
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS / COVEIRO / GARI 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

 Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e numero de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

 Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

 Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (área ao final dessa folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

 Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

 Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

 Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

 Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO 
RESPOSTA. 

 Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo 
estabelecido. 

 Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contada a partir do 
efetivo início. 
 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 
 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma 
estabelecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
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Área para rascunho e anotações:



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto para as questões de 1 a 6: 

 
O pintinho 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 
Foi talvez de um filme de Walt Disney que 

nasceu a moda de enfeitar com pintinhos vivos as 
mesas de aniversário infantil. Era uma excelente 
ideia, no mundo ideal do desenho animado; 
conduzida para o mundo concreto dos apartamentos, 
também alcançou êxito absoluto. Muitos garotos e 
garotas jamais tinham visto um pinto de verdade, e 
queriam comê-lo, assim como estava, imaginando ser 
uma espécie de doce mecânico, mais saboroso. Houve 
que contê-los e ensinar-lhes noções urgentes de 
biologia. As senhoras e moças deliciaram-se com a 
surpresa e gula dos meninos, e foram unânimes em 
achar os pintos uns amorecos. Mas estes, 
encurralados num centro de mesa, entre flores que 
não lhes diziam nada ao paladar, e atarantados por 
aquele rumor festivo e suspeito, deviam sentir-se 
absolutamente desgraçados.  

Como a celebração do aniversário terminasse, 
e ninguém sabia o que fazer com os pintos, pareceu à 
dona da casa que seria gentil e cômodo oferecer um a 
cada criança, transferindo assim às mães o problema 
do destino a dar-lhes. O único inconveniente da 
solução era que havia mais guris do que pintos, e não 
foi simples convencer aos não contemplados que 
aquilo era brincadeira para guris ainda bobinhos, e 
que mocinhas e rapazinhos de nível mental superior 
não se preocupam com essas frioleiras.  

Os pintos, em consequência, espalharam-se 
pela cidade, cada qual com seu infortúnio e seu 
proprietário exultante. O interesse das primeiras 
horas continuava a revestir-se de feição ameaçadora 
para a integridade física dos recém-nascidos (se é que 
pinto produzido em incubadora realmente nasce). Um 
deles foi parar num apartamento refrigerado, e posto 
a um canto da copa, sobre uma caixinha de papelão 
forrada de flanela. Semeou-se em redor o farelinho 
malcheiroso que o gerente do armazém recomendara 
como alimento insubstituível para pintos tenros, e 
que (o pai leu na enciclopédia) devia ser, 
teoricamente, farinha de baleia. A ideia da baleia 
alimentando o pinto encheu o garotinho de assombro, 
e pela primeira vez o mundo lhe apareceu como um 
sistema.  O pinto sentia um frio horroroso, mas 
desprezava a flanela, e a todo instante se descobria, 
tentando fugir. Procurava algo que ele mesmo não 
sabia se era calor da galinha ou da criadeira. À falta de 
experiência, dirigiu seus passinhos na direção das 
saias que circulavam pela copa. As saias nada podiam 

fazer por ele, senão recolocá-lo em seu ninho, mas o 
pinto procurava sempre, e piava.  O garoto queria 
carregá-lo, inventava comidas que talvez 
interessassem àquele paladar em formação. Não 
senhor - explicou-lhe a mãe: 

- Não se pode pegar, não se pode brincar, não 
se pode dar nada, a não ser farelo e água.  

- Nem carinho?  
- Meu amor, carinho de gente é perigoso 

para bicho pequeno.  
Mas o pinto, mesmo sem saber, estava 

querendo era um palmo sujo de terra, com insetos e 
plantas comestíveis, o raio de sol batendo na poça 
d'água caída do céu, e companhia à sua altura e 
feição, e, numa casa assim tão bonita e confortável, 
esses bens não existiam. E piava.  

A situação começou a preocupar a dona da 
casa, que telefonou à amiga doadora do pinto: que 
fazer com ele?  

- Querida, procure criá-lo com paciência, e no 
fim de três meses bote na panela, antes que vire galo. 
É o jeito.  

Não virou galo, nem caiu na panela. No fim de 
três dias, piando sempre e sentindo frio, o pinto 
morreu. Foi sua primeira e única manifestação de 
vida, propriamente dita.  

O menino queria guardá-lo consigo, supondo 
que, inanimado, o pinto se transformara em 
brinquedo, manuseável. Foi chamado para dentro, e 
quando voltou o corpinho havia desaparecido na 
lixeira.  

