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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - FUNDAMENTAL MANHÃ
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
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A escolha do detergente vai depender do tipo e da quantidade de
sujidade a remover, assim como das suas características ao nível
da solubilidade. 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. A luva de proteção em borracha nitrílica é utilizada para proteção
das mãos e  punhos do trabalhador  contra  agentes químicos e
biológicos. A sua higienização pode ser feita através da lavagem
com água e sabão neutro devendo, também, secar à sombra. Esse
equipamento  deve  ser  armazenado  em  saco  plástico  e  em
ambiente seco.
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. A luva de proteção em PVC (hexanol) é utilizada para proteção
das mãos e punhos do empregado contra recipientes contendo
óleo ou graxa,  por  exemplo.  A higienização desse equipamento
exige lavar o mesmo com água. Sua conservação exige mantê-lo
em local protegido da ação direta dos raios solares ou quaisquer
outras fontes de calor, assim como secar à sombra e não molhar o
forro.
II.  O álcool  é um dos mais versáteis materiais de limpeza.  Sua
aplicação  é  praticamente  universal,  podendo  ser  usado  em
procedimentos de varrição,  limpeza seca e  higienização úmida.
Esse  material  pode  ser  utilizado  para  a  limpeza  de  vidros,
superfícies planas, cozinha, banheiros e para a limpeza do piso.
Devido ao seu baixo custo, o álcool pode ser usado em quantidade
excessiva na limpeza cotidiana 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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O calçado de proteção tipo botina de couro tem a finalidade de
proteção dos pés contra torções,  escoriações,  derrapagens e  a
umidade.  Sua  conservação  e  higienização  exige  que  seja
armazenado em local limpo, livre de poeira e umidade. Se molhado,
deve secar à sombra. É necessário engraxá-lo com pasta adequada
para a conservação de couros.
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 (como
varrer, escovar), química (utilização de detergentes) ou mecânica
(bombas  de  água  de  alta  pressão)  sobre  uma  determinada
superfície. No entanto, frequentemente, existe uma ação conjunta
da utilização de agentes químicos (detergentes),  auxiliados pela
ação mecânica.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  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,  os  transformadores  de  resíduos,  as
organizações  não  governamentais  e  as  instituições  públicas  e
privadas, é um fator-chave para a gestão sustentável de resíduos.
II. A vantagem de se reciclar o vidro, além de economizar energia e
diminuir a disposição de lixo não degradável na natureza, é que os
cacos  podem  voltar  à  produção  de  novas  embalagens,
substituindo totalmente o produto virgem sem perda de qualidade,
inclusive para o mercado de alimentos (assim como embalagens
metálicas).  Isso  está  relacionado  à  temperatura  de  fusão
(derretimento)  aplicada  nesses  materiais,  bastante  superior  às
necessárias para derreter plásticos como o PET.
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.  Os  resíduos públicos são aqueles  presentes nos logradouros
públicos, em geral resultantes da natureza, como folhas, galhadas,
poeira, terra e areia; aqueles descartados de maneira irregular e
indevida  pela  população,  como  entulho,  bens  considerados
inservíveis,  papéis,  restos  de  embalagens  e  alimentos,  e  os
descartados de forma regular, nas lixeiras públicas.
II. O blusão e a calça em tecido impermeável têm a finalidade de
prover  a  proteção  do  corpo  contra  chuva,  umidade  e  produto
químico. Sua higienização deve ser feita através do processo de
lavagem, devendo-se sacudir as peças e passar pano limpo e seco
nas partes molhadas. Quando sujos de barro, deve-se limpar com
pano umedecido com água e detergente neutro. Quando sujos de
graxa,  deve-se  limpar  com  pano  umedecido  com  álcool.  Sua
conservação deve ser feita com o acondicionamento em sacos
plásticos fechados a fim de evitar que sejam danificados. deve-se
acondicioná-los em local protegido da umidade, da ação direta de
raios solares, de produtos químicos, de solventes, de vapores e de
