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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; 
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material 
de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova; 
 O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Alagoas tem 96 celulares ativos para cada 100 
habitantes. 

 
 Nos quatros cantos de Alagoas é bem fácil 
encontrar alguém ligando ou enviando mensagens, 
jogando ou postando em redes sociais. Seja em 
casa, na rua ou no trabalho, o aparelho celular faz 
parte da rotina. O difícil mesmo é achar quem 
resista aos encantos do dispositivo.   
 Os dados são incontestáveis. Segundo a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a 
cada 100 alagoanos, existem 96 linhas móveis 
ativas. São mais de 3,2 milhões ao todo, num 
estado cuja população foi estimada em 3.375.823 
habitantes em 2017 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).  
 E não para por aí! Além de receber e fazer 
ligações, uma crescente preocupação é se manter 
conectado à internet. Desconectar-se é uma tarefa 
complicada, pois por meio da ferramenta é que 
muita gente fica sabendo de tudo que acontece ao 
seu redor. 
 É o caso do autônomo David Benaldo, de 29 
anos, que se assume um apaixonado pelo celular. 
Segundo ele, a conexão com a internet tem que ser 
constante para o uso em demandas do trabalho, 
como atender clientes, enviar orçamentos, além de 
usar redes sociais para o lazer. Das seis pessoas 
que moram com ele, apenas uma, que por sinal é 
criança, não tem o aparelho móvel. “São cinco 
pessoas e todo mundo tem. Tanto a gente usa a 
internet do próprio celular como a de casa. No meu 
caso, que uso muito para o trabalho, estou sempre 
olhando, usando a internet. Atendo clientes, faço 
tudo pelo telefone e me ajuda bastante. É difícil 
ficar sem ou me imaginar sem”, revela. 
 Na casa do jovem Kelson Lima, de 18 anos, 
moram quatro pessoas. Ele conta que todos têm 
celular, exceto ele. Mas temporariamente. “Lá em 
casa todo mundo tem celular. Ou a gente usa a 
internet de dados ou o wifi de casa. Só não pode 
ficar sem. Eu estou sem o meu há alguns dias e já 
estou aperreado”, conta o rapaz. A rede mundial de 
computadores interligados – internet – é uma 
maneira muito eficiente de se ter acesso a um 
grande número de informações de forma 
simultânea, dando oportunidade de interação com 
outras pessoas e de debate sobre assuntos 
relevantes.  
 
Fonte: Jornal Tribuna Independente, Maceió- Alagoas, 6 e 7 de janeiro de 2018, 

página14. 

 
01) Assinale a alternativa INCORRETA de 
acordo com o texto: 
 

(A) Segundo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) de cada 100 alagoanos 
apenas quatro não possuem linha de celular ativa.  
(B) O aparelho celular é usado para receber e 
fazer ligações, informar-se, distrair-se e também 
para atividades de trabalho. 
(C) O texto é predominantemente uma narração, 
informando acerca da abrangência do uso do 
celular na população do estado de Alagoas.  
(D) Os dados da Anatel para o uso de celulares 
em Alagoas não são confirmados pelo IBGE, pois a 
população do estado ultrapassa os 3,2 milhões.  
(E) A rede mundial de computadores 
interligados – internet pode informar e promover a 
interação entre as pessoas.   
 
02) Assinale a alternativa que apresente uma 
palavra que não poderia substituir a palavra 
destacada no período “Segundo ele, a conexão 
com a internet tem que ser constante para o uso 
em demandas do trabalho, como atender 
clientes, enviar orçamentos, além de usar redes 
sociais para o lazer.” e manter o mesmo 
sentido: 
 
(A) Necessidades. 
(B) Exigências. 
(C) Tarefas. 
(D) Atividades. 
(E) Demissões. 
 
03) Assinale a alternativa que apresente uma 
palavra com mais de quatro sílabas: 
 
(A) Aparelho. 
(B) Instituto. 
(C) Eficiente. 
(D) Imaginar. 
(E) Simultânea. 
 
04) Nas palavras Agência e aparelho ocorrem, 
respectivamente, os seguintes encontros: 
 
(A) Hiato e Dígrafo. 
(B) Ditongo e Dígrafo. 
(C) Hiato e Ditongo. 
(D) Ditongo e Hiato. 
(E) Dígrafo e Hiato. 
 
05) Assinale a alternativa cuja palavra destacada 
exerça também a função sintática de sujeito, 
assim como a palavra dados no período “Os 
dados são incontestáveis”: 
 
(A) O difícil mesmo é achar quem resista aos 
encantos do dispositivo.  
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(B) Das seis pessoas que moram com ele, 
apenas uma, que por sinal é criança, não tem o 
aparelho móvel. 
(C) Ele conta que todos têm celular, exceto ele.  
(D) Lá me casa todo mundo tem celular. 
(E) Eu estou sem o meu há alguns dias e já 
estou aperreado. 
 
