CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE PEDRA LAVRADA
N.º 001/2020
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 – 12 (02 PONTOS)
TEXTO I
Desencanto
Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.
Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.
E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
- Eu faço versos como quem morre.
BANDEIRA, Manuel. In: https://www.escritas.org
QUESTÃO N.º 01: Assinale a opção que apresenta uma informação correta:
a) Pode-se afirmar que o texto é um poema, pois ele conta uma história.
b) O conteúdo do texto expressa uma profunda dor do enunciador, que fala do seu sofrimento ao criar seus versos.
c) A dor do enunciador fica um pouco mais suave no final do texto.
d) As escolhas lexicais, ou seja, a escolha das palavras do texto não reforçam a ideia de sofrimento do enunciador.
e) A escolha do título não contribui para reforçar o conteúdo do texto.
QUESTÃO N.º 02: Sobre aspectos linguísticos presentes no texto, assinale a alternativa correta:
a) O último verso se inicia com um sinal de pontuação, o travessão, que foi empregado para introduzir uma explicação
do eu lírico.
b) As reticências empregadas nos versos servem para despertar um questionamento no leitor sobre se sofrimento do
eu lírico seria verdade ou não.
c) Na passagem “Meu verso é sangue.” há uma figura de linguagem denominada metáfora.
d) A figura de linguagem presente na passagem “Amargo e quente, / Cai, gota a gota, do coração.” é a personificação.
e) No verso “Deixando um acre sabor na boca.” o vocábulo “acre” apresenta um sentido positivo no contexto.
QUESTÃO N.º 03: Analise os itens abaixo e aponte a alternativa correta:
a) Na segunda estrofe, as palavras que rimam “ardente”/“quente” e “vão”/“coração” pertencem, entre si, a classes
gramaticais diferentes.
b) Pode-se afirmar que a variedade linguística que sobressai no poema é a variedade coloquial.
c) Na segunda estrofe há 3 adjetivos.
d) Os vocábulos “versos”, “angústia”, “rouca” e “Assim” apresentam a mesma sílaba tônica: paroxítona.
e) Observa-se o emprego da linguagem mista no poema.
QUESTÃO N.º 04: O vocábulo “Volúpia” apresenta o mesmo número de letras e de fonemas; assinale a alternativa
em que isso também ocorre com um dos vocábulos retirados do texto:
a) chora
b) desalento
c) nenhum
d) Tristeza
e) angústia
QUESTÃO N.º 05: O sujeito do verbo “Cai”, na segunda estrofe, pode ser classificado como:
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a) simples representado por “coração”.
b) composto representado por “gota a gota”.
c) indeterminado.
d) simples representado por “verso”.
e) desinencial.
QUESTÃO N.º 06: Assinale a opção com informação correta:
a) Os vocábulos “Eu”, “quem”, “meu” e “nenhum” são todos pronomes pessoais.
b) Da primeira e da terceira estrofes foram retirados estes vocábulos: “o”, “a” e “um”, que devem ser classificados
todos os três como artigos.
c) O vocábulo “remorso” está assim corretamente separado: re-mo-rso.
d) No vocábulo “quente” há 6 fonemas.
e) As vírgulas poderiam ser retiradas do verso “Cai, gota a gota, do coração.” sem prejuízo gramatical.
QUESTÃO N.º 07: O termo destacado na passagem “- Eu faço versos (...).” é um:
a) predicado
b) sujeito simples
c) sujeito composto
d) sujeito desinencial
e) sujeito inexistente
QUESTÃO N.º 08: O sufixo –eza em “Tristeza” está corretamente grafado com z; da mesma forma está correta a
grafia com z do vocábulo:
a) sizudo
b) somatizar
c) analizar
d) pesquizar
e) catequeze
TEXTO II

QUESTÃO N.º 09: Sobre a tirinha acima é correto afirmar que:
a) A comunicação não se realizou, pois havia a ausência de receptor da mensagem.
b) Ocorre efeito de humor, pois a solução de ir falar pessoalmente com a Mônica garantiu, no último quadrinho, a
realização da comunicação entre eles.
c) O vocábulo “pessoalmente” fica assim correto quanto à separação de sílabas: pe-sso-al-men-te.
d) As expressões da personagem Cebolinha, aliadas às frases interrogativas presentes nos balões, contribuem
para mostrar a irritação dele com o fato de não conseguir falar com a personagem Mônica como desejava.
e) Há três verbos na tirinha de Maurício de Sousa.
QUESTÃO N.º 10: O sujeito do verbo “É”, no terceiro quadrinho, está corretamente identificado em:
a) “O jeito”
b) “Mônica”
c) “pessoalmente”
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d) desinencial
e) indeterminado
TEXTO III

QUESTÃO N.º 11: Pode-se deduzir que as traças se suicidaram, pois:
a) as roupas do Jon deviam ser muito feias.
b) as roupas do Jon estavam muito organizadas no armário.
c) elas não gostaram do tipo de tecido das roupas do Jon.
d) havia remédio contra traças no armário.
e) não aguentaram permanecer em um ambiente fechado por muito tempo.
QUESTÃO N.º 12: O vocábulo “suicidaram”, no terceiro quadrinho, está corretamente grafado, assim como o
vocábulo da alternativa:
a) pretencioso
b) vulgarisar
c) omilia
d) isenção
e) excessão