fumos.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A qualidade da água é um fator determinante para o processo de
limpeza. Ela deve ser própria para consumo, limpa e transparente,
branda (não precipita sabões nem forma incrustações),  livre de
microrganismos e não corrosiva. Uma água com dureza excessiva,
isto é, com excesso de sais inorgânicos (cloretos de cálcio e de
magnésio,  sulfatos  e  bicarbonatos)  reduz  a  eficácia  de  alguns
detergentes  e  desinfetantes  e  contribui  para  a  formação  de
incrustações na superfície a ser limpa durante a evaporação.
II.  Por ser um produto com alto preço de venda, as latinhas de
alumínio  são  muito  procuradas  por  catadores  autônomos  e
cooperativas. Outras latas como as de molho, leite condensado e
outros produtos de conserva, por exemplo, sardinha, atum e milho,
são latas feitas de aço com revestimento de estanho e, embora
igualmente recicláveis, podem não ter um preço tão alto quanto a
de alumínio.
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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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  As  instalações elétricas  e  hidráulicas  em um prédio  incluem,
entre  outras,  as  instalações  de  água  e  esgoto,  as  instalações
relacionadas à troca de dados e informações (telefonia,  internet
etc.), as instalações de segurança (sistemas de monitoramento por
vídeo), as construções de alvenaria de vedação e os elementos de
sinalização de segurança (como a sinalização de emergência).
II. Posteriormente à limpeza, a desinfecção é usada para reduzir o
número de microrganismos,  por remoção ou destruição,  e para
prevenir  o  crescimento  microbiano.  Esse  processo  pode  ser
alcançado  mediante  a  aplicação  de  agentes  ou  processos
(químicos  ou  físicos)  a  uma  superfície  limpa.  A  desinfecção  é
especialmente requerida em superfícies úmidas, as quais oferecem
condições favoráveis ao crescimento de microrganismos.
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.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Os  detergentes  modificam  a  capacidade  de  penetração  e
remoção da sujidade pela água. Removem a sujidade através da
degradação de  gorduras,  de  proteínas  e  da  dissolução de  sais
minerais e impedem a re-deposição da sujidade.
II. O calçado de proteção tipo bota de couro (cano médio) tem a
finalidade  de  proteção  dos  pés  e  pernas  contra  torções,
escoriações,  derrapagens  e  a  umidade.  Sua  conservação  e
higienização exige o armazenamento em local limpo, livre de poeira
e umidade. Se molhado, deve ser posto para secar à sombra. Deve-
se engraxá-lo com pasta adequada para a conservação de couros.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  remoção  de  sujidades,  restos  de  alimentos  e  de  matéria
orgânica são etapas importantes dos procedimentos de limpeza e
higienização  em  uma  instituição.  Para  que  possam  ser
devidamente  realizados,  esses  procedimentos  devem  prever  a
utilização de materiais de qualidade e evitar o uso de produtos
químicos de qualquer natureza. Ou seja, os processos de limpeza
de uma instituição devem ser ambientalmente sustentáveis e não
favorecer a dispersão de contaminantes na natureza.
II.  Os  materiais  recicláveis  compreendem  um  conjunto  de
elementos com características físicas e químicas favoráveis à sua
reutilização como matérias-primas na indústria. Como exemplos
de materiais recicláveis, estão os seguintes: embalagens de leite
longa vida,  embalagens de alumínio com grande quantidade de
resíduos orgânicos, embalagens plásticas de agrotóxicos, resíduos
de  construção  civil,  papel  com  grande  quantidade  de  tinta  ou
resíduos orgânicos e praticamente todos os tipos de castas de
frutas.
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 • Leia 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,  pois
muitas vezes quando chegam às cooperativas elas têm de ser
descartada para o lixo orgânico, pois sua reciclagem fica pouco
interessante.
II. O detergente é um produto de base alcalina, com elevado teor de
acidez e insolúvel em água. Devido a essas características, esse
produto pode ser utilizado exclusivamente para procedimentos de
limpeza úmida em banheiros e na cozinha, não sendo aplicável à
limpeza ou á higienização em outros locais 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.