 
(In: Para gostar de ler – Crônica. São Paulo: Ática, 2007. 

v.1) 

 
 

1. Analise as proposições seguintes: 
I. A responsável pela festa de aniversário tinha como 
prioridade o sucesso do evento. 
II. O menino queria dar atenção ao pintinho, mas não 
obteve o apoio da mãe. 
III. O texto descreve uma nova moda de decoração de 
mesas de festas de aniversário infantis. 
IV. A decoração da festa narrada foi influência dos 
filmes de Walt Disney. 
Sobre as proposições acima, é CORRETO dizer que: 

A) I, II, III e IV estão corretas. 
B) I, II e IV estão corretas. 
C) I, II e III estão corretas.  
D) apenas III e IV estão corretas. 
E) apenas IV está correta. 

 
 
 
 



 

 

2. “Meu amor, carinho de gente é perigoso para bicho 
pequeno”.  
No contexto em questão, percebemos como mais 
evidente na história: 

A) carinho do adulto pelo mundo da criança. 
B) respeito à vida, pelo modo como se tratou dos 
pintinhos na festa. 
C) preocupação com o meio ambiente e com a 
natureza, por isso o destino do pintinho tinha que 
ser a lixeira. 
D) ironia, como recurso do escritor para expressar 
sua reflexão sobre a história.  
E) criatividade, pois a decoração com pintinhos 
revelou êxito absoluto da festa. 

 
3. Em “(...) atarantados por aquele rumor festivo e 
suspeito (...)”, a palavra em destaque significa: 

A) preocupados. 
B) encantados. 
C) interessados. 
D) animados. 
E) desnorteados.  

 
4. “(...) mocinhas e rapazinhos de nível mental 
superior não se preocupam com essas frioleiras”.  
A palavra em destaque só NÃO pode ser substituída 
por: 

A) festividades. 
B) insignificâncias. 
C) besteiras. 
D) bobagens. 
E) ninharias. 

 
5. “Foi talvez de um filme de Walt Disney que nasceu 
a moda de enfeitar com pintinhos vivos as mesas de 
aniversário infantil”. O emprego da palavra “talvez” 
está representando na frase um sentido de: 

A) certeza. 
B) dúvida. 
C) afirmação. 
D) conclusão. 
E) consequência. 

 
6. Alguns casos de acentuação gráfica, extraídos do 
texto: 
I. “Física”, “êxito” e “mecânico” recebem acento 
gráfico, porque são palavras proparoxítonas. 
II. “Infortúnio”, “consequência” e “enciclopédia” são 
paroxítonas terminadas em ditongo aberto, por isso o 
acento gráfico. 
III. “Comê-lo” e “criá-lo” são oxítonas terminadas em 
“E” e “A”, por isso recebem acento gráfico. 
IV. “Céu” é um monossílabo tônico, terminado em U, 
o que exige o acento gráfico. 
Analisadas as afirmações acima quanto às regras 
gramaticais, temos que: 

A) apenas I está correta. 
B) I e II estão corretas. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I e III estão corretas. 
E) todas estão corretas. 

 
7. A concordância nominal para o caso de plural das 
palavras compostas está INORRETA apenas em uma 
alternativa. Assinale-a. 

A) vestidos azul-claros.  
B) vestidos azul-celeste. 
C) vestidos azul-marinhos.  
D) vestidos azul-escuros. 
E) vestidos azul-turquesa.   

 
8. Ainda sobre a concordância nominal, analise os 
períodos abaixo e identifique a alternativa CORRETA: 

A) As cores vermelha e a amarela foram as únicas 
duas tonalidades selecionadas para o uniforme 
esportivo.  
B) Os índios continuavam ainda bem atento para 
novas invasões dos fazendeiros. 
C) Todas as planilhas solicitadas foram anexo ao 
relatório final. 
D) As horas extra do trabalho não seriam 
computadas no mesmo mês. 
E) Haja vista os primeiros resultados, ela não 
conseguiu a classificação.  

 
9. Em se tratando de concordância verbal, assinale a 
alternativa que apresenta o período sem desvios das 
regras gramaticais: 

A) Afirmo que ainda existe, em nosso país, muitas 
crianças fora da escola. 
B) E haviam ainda muitos pratos e copos para 
serem lavados. 
C) Pelo que sabemos, vai fazer dois anos que eles 
moram no bairro vizinho. 
D) Infelizmente, já fazem seis meses que ela partiu 
da minha vida. 
E) Estamos certos de que vão haver mais doadores 
de medula para eles. 