06) Assinale a alternativa cuja oração apresente 
uma preposição que estabeleça relação de 
sentido de finalidade: 
 
(A) “É difícil ficar sem ...”  
(B) “...dando oportunidade de interação com 
outras pessoas ...” 
(C)  “Lá em casa todo mundo tem celular.” 
(D) “Segundo ele, a conexão com a internet tem 
que ...” 
(E) “...ser constante para o uso em demandas 
do trabalho.” *** 
 
07) Um pedreiro vai colocar cerâmica em uma 
construção que tem 24 m². Se a peça tem 0,40 m 
por 0,40 m quantas peças precisa para os 24 
m²?  
 
(A) 150. 
(B) 140. 
(C) 130. 
(D) 120. 
(E) 100. 
 
08) Dado os números 233, 234, 235, 236, 237, 
238. Quais são os ímpares? 
 
(A) 233, 234, 236. 
(B) 234, 236, 238. 
(C) 233, 235, 237. 
(D) 234, 235, 237. 
(E) 233, 235, 238. 
 
09) Sabendo que o antecessor de 99 é 98. Qual é 
o sucessor de 1001? 
 
(A) 100.  
(B) 97. 
(C) 1000. 
(D) 1002. 
(E) 999. 
 
10) Se dividimos algo pela metade teremos 1/2. 
Agora se dividirmos duas coisas em 5 partes 
teremos?  
 
(A) 1/2. 
(B) 1/3. 
(C) 2/3. 
(D) 2/5. 
(E) 1/5. 

11) Dentre os municípios abaixo, o único que 
possui divisa com o município de 
Lidianópolis/PR é: 
 
(A) Faxinal. 
(B) Cruzmaltina. 
(C) Kaloré. 
(D) Ivaiporã. 
(E) Ortigueira. 
 
12) O município de Lidianópolis/PR foi 
desmembrado de: 
 
(A) Borrazópolis. 
(B) Lunardelli. 
(C) Jardim Alegre. 
(D) Grandes Rios. 
(E) São João do Ivaí. 
 
13) Em geral, na data de 08 de março é 
comemorado: 
 
(A) O início do Outono. 
(B) O final da Primavera. 
(C) O dia nacional da mentira. 
(D) O Dia Internacional da Mulher. 
(E) O Dia de Santo Antonio. 
 
14) No Paraná, o município de Jacarezinho 
possui divisa com: 
 
(A) O Estado de Mato Grosso. 
(B) O Estado de Mato Grosso do Sul. 
(C) A  Argentina. 
(D) O Paraguai. 
(E) O Estado de São Paulo. 
 
15) A organização do local de trabalho aumenta 
a produtividade e faz com que os funcionários 
trabalhem mais contentes. Assinale a alternativa 
que apresenta o nome do programa 
desenvolvido no Japão que revolucionou a 
organização laboral em todo o mundo: 
 
(A) 5 S. 
(B) Cada coisa em seu lugar. 
(C) ISO 9000. 
(D) Produtividade e crescimento. 
(E) Trabalhando em harmonia. 
 
16) As brincadeiras, mesmo que sadias, devem 
ser feitas: 
 
(A) Durante as refeições, na copa do local de 
trabalho. 
(B) Em qualquer momento, o importante é 
descontrair o ambiente. 
(C) Nas reuniões de trabalho e/ou nos cursos de 
aperfeiçoamento. 
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(D) No local de trabalho, a qualquer hora. 
(E) Preferencialmente fora do horário e do local 
de trabalho. 
 
17) As folhas de árvores depois de recolhidas 
podem se transformar em adubo orgânico, para 
que isso aconteça o CORRETO é que no ato do 
recolhimento deste tipo de lixo o mesmo seja 
encaminhado para ser: 
 
(A) Compostado. 
(B) Enterrado. 
(C) Incinerado. 
(D) Reaproveitado. 
(E) Reciclado. 
 
18) As garrafas descartáveis que aparecem na 
imagem abaixo devem ser recolhidas para 
reciclagem, para isso o ideal é descartar todo o 
material em lixeiras de cor: 
 

 
 
(A) Amarelo. 
(B) Azul. 
(C) Branca. 
(D) Cinza. 
(E) Verde. 
 
19) Em se tratando de boas maneiras no local de 
trabalho é INCORRETO: 
 
(A) Ao ser convidado para participar de uma 
reunião de trabalho, caso necessite fazer o uso da 
palavra, peça licença antes de fazer qualquer 
intervenção. 
(B) Devemos observar a reciprocidade, ou seja, 
tratar aos demais com a educação que esperamos 
que eles nos tratem. 
(C) Nos eventos de final de ano, como “amigo 
oculto” ou festa de confraternização, se for ingerir 
bebida alcoólica, o faça de maneira comedida. 
(D) Nos horários vagos é permitido que os 
funcionários passem o tempo especulando sobre a 
vida pessoal de seus colegas de trabalho. 
(E) O uso de expressões como: “por favor” e 
“muito obrigado” demonstram respeito para com 
terceiros. 