Atendimento ao público

Tradicionalmente as empresas buscam adequar suas atividades
para chegar o mais próximo possível aos objetivos de satisfazer
seus clientes. No setor público, a partir das novas teorias sobre a
Administração Pública, essa situação não é muito diferente. Um
bom atendimento ao usuário dos serviços públicos faz toda a
diferença na consolidação da imagem da instituição.

Mesmo com todos os avanços tecnológicos vivenciados pela
sociedade nos últimos anos, o contato presencial com o usuário
ainda é considerado pelas organizações como o principal fator
de geração de satisfação. A tecnologia serve de apoio, mas o
contato pessoal, ainda mais em um país com as características
culturais  do  Brasil,  humaniza  as  relações  e  acaba  por  ser
determinante  para  a  percepção  de  qualidade  por  parte  dos
cidadãos.

Excelência  no  atendimento  é  o  conjunto  de  atividades
desenvolvidas por uma organização direcionadas a identificar as
necessidades  dos  seus  usuários,  procurando  atender  suas
expectativas, criando ou elevando o seu nível de satisfação.

As exigências da atualidade mudaram a relação entre o servidor
que  realiza  o  atendimento  e  o  cidadão  usuário  dos  serviços
públicos. O cidadão demanda melhores serviços e exige melhor
gestão  dos  recursos  e  do  patrimônio  público.  E,  quando  a
percepção e as expectativas do usuário sobre a prestação de
serviços são maiores que a qualidade do atendimento recebido,
temos a insatisfação. Por outro lado, quando essas expectativas
são atingidas ou superadas, temos um cidadão satisfeito com o
serviço público.

Nesse novo cenário, com o comprometimento das pessoas, é
possível antecipar-se às novas necessidades e expectativas em
um conjunto de ações que busquem viabilizar a introdução de
práticas de trabalho mais eficientes, além de modelos de gestão
mais democráticos e mudanças significativas na melhoria de
processos e serviços.

A  Gestão  da  Qualidade  no  serviço  público  se  traduz,
necessariamente,  na  busca  de  uma  maior  eficiência  na
prestação  dos  serviços,  constituindo  peça  primordial  rumo à
melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão.

Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2nxmpu4
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11  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a percepção de qualidade por parte dos
usuários dos serviços é fortemente influenciada pelas tecnologias
disponibilizadas pelas entidades públicas, pois torna o atendimento
mais humanizado e dispensa com contato com os servidores.
II. De acordo com o texto, um bom atendimento ao usuário dos
serviços públicos faz toda a diferença na consolidação da imagem
da instituição e contribui para a percepção de qualidade por parte
dos cidadãos.
III. O texto aponta que, atualmente, os usuários dos serviços têm
reduzido  suas  expectativas  em  relação  aos  serviços  públicos
devido  às  práticas  gerenciais  inadequadas  que  têm  sido
estimuladas pelas novas teorias sobre a 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.

12  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O  texto  afirma  que  as  exigências  da  atualidade  mudaram  a
relação entre o servidor que realiza o atendimento e o cidadão
usuário  dos  serviços  públicos.  Afirma,  ainda,  que  o  cidadão
demanda melhores serviços e exige melhor gestão dos recursos e
do patrimônio público.
II. A partir da leitura do texto, é possível inferir que a Gestão da
Qualidade no serviço público se traduz, necessariamente, na busca
de uma maior eficiência na prestação dos serviços, constituindo
peça primordial  rumo à melhoria contínua,  com vistas à efetiva
satisfação do cidadão.
III.  O  texto  afirma que,  apesar  das  exigências  da  atualidade,  a
relação entre o servidor que realiza o atendimento e o cidadão
usuário dos serviços públicos permanece inalterada,  não sendo
afetada pela qualidade do atendimento.
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.

13  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que o contato presencial com o usuário ainda é
considerado pelas organizações como o principal fator de geração
de  satisfação.  Ele  humaniza  as  relações  e  acaba  por  ser
determinante  para  a  percepção  de  qualidade  por  parte  dos
cidadãos.
II. De acordo com o texto, o comprometimento das pessoas possui
relação com a  viabilização e  com a  introdução de  práticas  de
trabalho mais eficientes.
III.  O conceito de excelência no atendimento,  de acordo com o
texto, refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas por uma
organização direcionadas a identificar as necessidades dos seus
usuários,  procurando  atender  suas  expectativas,  criando  ou
elevando o seu nível de satisfação.
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.

14  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O texto afirma que, quando a percepção e as expectativas do
usuário sobre a prestação de serviços são maiores que a qualidade
do atendimento recebido, ocorre a insatisfação desse cidadão. Por
outro lado, quando essas expectativas são atingidas ou superadas,
o cidadão fica satisfeito com o serviço público.
II. De acordo com o texto, embora as tecnologias disponíveis sejam
importantes, a percepção do cidadão em relação à qualidade no
atendimento ainda é fortemente influenciada pelo contato pessoal
com os servidores.
III.  De acordo com o texto, a busca de uma maior eficiência na
prestação dos serviços públicos, com vistas à efetiva satisfação do
cidadão, é uma estratégia que apenas pode ser realizada com o
auxílio de tecnologias sofisticadas.
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.

