categoria descarta o movimento.

De acordo com o ministro, o governo tem mantido um excelente
diálogo com a maioria da categoria e já realizou, em 2019, seis
encontros do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário
de  Carga  (Fórum  TRC).  No  início  de  dezembro  de  2019,  foi
realizada a 35ª reunião do grupo que representa 2,6 milhões de
caminhoneiros,  37.386  empresas,  1.584  sindicatos  e  75
federações.

Entre as ações já desenvolvidas para a melhoria das condições
de trabalho e  renda da categoria,  o  ministro Tarcísio  citou a
diminuição  da  multa  por  excesso de  peso e  a  obrigação de
concessionárias construírem pontos de parada e descanso em
rodovias.

Segundo o ministro, também estão sendo preparados sistema
de documentação de transporte eletrônico e uma resolução que
trata do código identificador da operação de transporte. “Ele vai
simplificar  muito  a  vida  do  caminhoneiro,  diminuir  tempo de
parada  em  posto  fiscal,  permitir  agendamento  portuário
automático, diminuir a necessidade de ter atravessador na ponta,
isso aumenta a renda”, explicou.

O ministro disse ainda que nesta semana será lançado o projeto
Roda  Bem  Caminhoneiro  de  estímulo  ao  cooperativismo  da
categoria.

MALHA FERROVIÁRIA

Em reunião, hoje (16/12/2019), no Ministério da Infraestrutura, o
presidente da república, Jair Bolsonaro, manifestou o interesse
do  governo  na  ampliação  da  malha  ferroviária  brasileira.  De
acordo com o ministro da Infraestrutura, para o ano de 2020, há
“possibilidades muito concretas” da realização das concessões
da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL) e da Ferrogrão.

“E discutimos soluções para a Transnordestina. Muito em breve
teremos boas notícias para dar à população dos três estados -
Piauí,  Pernambuco e Ceará -  uma solução para aquela obra”,
afirmou o ministro.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

O transporte rodoviário é aquele feito por meio de vias, como
estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não.
Esse  meio  de  transporte  tem  a  função  de  deslocar  cargas,
pessoas e animais para diversos lugares.

A  consolidação  do  transporte  rodoviário  ocorreu  com  a
intensificação  da  indústria  automobilística,  fato  ocorrido  nas
primeiras  décadas  do  século  XX.  Atualmente,  no  Brasil,  o
transporte  rodoviário  representa  uma  das  mais  importantes
formas de movimentação de cargas no país.

Apesar de ter seu uso bastante difundido no mundo, o transporte
rodoviário gera custos altos,  se comparado com o transporte
ferroviário e hidroviário.  O alto valor do frete é decorrente do
preço dos combustíveis  e  da manutenção que deve ser  feita
periodicamente  nos  veículos.  Nesse  sistema de  transporte,  a
infraestrutura  necessária  para  seu  funcionamento  possui  um
valor elevado em sua construção e manutenção e o custo pode
se  elevar  ainda  mais  quando  o  terreno  é  acidentado,
característica essa bastante presente no Brasil. Esse fator gera a
necessidade de construções adaptadas às condições do relevo,
como túneis,  viadutos,  entre  outros.  A  principal  indicação do
transporte rodoviário é o seu uso em casos de deslocamentos
curtos, pois o mesmo possibilita uma grande agilidade.