RACIOCÍNIO LÓGICO – QUESTÕES 13 – 16 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 13: A mãe de Joãozinho o mandou comprar onze latas de tinta no armazém de construção. Devido
ao peso, Joãozinho só conseguiu carregar 2 latas por vez. Quantas viagens, ao armazém, Joaozinho teve de
fazer?
a) 5
b) 5 e meia
c) 6
d) 6 e meia
e) 7
QUESTÃO N.º 14: Fábio tem 16 anos e é quatro vezes mais velho que seu irmão. Quantos anos Fábio terá
quando seu irmão tiver a metade da sua idade?
a) 18
b) 21
c) 23
d) 24
e) 25
QUESTÃO N.º 15: Rearranjando as letras de “CAPIFOCI”, chega-se ao nome de um(a):
a) Oceano
b) Cidade
c) País
d) Animal
e) Planta
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QUESTÃO N.º 16: Observe o quadro a seguir.

A figura correspondente ao símbolo de interrogação é:

a)

b)

c)

d)

e)

ATUALIDADES – QUESTÕES 17 – 20 (02 PONTOS)
QUESTÃO N.º 17: São símbolos oficiais do município de Pedra Lavrada:
a) O Brasão, Os Munícipes e As Instâncias Naturais.
b) O Hino, a Bandeira e A Fauna e a Flora.
c) O Hino, O Brasão e a Bandeira.
d) O Hino, Os Munícipes e As Riquezas Naturais.
e) A Bandeira, A História e A Cultura.
QUESTÃO N.º 18: No Sertão Paraibano, umas das festas Juninas mais tradicionais é o:
a) São Pedro de Condado.
b) Brejo Paraibano.
c) Arraiá do Cumpadre.
d) São Pedro arrasta-pé.
e) Cabedelo pé-de-serra.
QUESTÃO N.º 19: O Brasil registrou nesta terça (25/02/2020) o primeiro caso de coronavírus. O primeiro caso, foi
registro, em qual estado brasileiro?
a) Ceará.
b) Minas Gerais.
c) Rio de Janeiro.
d) Paraná.
e) São Paulo.
QUESTÃO N.º 20: O Departamento de Esportes de Pedra Lavrada realizou a final do 11° Ruralzão em fevereiro
desse ano. Qual foi o time campeão?
a) Botafogo (Serrote do Angico)
b) Juventus (Cafundó).
c) Portuguesa (Gameleira).
d) Flamengo (Morro Redondo).
e) Fluminense (Várzea da Cruz).

CONTEÚDO ESPECÍFICO AO CARGO – QUESTÕES 21 – 40 (03 PONTOS)
QUESTÃO N.º 21: Observe a imagem, abaixo:
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Entendendo o conceito de ergonomia, com base na imagem, acima,
podemos afirmar que:
a) Uma postura incorreta pode causar dores incômodas, no trabalho.
b) Todo trabalhador deve realizar suas atividades, preferencialmente,
sentado.
c) Trabalhar em frente ao computador, por muito tempo, pode causar
problemas na visão.
d) Todo trabalhador deve possuir, no posto de trabalho, uma cadeira com
rodinhas.
e) Uma mesa, com computador, e letras ampliadas, é fundamental, no
posto de trabalho.

QUESTÃO N.º 22: Um dos maiores motivos de afastamento, nas empresas, atualmente, é/são:
a) A dor na coluna, por má-postura.
b) Os acidentes de trabalho com materiais infectados.
c) As complicações familiares, como doença dos filhos.
d) A baixa salarial, por conta das novas políticas de contratação.
e) O estresse emocional, como a depressão.
QUESTÃO N.º 23: Com relação à coleta de lixo, podemos afirmar que:
a) Reciclável é tudo o que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos, que
podem ser compostados. Resíduo é o material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a
aterros sanitários.
b) Lixo é tudo o que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos, que podem ser
compostados. Decomposto é o material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a aterros
sanitários.
c) Matéria-prima é tudo o que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos, que
podem ser compostados. Rejeito é o material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a aterros
sanitários.
d) Composto é tudo o que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos, que
podem ser compostados. Conduto é o material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a
aterros sanitários.
e) Resíduo é tudo o que pode ser reaproveitado, como itens recicláveis e alguns materiais orgânicos, que podem
ser compostados. Rejeito é o material que não tem condições de ser reaproveitado e é destinado a aterros
sanitários.
QUESTÃO N.º 24: Com relação às cores de recipientes utilizados para coleta seletiva (reciclagem), é correto
afirmar que:
a) Recipientes azuis são destinados às latas de alumínio.
b) Recipientes vermelhos são destinados aos vidros.
c) Recipientes verdes são destinados a resíduos perigosos.
d) Recipientes amarelos são destinados a metais.
e) Recipientes roxos / lilás são destinados ao lixo orgânico.
QUESTÃO N.º 25: As cores da coleta seletiva são ferramentas importantes porque:
a) permitem que os resíduos sejam separados, em categorias.
b) facilitam a retirada dos resíduos das lixeiras.
c) impedem a entrada de insetos e outros parasitas.
d) inibem a saída de odores das lixeiras.
e) não permitem a visualização dos conteúdos.
QUESTÃO N.º 26: A coleta seletiva é uma ação importante, pois previne, de forma efetiva, danos:
a) Culturais.
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b)
c)
d)
e)

Sociais.
Físicos.
Ambientais.
Emocionais.