15  •  Com  base  no  texto  'Atendimento  ao  público',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor defende que o servidor público possui pouca
influência sobre a qualidade dos serviços prestados no âmbito de
uma  instituição.  Para  defender  esse  ponto  de  vista,  o  autor
apresenta informações de que os serviços prestados por empresas
privadas são sempre absolutamente iguais aos prestados por uma
entidade pública.
II.  Na perspectiva do autor,  a prestação de um atendimento de
qualidade aos usuários dos serviços públicos pode se tornar mais
eficiente  apenas com o auxílio  de empresas privadas e  com a
utilização dos conhecimentos providos pelas novas teorias sobre a
Administração Pública.
III.  A partir  da leitura do texto,  é possível  inferir  que viabilizar a
introdução  de  práticas  de  trabalho  mais  eficientes,  além  de
modelos de gestão mais democráticos e mudanças significativas
na melhoria de processos e serviços, são atitudes desfavoráveis do
ponto de vista da qualidade no atendimento ao público.
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.

Limpeza e organização

O QUE É LIMPEZA?

Limpeza é um procedimento muito conhecido pela maioria das
pessoas,  porém  pouco  explorado  e  executado  de  maneira
correta.

Também chamada de lavagem, a limpeza é um processo com
água, acompanhado ou não de algum produto de limpeza como
detergente  ou  desinfetante,  por  exemplo.  Esse  método  é
realizado  a  fim  de  retirar  sujeiras,  poeira,  terra  e  restos  de
alimentos de superfícies e locais diversos. Se a limpeza for mais
profunda e elaborada é possível a retirada de microrganismos
como fungos e bactérias.

A  limpeza  é  o  primeiro  passo  para  a  remoção  da  sujidade,
indispensável  para  o  sucesso  de  quaisquer  outros  passos
subsequentes, como a higienização ou a impermeabilização. É
responsável, também, por preparar o ambiente ou o objeto para
a aplicação de produtos mais fortes que virão posteriormente,
removendo toda a sujeira da superfície. Esse processo pode ser
feito  manualmente  ou  com  máquinas,  pelo  servidor
pessoalmente  ou  uma  empresa  especializada.

O QUE É HIGIENIZAÇÃO?

A  higienização,  também  conhecida  por  sanitização  ou
desinfecção, é um dos métodos mais indicados após a limpeza,
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porque  é  responsável  pela  eliminação  de  micro-organismos
vivos, como ácaros e bactérias que vivem no ar e na poluição,
sendo  os  maiores  causadores  de  doenças  e  alergias
respiratórias.

É de suma importância,  para uma higienização com sucesso,
que  tenha  sido  realizada  anteriormente  uma  limpeza  bem
executada, dessa forma a superfície do objeto estará pronta para
receber o próximo procedimento de higienização.

OBJETOS  QUE  PRECISAM  SER  LIMPADOS  E  HIGIENIZADOS
COM FREQUÊNCIA

Colchão: passamos boa parte da nossa vida dormindo e por isso
o  colchão  merece  uma  devida  atenção  do  profissional  de
limpeza e higienização. Com o passar do tempo, o colchão se
torna um lugar propício para o acúmulo e moradia de fungos e
bactérias, podendo pôr em risco a saúde de quem faz uso dele.

Travesseiro: o travesseiro possui características semelhantes às
do colchão, pois também é um ambiente favorável ao acúmulo
de fungos e ácaros. Uma dica importante é colocá-lo para tomar
sol durante o dia, dessa forma há menos risco de umidade ou de
proliferação de fungos e bactérias.

Banheiros: frequentemente, o banheiro é um lugar compartilhado
por mais de um indivíduo. Assim, a não higienização desse local
pode causar doenças e até viroses.

Adaptado.  Disponível  em:  http://bit.ly/2oj5BY2  (acesso  em
01/10/2019).