 
10. Um dos períodos abaixo apresenta um desvio 
gramatical, registrando um erro de concordância 
verbal. Assinale-o: 

A) Para a apresentação, procura-se homens 
humildes, honestos e solidários. 
B) Ainda se acredita em outros planetas com 
condições de vida humana. 
C) Foi dada a decisão, porque se trata de uma 
sindicância na empresa. 
D) Para a temporada, aluga-se casa mobiliada de 
frente para o mar. 
E) Aqui, obedece-se a leis e regras para a boa 
convivência em grande grupo. 



 

 

MATEMÁTICA 
 
11. Se  é igual a  de  e,  equivale a  de 

, assim é correto afirmar que: 

A)  é igual a  de  

B)  é igual a  de  

C)  é igual a  de  

D)  é igual a  de  

E)  é igual a  de  

 
12. Na loja “Bello Lar” após dois aumentos 
consecutivos de  e , respectivamente, um 

determinado sofá passou a custar R$ . 

Assinale a alternativa que apresenta o valor deste 
produto antes dos dois aumentos e a porcentagem 
que representou este aumento. 

A) R$  

B) R$  

C) R$  

D) R$  

E) R$  

 
13. Cleidiomar, funcionário de uma fábrica 
metalúrgica, viu em junho e julho de 2016, seu 
salário sofrer dois aumentos consecutivos de  e 

 e, em agosto do ano, foi obrigado a aceitar uma 

redução de  em seu salário. Assinale a 

alternativa que representa o que aconteceu com o 
salário de Cleidiomar.  

A) houve um aumento de  

B) houve uma redução de  

C) houve um aumento de  

D) houve uma redução de  

E) houve um aumento de  

 
14. Um liquidificador está sendo vendido nas 
seguintes condições de pagamento: 
 

1. À vista no valor de R$ , ou 

2. Entrada de  do valor à vista +  prestações 

mensais, fixas e consecutivas de R$ . 
 

Nestas condições, o cliente que optar pelo 
pagamento à prazo estará sujeito à juros de . 

Determine o valor aproximado de .  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

Leia atentamente a situação abaixo e, responda as 
questões 15 e 16: 
 

“Sabemos que o tempo de viagem a uma velocidade 
média de  é de  horas e minutos”. Nestas 

condições, responda: 
 
15. Se a velocidade média empregada for de 

, a viagem terá uma duração de: 

A)  horas e  minutos. 

B)  horas e  minutos. 

C)  horas e  minutos. 

D)  horas. 

E)  horas. 

 
16. Se o tempo de viagem for de  horas e 

minutos, a velocidade média empregada nesta 

viagem foi de: 
A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
17. Em um mega feirão de liquidação, determinado 
produto sofre dois descontos consecutivos de  e 

, respectivamente. Assinale a alternativa que 

apresenta a porcentagem que representa este 
desconto.  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leia atentamente a situação abaixo e, responda as 
questões 18 e 19: considere uma pizza no formato 
circular de raio igual a , divida em  fatias 

iguais, isto é, dividida em  partes congruentes. 

Sabendo que a cada  desta pizza estão 

presentes  calorias, responda às questões 

associadas a estas condições: 
Observação: Para estes cálculos, considere duas casas 
após a vírgula.  
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18. Determine a área, em , de  (cinco) fatias 

desta pizza. Considere    

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
19. Determine a parte inteira do número que 
representa a quantidade de calorias presente em  

(seis) fatias desta pizza. Considere    

A)  

B)  

C)   

D)  

E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Conforme figura abaixo, assinale a alternativa 
que apresenta a área da moldura do porta retrato, 
sabendo que o mesmo comporta uma fotografia de 
dimensões  x .  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESPECÍFICAS 
 
21. Em relação a segurança do trabalho todas as 
afirmativas estão corretas, EXCETO: 

A) O trabalhador está imune de doenças e 
acidentes do trabalho quando usa o equipamento 
de proteção individual de forma correta. 
B) Quanto aos equipamentos de proteção 
individual o trabalhador deverá usar, utilizando-o 
apenas para a finalidade a que se destina e 
responsabilizar-se pela guarda e conservação do 
mesmo. 
C) O Equipamento de Proteção Individual é todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 
pelo trabalhador. 
D) O empregador fornece gratuitamente os 
equipamentos de proteção individual e o 
trabalhador tem obrigação de usar. 
E) Usar o equipamento de proteção individual 
apenas para a finalidade a que se destine. 