Adaptado.
Fontes: http://bit.ly/34D38Y1; http://bit.ly/2Z15JK9.
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26 • Com base no texto 'CAMINHONEIROS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto aponta que, de acordo com o ministro da Infraestrutura,
para  o  ano  de  2020  há  possibilidades  muito  concretas  da
realização das concessões da Ferrovia de Integração Oeste Leste
(FIOL) e da Ferrogrão para grupos de investidores estrangeiros ou
para empresas multinacionais que atuam no setor de transportes.
Ainda de  acordo com o ministro,  as  concessões permitirão ao
Governo  Federal  reduzir  custos  e  ampliar  o  atendimento  às
necessidades  das  organizações  brasileiras  em  termos  de
transporte de cargas.
II. É possível subentender-se, a partir do texto, que o ministro da
Infraestrutura  afirmou  que  será  lançado  o  projeto  denominado
Roda  Bem  Caminhoneiro  que  terá  por  objetivo  estimular  o
cooperativismo da categoria de profissionais de transporte público
no Brasil. Entre os benefícios que serão trazidos para a categoria, o
ministro  citou a  redução dos custos com serviços de saúde e
alimentação,  além de uma ampla gama de incentivos fiscais  à
redução do preço dos combustíveis.
III.  O autor aponta que,  entre as ações já desenvolvidas para a
melhoria das condições de trabalho e renda dos caminhoneiros, o
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, citou a diminuição da
multa  por  excesso  de  peso  e  a  obrigação  de  concessionárias
construírem pontos de parada e descanso em rodovias.
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 'CAMINHONEIROS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto informa que, de acordo com o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, o governo tem mantido um excelente diálogo com
a maioria da categoria de caminhoneiros e já realizou, em 2019,
seis encontros do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário
de  Carga  (Fórum  TRC).  No  início  de  dezembro  de  2019,  foi
realizada a 35ª reunião do grupo que representa 2,6 milhões de
caminhoneiros,  37.386  empresas,  1.584  sindicatos  e  75
federações.
II. De acordo com o que afirma o texto, infere-se que o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, acredita que está descartada uma
greve nacional de caminhoneiros, como ocorreu em maio de 2018.
De acordo com o ministro, o dia 16 de dezembro de 2019 era o dia
do  início  das  manifestações  e  não  está  havendo  nada  nas
estradas. Não houve ponto de bloqueio, porque há uma relação de
respeito com os caminhoneiros.
III. Depreende-se do texto que o transporte rodoviário é aquele feito
por meio de vias como estradas,  hidrovias,  rodovias e ruas,  as
quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a
função  de  deslocar  cargas,  pessoas  e  animais  para  diversos
lugares e, atualmente, é a modalidade de transporte mais utilizadas
nas  cidades  do  interior  do  Brasil,  sendo  pouco  explorada  nas
capitais e regiões metropolitanas.
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 • Com base no texto 'CAMINHONEIROS', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No  texto,  é  possível  identificar  a  ideia  de  que  o  ministro  da
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou ter conseguido estabelecer
o diálogo com os caminhoneiros. O texto afirma, ainda, de acordo
com o ministro, que os caminhoneiros sabem que têm as portas
abertas e, a cada dia, uma solução nova é construída.
II. Segundo o texto, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas,
part ic ipou  de  uma  discussão  sobre  soluções  para  a
Transnordestina. O texto afirma, ainda, que muito em breve haverá
boas  notícias  para  dar  à  população  dos  três  estados  -  Piauí,
Pernambuco e Ceará - uma solução para aquela obra.
III. Conclui-se do texto que, segundo o ministro da Infraestrutura,
estão sendo preparados sistema de documentação de transporte
eletrônico e uma resolução que trata do código identificador da
operação  de  transporte.  Essas  medidas,  de  acordo  com  as
informações  presentes  no  texto,  têm  por  objetivo  reduzir  a
dependência  das  empresas  brasileiras  do  transporte  rodoviário,
ampliando a participação de outros modais (como o hidroviário e o
ferroviário) no transporte de cargas no Brasil.
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 'CAMINHONEIROS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O autor do texto diz que o presidente da república manifestou o
interesse do governo na ampliação da malha ferroviária brasileira.
De acordo com o autor, essa informação foi dita em reunião no dia
16 de setembro de 2019, no Ministério da Infraestrutura, na qual
diversos representantes do governo defenderam a diversificação
das modalidades de transportes no Brasil.
II.  Segundo  o  autor,  a  consolidação  do  transporte  rodoviário
ocorreu  com  a  intensificação  da  indústria  automobilística,  fato
ocorrido  nas  primeiras  décadas  do  século  XX.  Atualmente,  no
Brasil, ele afirma, o transporte rodoviário representa uma das mais
importantes formas de movimentação de cargas no país.
III.  O  texto  afirma  que,  segundo  o  ministro  da  Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, estão sendo adotadas medidas que vão simplificar
muito a vida do caminhoneiro, diminuir tempo de parada em posto
fiscal,  permitir  agendamento  portuário  automático  e  diminuir  a
necessidade de ter atravessador na ponta.
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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30 • Com base no texto 'CAMINHONEIROS', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, é possível identificar a ideia de que, apesar de um grupo
de caminhoneiros ter falado sobre a possibilidade de uma greve
que se iniciaria no dia 16 de agosto de 2019, a maior parte dos
representantes  da  categoria  descarta  o  movimento.  De  acordo
com  o  autor,  a  baixa  aderência  da  categoria  ao  movimento  é
resultado das medidas do Banco Central em favor da redução da
taxa Selic, que afeta diretamente o custo do frete rodoviário.
II.  O texto permite deduzir  que,  apesar de ter seu uso bastante
difundido no mundo, o transporte rodoviário gera custos altos, se
comparado com o transporte ferroviário e hidroviário. O alto valor
do frete, afirma o texto, é decorrente do preço dos combustíveis e
da manutenção que deve ser feita periodicamente nos veículos.
III.  No  texto,  o  autor  afirma  que,  no  sistema  de  transporte
rodoviário,  a  infraestrutura  possui  um  valor  elevado  em  sua
construção e  manutenção.  Ainda de acordo com o autor,  esse
custo  pode  se  elevar  também  quando  o  terreno  é  acidentado,
característica  essa  bastante  rara  no  Brasil,  ou  quando  o
caminhoneiro  deixa  de  tomar  os  cuidados  essenciais  para  a
manutenção da segurança da carga.
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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