16 • Com base no texto 'Limpeza e organização', leia as afirmativas
a seguir:
I. O colchão e o travesseiro, com o passar do tempo, se tornam
lugares propícios para o acúmulo e moradia de fungos e bactérias,
podendo pôr em risco a saúde do usuário desses objetos, afirma o
texto. Assim, é razoável evitar realizar procedimentos de limpeza e
higienização no colchão e  no travesseiro  ou mesmo mantê-los
expostos ao sol.
II.  O  texto  aponta  que  a  higienização,  também  conhecida  por
sanitização ou desinfecção,  é  um dos métodos mais indicados
após  a  limpeza,  porque  é  responsável  pela  eliminação  de
microrganismos vivos, como ácaros e bactérias que vivem no ar e
na poluição. Esses microrganismos, afirma o texto, são os maiores
causadores de doenças e alergias respiratórias.
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 'Limpeza e organização', leia as afirmativas
a seguir:
I. É de suma importância, para uma higienização com sucesso, que
se evite realizar anteriormente a limpeza da superfície ou objeto,
afirma o texto.
II.  O conceito de lavagem apresentado no texto refere-se a um
processo que envolve o uso de água acompanhado de desinfetante
com o objetivo de remover completamente a sujidade, os fungos e
as bactérias de um ambiente.  No entanto,  afirma o texto,  esse
método deve ser evitado quando se busca retirar sujeiras, poeira,
terra e restos de alimentos de superfícies e locais diversos.
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 'Limpeza e organização', leia as afirmativas
a seguir:
I.  A limpeza, de acordo com o texto, é o primeiro passo para a
remoção da sujidade. Assim, essa atividade é indispensável para o
sucesso  da  higienização  ou  da  impermeabilização.  Ainda  de
acordo com o texto, a limpeza é responsável, também, por preparar
o ambiente ou o objeto para a aplicação de produtos mais fortes
que virão posteriormente, removendo toda a sujeira da superfície.
Esse processo pode ser feito manualmente ou com máquinas, pelo
servidor ou por uma empresa especializada.
II. Assim, o processo de limpeza, afirma o texto, pode ser realizado
a fim de retirar  sujeiras,  poeira,  terra  e  restos de alimentos de
superfícies e locais diversos. O texto afirma, também, que se a
limpeza for mais profunda e elaborada é possível  a retirada de
microrganismos como fungos e bactérias.
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 'Limpeza e organização', leia as afirmativas
a seguir:
I. O colchão é o lugar onde passamos boa parte da vida dormindo,
afirma o texto. Assim, esse objeto merece uma devida atenção do
profissional de limpeza e higienização, pois, de acordo com o texto,
com o passar do tempo, o colchão se torna um lugar propício para
o acúmulo e moradia de fungos e bactérias, podendo pôr em risco
a saúde de quem faz uso dele.
II. De acordo com as informações contidas no texto, o banheiro é
um lugar frequentemente compartilhado por mais de um indivíduo
e deve ser limpado e higienizado frequentemente. Assim, afirma o
texto, a não higienização desse local pode causar doenças e até
viroses.
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 'Limpeza e organização', leia as afirmativas
a seguir:
I.  O texto aponta que o conceito de higienização é análogo aos
conceitos  de  sanitização  ou  desinfecção.  No  texto,  é  possível
observar ainda que esse é um dos métodos menos indicados após
a  l impeza,  porque  é  responsável  pela  prol iferação  de
microrganismos vivos, como ácaros e bactérias que vivem no ar e
na poluição.
II. De acordo com o texto, a higienização e a impermeabilização
devem  preceder  a  remoção  da  sujidade  e  a  limpeza  de  um
ambiente.  Assim, através de processos bem definidos,  afirma o
texto,  o profissional de limpeza pode preparar o ambiente ou o
objeto  para  a  aplicação  de  produtos  mais  fortes  que  virão
posteriormente, como o álcool e os desinfetantes.
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
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Uma  cerca  capaz  de  cercar  completamente  um  terreno
retangular com largura igual a 87 metros e comprimento igual a
139 metros deverá ser maior que 441 metros e menor que 448
metros.
II. A raiz quadrada de 18.769 é um número superior a 129 e inferior
a 142.
III.  Renata  comprou  um  produto  importado  por  74  euros.
Considerando  que  na  época  o  valor  do  euro  era  de  R$  3,40,
podemos afirmar que Renata gastou mais de R$ 201,50 e menos
de R$ 212,40.
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. Julia realizou um investimento no valor de R$ 2.812,00 em um
banco.  Após  1  ano,  Julia  observou  que  o  seu  investimento
apresentou rendimentos da ordem de 3%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o montante acumulando por Julia é superior a R$ 2.984,30 e
inferior a R$ 2.998,15.
II. Ludimila comprou um produto e obteve um desconto de 10%.
Sabe-se que o preço inicial  do produto era de R$ 78,00. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que Ludimila  deverá pagar  mais de R$ 67,40 e
menos de R$ 69,50 pelo item.
III. Marcia adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00 em um
banco. Após 1 mês, foi necessário pagar juros no valor de 3,5%
sobre  o  valor  do  emprést imo  .  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que Marcia pagou um valor superior a R$ 205,50 e inferior a R$
221,60 em juros no 1º mês.
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. Há 2 meses, o peso de Glória era de 91 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 99 kg. Atualmente, seu peso é 104 kg. Assim, considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que seu peso médio, no período considerado, é superior a 101 kg e
inferior a 103 kg.
II.  Considere um tanque em formato retangular com dimensões
iguais  a  115m,  14m  e  21m.  Considerando  exclusivamente  as
dimensões apresentadas, é correto afirmar que o volume desse
tanque será superior a 33.115 m³ e inferior a 33.970 m³.
III. Alana realizou um investimento no valor de R$ 2.600,00 em uma
aplicação financeira de um banco. Após 1 ano, Alana observou que
o  seu  investimento  apresentou  rendimentos  da  ordem  de  2%,
acumulando, assim, um montante superior a R$ 2.880,00 e inferior
a R$ 2.905,00.
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. Célia leu um romance em 5 dias, lendo 66 páginas por dia. Se
tivesse lido 11 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
romance em um período superior a 24 dias e inferior a 28 dias.
II. Um veículo consumiu 98,3 litros de combustível para percorrer a
distância  de  687  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  6,4  km  com  1  litro  de
combustível.
III. Há 2 meses, o peso de Rosângela era de 59 kg. Há 1 mês, seu
peso era de 62 kg. Atualmente, seu peso é 62 kg. Assim, é correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é inferior a
65,9 kg e superior a 59,6 kg.
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.  Um reservatório em formato de cubo com aresta de 2,5m foi
reformado e teve seu volume aumentado em 12%. Assim, é correto
afirmar  que  o  referido  reservatório  passou  a  ter  um  volume
superior a 16,5 m³ e inferior a 18,2 m³.
II. Clara abasteceu sua moto com R$ 34,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Clara  utilizou  mais  de  56  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
III. Rafaela adquiriu um empréstimo no valor de R$ 8.700. Após 1
mês, foi necessário pagar juros no valor de 4% sobre o valor do
empréstimo.  Assim,  é  correto  afirmar  que  Rafaela  pagou  o
equivalente a R$ 348 em juros no 1º mês.
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.