20) Imagine a seguinte situação: Uma pessoa 
chegou sangrando a uma Unidade de Saúde. O 
responsável pelo local determinou que deverá 
ser realizada uma faxina geral da recepção até o 
portão de acesso do local, incluindo lavagem 
das janelas, paredes, portas e de todo o piso. 
Onde a lavagem deve ser terminada? 
 
(A) Em qualquer lugar. 
(B) Nas janelas. 
(C) Nas paredes. 
(D) Nas portas. 
(E) No portão. 
 
21) NÃO é uma forma correta de se manter a 
higiene pessoal: 
 
(A) Antes de qualquer refeição, lavar as mãos. 
(B) Deixar os espaços entre os dedos dos pés 
molhados para refrescar os pés. 
(C) Escovar os dentes e usar o fio dental após 
as refeições. 
(D) Tomar pelo menos um banho a cada dia. 
(E) Usar uniformes sempre limpos e 
apresentáveis. 
 
22) O macacão utilizado por funcionários cujas 
atividades estão sujeitas a respingos de água e 
outros líquidos (não corrosivos) deve ser 
fabricado com qual material? 
 
(A) Brim. 
(B) Impermeável. 
(C) Lona. 
(D) Malha. 
(E) Tactel. 
 
23) Os itens de higiene pessoal na maioria dos 
casos são de uso particular, alguns deles, 
porém podem ser compartilhados. Assinale a 
alternativa que apresenta um item de uso 
particular: 
 
(A) Barbeador descartável. 
(B) Creme dental. 
(C) Espuma de barbear. 
(D) Pente. 
(E) Xampu. 
 
24) Qual produto abaixo NÃO necessita ser 
colocado no carrinho que vai ser levado pela 
Auxiliar de Serviços Gerais quando a mesma for 
fazer a manutenção da limpeza de um banheiro 
de uso público? 
 
(A) Cera pastosa. 
(B) Cloro ativo. 
(C) Detergente. 
(D) Papel higiênico. 



5 

 

(E) Toalhas de papel. 
 
25) Qual produto de limpeza NÃO deve ser 
utilizado na conservação de um espelho de 
banheiro? 
 
(A) Bucha de nylon. 
(B) Limpa vidros. 
(C) Palha de aço. 
(D) Papel toalha. 
(E) Sabonete líquido. 
 
26) Qual produto de limpeza quando utilizado de 
acordo com as indicações do fabricante deixa 
um aroma agradável no local que foi 
higienizado? 
 
(A) Ácido muriático. 
(B) Creolina. 
(C) Desinfetante a base de pinho. 
(D) Sabão industrial. 
(E) Soda cáustica. 
 
27) São Equipamentos de Proteção Coletiva, 
EXCETO: 
 
(A) Chuveiro automático de teto (sprinkler). 
(B) Corrimão de escada fabricado em tubo de 
aço. 
(C) Extintor de incêndio posicionado em local de 
fácil acesso. 
(D) Iluminação convencional controlada através 
de interruptores. 
(E) Porta corta-fogo nas rotas de fuga. 
 
28) Segundo o Manual de Primeiros Socorros 
para Leigos (SAMU/RS, 2013), queimadura pode 
ser definida como uma lesão produzida na pele 
(tecido de revestimento do organismo) por 
diversos agentes. Abaixo estão listados alguns 
agentes causadores (ou fontes de queimaduras) 
e suas formas. Entretanto uma delas está 
INCORRETA, assinale-a: 
 
(A) Eletricidade: incluindo raios. 
(B) Químicas: diferentes substâncias cáusticas, 
como ácidos e álcalis. 
(C) Radiação: fontes de luz muito intensa, raios 
ultravioleta (inclusive a luz solar). 
(D) Térmicas: calor, fogo e objetos quentes. 
(E) Todas estão corretas, nenhuma está 
incorreta. 
 
29) Todas as alternativas abaixo apresentam 
iniciativas do poder público para que as praças 
municipais mantenham-se sempre limpas, uma 
delas é INVIÁVEL, assinale-a: 
 

(A) Distribuir lixeiras em pontos estratégicos do 
praça. 
(B) Proibir o trânsito de pedestres em todo o 
perímetro da praça. 
(C) Promover campanhas junto ao público para 
a manutenção da limpeza da cidade. 
(D) Realizar a limpeza e a manutenção da praça 
diariamente. 
(E) Retirar as folhas mortas de árvores quando 
necessário. 
 
30) Todas as alternativas abaixo apresentam 
utensílios utilizados na limpeza, EXCETO: 
 
(A) Rodo de cabo metálico. 
(B) Balde plástico. 
(C) Pano de chão. 
(D) Sabonete líquido. 
(E) Vassoura de piaçava.  
 
 