 
22. Primeiros socorros tem a finalidade de preservar 
a vida e implica no conhecimento de detalhes 
importantes sobre as funções vitais. O corpo emite 
sinais que servem como informação para determinar 
seu estado físico. Assinale os órgãos cujas funções 
são vitais: 

A) Respiração e olhos. 
B) Pulmões e nariz. 
C) Coração e olhos. 
D) Coração e pulmões. 
E) Pulmões e olhos. 

 
23. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho. Considere: 
I. Executar o trabalho com atenção para prevenir 
acidentes é uma forma de zelar pela segurança no 
trabalho. 
II. Respeitar regras e normas de segurança contribui 
na prevenção de acidentes do trabalho. 
III. Acidente de trabalho acontece somente quando a 
empresa não fornece equipamento de proteção 
individual para seus trabalhadores. 
IV. Na realização das atividades laborais deve-se 
manter sempre muita atenção, principalmente nos 
riscos que as mesmas oferecem. 
Para as afirmativas está CORRETO o que consta 
APENAS em: 

A) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
B) I, II, III e IV.  E) I, II e IV. 
C) I, II e III.   

24. A higiene consiste em um conjunto de regras 
referentes à preservação da saúde e de doenças, 
através da limpeza, desinfecção e conservação de 
instrumentos, espaços e objetos. Um ambiente de 
trabalho limpo e organizado, influência tanto na 
saúde e no bem estar dos usuários, quanto na 
qualidade da empresa, pois um local bem cuidado 
evita transtornos. Nesse contexto, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Colaborar na organização e conservação do local 
de trabalho promove o esperdício de tempo, 
atrapalhando na atividade laboral. Então é 
necessário uma pessoa especifica para essa 
função. 
B) A preservação das condições sanitárias do meio 
ambiente, com o intuito de impedir que prejudique 
a saúde do ser humano, faz parte da higiene 
ambiental.  
C) Manter limpo o local de trabalho e todo resíduo 
gerado deverá ser depositado em local adequado. 
D) A arrumação no ambiente de trabalho pode 
garantir uma maior eficácia, otimização na 
execução de tarefas e até aumentar a motivação 
do trabalhador. 
E) A falta de organização no ambiente de 
trabalho afeta negativamente o desempenho do 
trabalhador. 

 
25. Em relação à destinação do lixo, avalie as 
assertivas abaixo e indique a opção CORRETA: 

A) O lixo tóxico precisa receber tratamento 
adequado, ou poderá causar sérios danos 
ambientais à saúde de muitas pessoas. 
B) Os resíduos devem ser classificados e 
descartados corretamente e o correto descarte do 
lixo requer cuidados especiais. 
C) Os resíduos de saúde merecem tratamento 
especial, pois costumam estar infectados com 
grande quantidade de vírus e bactérias. Desta 
forma, são retirados com procedimentos seguros e 
levados para a incineração em locais especiais. 
D) O lixo orgânico precisa ser tratado com todo 
cuidado, pois pode gerar consequências 
indesejadas para os seres humanos como, por 
exemplo, mau cheiro, desenvolvimento de 
bactérias e fungos, além do aparecimento de ratos 
e insetos. 
E) Todas as opções estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

26. Devemos ter cuidados especiais no manuseio e 
principalmente no armazenamento e descarte dos 
produtos de limpeza, desinfetantes, germicidas e 
outros. Considere INCORRETA a afirmativa: 

A) Os produtos de limpeza podem causar explosão 
ou mesmo gerar gases tóxicos e inflamáveis, por 
isso devem ser armazenados com segurança, em 
especial com os produtos químicos. 
B) Quando os produtos de limpeza estiverem 
armazenados em locais bem ventilados e sem a luz 
solar incidindo diretamente neles, não será preciso 
levar em consideração a data de validade. 
C) Cuidados especiais ao misturar produtos de 
limpeza, pois algumas misturas são 
terminantemente proibidas já que podem resultar 
em substâncias tóxicas e perigosas à saúde. 
D) Usar equipamento de proteção individual 
adequado para o manuseio dos produtos de 
limpeza, desinfetantes, germicidas e outros. 
E) Sempre levar em consideração as instruções 
contidas no rótulo dos produtos. 

 
27. Todo profissional deve executar suas tarefas 
diárias com respeito, qualidade e segurança. Para 
tanto, este profissional deverá, EXCETO: 

A) Respeitar a individualidade das pessoas e 
cooperar em trabalhos de grupo. 
B) Seguir as normas e regras de segurança. 
C) Realizar atividades somente quando possuir 
qualificação especifica. 
D) Nunca reprimir ou chamar atenção dos colegas 
na frente de outras pessoas. 
E) Atender com audácia aqueles que apresentarem 
alguma atitude negativa. 