TRANSCENDENTAL

Nosso amor, a priori, isso divulgaram
Que espectro banal era.
Labaredas de neve, invernia que flama
Não nos disseram que não seria leve
Corpos em chama
Contradição? Transcendental.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O eu lírico apresenta uma preocupação por não ter conhecimento
do árduo sentimento, que é o amor.
II. Fica evidente a manifestação de um eu-lírico feminino desde o
primeiro verso: “Nosso amor, a priori, isso divulgaram”.
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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27 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Existe uma relação antagônica expressa no texto, comprovando
o conflito vivido pelo eu lírico, que, ao final, considera o amor algo
que ultrapassa o limite do racional.
II. O amor, para o eu lírico, é algo fútil, insignificante.
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.

28 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Há uma indeterminação quanto à identidade de quem propagou o
amor expresso pelo eu-lírico.
II. O eu lírico se encontra confuso e considera que o amor é algo
contraditório e terreno, carnal. Por conseguinte, um eterno jogo de
dúvidas.
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.

29 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. O eu lírico transparece a ideia de que o amor é carnal, prazeroso,
tênue, porém contraditório, já que o ser humano é, por natureza,
indeciso.
II.  Infere-se do texto que o amor é um sentimento controverso;
logo, deve ser tratado com certa banalidade.
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.

30 • Com base no texto 'TRANSCENDENTAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Uma justificativa para o conflito vivido pelo eu lírico em relação
ao sentimento está na assertiva de que o amor é transcendental.
II. Para o eu lírico, o amor é algo apavorante. Isso fica nítido no
verso “Que espectro banal era”.
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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