 
28. Devemos ter atitudes prevencionistas para 
contribuir na prevenção de acidentes do trabalho. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
atitude prevencionista: 

A) Evitar improvisos, devendo sempre usar as 
ferramentas corretas conforme exige a tarefa 
laboral. 
B) A pressa é inimiga da perfeição, então, não 
pense que fazendo com pressa será a melhor 
opção. 
C) Participar dos treinamentos de segurança tem 
como principal objetivo receber  certificação, pois 
irá eximir o trabalhador dos riscos de doenças 
ocupacionais e de acidentes. 
D) Quando tiver dúvida pedir instruções ou auxílio 
direto a alguém que tenha mais conhecimento do 
procedimento ou da atividade.  
E) Evitar ao máximo as distrações no ambiente de 
trabalho. 

 

29. É fundamental saber que em situações de 
emergência, deve-se manter a calma e ter sempre 
em mãos os números dos telefones públicos de 
emergência, SAMU e Corpo de Bombeiros. Os 
números que correspondem respectivamente são:  

A) 192 e 193 
B) 180 e 181 
C) 191 e 192 
D) 190 e 199 
E) 197 e 198 

 
30 - Quando se faz, com antecedência, um estudo de 
todos os fatores que vão interferir no trabalho e se 
reúne o que é necessário para a sua execução, 
organiza-se o trabalho para alcançar bons resultados. 
Faz parte da conservação e uso adequado de 
equipamentos, ferramentas e materiais, EXCETO:  

A) Fazer a higienização das ferramentas, materiais 
e equipamentos de forma correta, contribuindo na 
conservação dos mesmos. 
B) Manter as ferramentas, materiais e 
equipamentos em boas condições de uso e guardá-
las em lugar seco, fechado e destinado a este fim.  
C) Fazer o empilhamento dos objetos, materiais, 
ferramentas e equipamentos observando a 
fragilidade de cada um, contribui na conservação 
dos mesmos e na organização do ambiente de 
trabalho. 
D) Deixar de informar a instituição quando houver 
a necessidade de troca dos equipamentos, 
ferramentas e materiais. 
E) Manter em ordem todas as ferramentas, 
materiais e equipamentos utilizados na atividade 
laboral. 

 
31. Ao separar os resíduos conforme a classificação 
específica estará contribuindo para a segurança e 
tratamento adequado de cada tipo de lixo. Contudo, 
o mais importante é reduzir a produção, além de 
realizar a reutilização e reciclagem dos resíduos 
gerados. Nesse sentido, o lixo é classificado em:  
I. Azul 
II. Verde 
III. Vermelho 
IV. Amarelo 
V. Marrom 
Considere: 
(  ) - Plásticos  
(  ) - Metais  
(  ) - Orgânicos  
(  ) - Papéis   
(  ) - Vidros  
Está CORRETA a sequência: 

A) III, II, I, V e IV.  D) V, IV, III, I e II. 
B) I, II, III, V e IV.  E) II, V, IV, I e III. 
C) III, IV, V, I e II. 



 

 

32. A Higiene do trabalho atua visando a preservação 
da saúde no ambiente de trabalho com o objetivo de 
preservar a integridade física e mental do 
trabalhador. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a atuação da higiene do trabalho: 

A) Na identificação de fatores que possam 
prejudicar a saúde do trabalhador no ambiente de 
trabalho. 
B) No tratamento e eliminação de doenças 
degenerativas. 
C) Na preservação de doenças provocadas por 
fatores relacionados com o ambiente de trabalho. 
D) Através da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e o controle dos agentes ambientais. 
E) Na eliminação e no controle dos riscos que 
podem prejudicar a saúde do trabalhador. 

 
33. O trabalho numa empresa tem por objetivo a 
obtenção de maior produtividade com menor 
esforço, o que redunda em maior bem-estar 
individual e coletivo. O funcionário poderá contribuir 
para esse objetivo, cultivando as seguintes 
qualidades, EXCETO: 

A) Nunca esperar ser solicitado para executar uma 
tarefa rotineira. 
B) Executar o trabalho com entusiasmo, tornando 
a tarefa mais agradável. 
C) Senso de organização, estabelecer objetivos 
claros e apropriados, antes de iniciar qualquer 
trabalho. 
D) Iniciar o trabalho sem hesitação, depois de tê-lo 
planejado.  
E) Desestimular um bom relacionamento 
interpessoal, pois este só atrapalha o desempenho 
do profissional. 

 
34. A higiene pessoal é todo cuidado corporal. De 
acordo com a higiene pessoal é INCORRETO afirmar:  

A) Usar maquiagem, pois além de embelezar causa 
boa impressão. 
B) Escovar sempre os dentes. 
C) Lavar os cabelos e mantê-los sempre bem 
arrumados.  
D) Tomar banho diariamente.  
E) Manter as unhas sempre cortadas e limpas.  

 
35. Para o bom relacionamento no local de trabalho 
algumas atitudes são muito importantes. Assinale a 
alternativa que corresponde à uma ação que dificulta 
a manutenção de um ambiente de trabalho 
harmônico e saudável.  

A) Atender com gentileza as solicitações internas.  
B) Não levar problemas pessoais para o trabalho, 
mas caso não esteja bem consigo mesmo, lembrar-
se de tratar os outros com educação. 

C) Ser cordial com os colegas de trabalho e escutar 
o que o outro tem a dizer. 
D) Disseminação sem necessidade de informações 
pessoais de colegas de trabalho.  
E) Colaborar com as ações coletivas no exercício da 
função. 

 
36. O trabalho faz parte da vida cotidiana do ser 
humano e as condições de trabalho interferem 
diretamente na qualidade de vida do trabalhador. 
São ações que objetivam a manutenção de 
trabalhadores saudáveis e seguros, EXCETO:  

A) Ter atitudes e comportamentos seguros, 
ninguém quer colocar em risco a si próprio ou a 
outrem.  
B) Quando sentir fadiga deve-se aumentar o 
esforço para manter o mesmo nível de 
produtividade. 
C) Comunicar a chefia quando observar qualquer 
situação de risco. 
D Evitar ritmo acelerado, trabalhos repetitivos ou 
monótonos e ausência de pausas. 
E) É crucial conhecer os riscos existentes no 
ambiente de trabalho. 

 
37. Sobre os cuidados com os produtos de limpeza, é 
INCORRETO afirmar:  

A) Os problemas de saúde relacionados ao uso de 
produtos de limpeza vão desde uma irritação na 
pele até problemas respiratórios. 
B) O uso excessivo de produtos de limpeza pode 
ser prejudicial à saúde.  
C) Alguns produtos podem ser altamente tóxicos 
quando aplicados de forma incorreta.  
D) Os produtos de limpeza devem ser 
armazenados separados dos alimentos e 
medicamentos.  
E) Todas as embalagens de produtos de limpeza 
podem ser reaproveitadas para várias utilidades. 

 
38. Ser um trabalhador dedicado, atencioso e 
competente proporciona:  

A) O bem-estar da instituição e mal estar dos 
colegas de trabalho. 
B) O bem-estar da instituição e um bom convívio 
com os colegas de trabalho. 
C) Um ambiente hostil e silencioso.  
D) Um ambiente monótono e o mau convívio com 
os colegas de trabalho. 
E) Um convívio mínimo com os colegas e um 
ambiente hostil.  

 
 
 
 



 

 

39. Assinale a alternativa que indica para que servem 
as medidas de Segurança do Trabalho: 

A) Para saber como proceder com os colegas de 
trabalho e familiares em um acidente. 
B) Para que o trabalhador possa se proteger 
juridicamente e tenha noção dos seus direitos 
jurídicos. 
C) Apenas para traçar o perfil e o histórico do 
profissional dentro de uma instituição. 
D) Para minimizar os acidentes, as doenças 
ocupacionais e proteger a capacidade de trabalho 
do trabalhador. 
E) Apenas para mensurar a chance de o 
trabalhador adquirir uma doença ocupacional. 

 
40. A ausência de organização e limpeza no ambiente 
de trabalho afeta negativamente o desempenho do 
trabalhador e interfere diretamente na instituição. 
Para tanto, todas as afirmativas estão corretas, 
EXCETO:  

A) Responsabilizar somente a instituição quando 
houver qualquer problema com organização e 
limpeza. 
B) Preservar pela limpeza e conservação dos 
objetos de uso, de equipamentos e do local de 
trabalho. 
C) Fazer o correto controle e manuseio do estoque 
dos materiais de limpeza. 
D) Preservar e contribuir pela limpeza e higiene em 
geral. 
E) Fazer a correta remoção e seleção do lixo e 
detritos, assim como o seu destino final.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