QUESTÃO N.º 27: Com relação ao mapa de riscos da empresa, os riscos biológicos são identificados pela cor:
a) Verde.
b) Marrom.
c) Vermelha.
d) Amarela.
e) Azul.
QUESTÃO N.º 28: Considere a alternativa que descreve, corretamente, riscos físicos:
a) as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado,
armazenamento inadequado.
b) o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de
trabalho.
c) ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração.
d) as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via
respiratória, nas formas de poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou vapores.
e) as bactérias, vírus, fungos, parasitos.
QUESTÃO N.º 29: São medidas de prevenção coletiva para casos de exposição a máquinas produtoras de ruído
intenso:
a) Uso de protetor auricular.
b) Expor-se, minimamente, às áreas onde as máquinas estão localizadas.
c) Uso de equipamento de proteção adequada para ruídos.
d) Aplicar, corretamente, as medidas individuais, propostas pela empresa.
e) Enclausuramento da máquina produtora de ruído, para isolamento do ruído.
QUESTÃO N.º 30: São produtos de limpeza, adequados, para limpeza de vasos sanitários, exceto:
a) Desinfetantes.
b) Alvejantes.
c) Álcool.
d) Cloro.
e) Bicarbonato de sódio.
QUESTÃO N.º 31: O suco de um limão ou vinagre branco dissolvido em água quente ajuda, na limpeza dos
ambientes, como:
a) Desinfetante.
b) Umectante.
c) Desengordurante.
d) Alcalinizante.
e) Branqueador.
QUESTÃO N.º 32: De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 6, cabe ao empregador, quanto ao
Equipamento de Proteção Individual (EPI):
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.
b) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
c) cumprir as determinações sobre o uso adequado.
d) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
e) comunicar à empresa qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
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QUESTÃO N.º 33: Para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas, o EPI indicado é a peça
semifacial filtrante, identificada como:
a) PFF1
b) PFF2
c) PFF3
d) PFF4
e) PFF5
QUESTÃO N.º 34: A NR-6 indica, como EPI, vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem:
a) Química, física, biológica e radioativa.
b) Proveniente de precipitação pluviométrica, ácida, acidificante, bórica e hermética.
c) Mecânica, sólida, líquida, pluvial e biológica.
d) Radioativa, hiperbárica, hipercinética, adaptativa e ergonômica.
e) Térmica, mecânica, química, radioativa e proveniente de precipitação pluviométrica.
QUESTÃO N.º 35: De acordo com a NR-6, qual dos tipos de luva, indicados abaixo, não é um tipo disponível:
a) luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água.
b) luvas para proteção das mãos contra vibrações.
c) luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos.
d) luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes.
e) luvas para proteção das mãos contra agentes ácidos e alcalinos.
QUESTÃO N.º 36: São EPIs de proteção para os membros inferiores, exceto:
a) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água.
b) vestimenta para proteção de tronco contra respingos de produtos químicos.
c) perneira para proteção da perna contra agentes térmicos.
d) meia para proteção dos pés contra baixas temperaturas.
e) calça para proteção das pernas contra respingos de produtos químicos.
QUESTÃO N.º 37: Observe a imagem abaixo:

O pictograma acima, ao ser observado, indica que o profissional, deverá ter cuidados devido ao risco, de
exposição, a substâncias:
a) Comburentes.
b) Explosivas.
c) Em altas temperaturas.
d) Não ionizantes, mas radioativas.
e) Irritantes.
QUESTÃO N.º 38: Analise o pictograma abaixo e assinale a alternativa que indique, corretamente, o risco
apresentado por ele:
a) Trovoadas na região.
b) Substâncias tóxicas.
c) Exposição a laser.
d) Eletroconcussão.
e) Campo magnético.
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QUESTÃO N.º 39: Leia:
“O procedimento consiste em espalhar uma solução detergente, no piso, e esfregar com escova ou
esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o ralo, enxaguar várias vezes com água limpa, em
sucessivas operações de empurrar com o rodo ou mop para o ralo.”
O trecho acima descreve a:
a) Limpeza concorrente.
b) Limpeza terminal.
c) Limpeza manual úmida.
d) Limpeza manual molhada.
e) Limpeza manual semisseca.
QUESTÃO N.º 40: A varrição úmida deve ser feita, diariamente, e mais intensamente nas áreas de maior tráfego.
Não utilizar vassoura nas áreas assistenciais, nos estabelecimentos de saúde, evitando a suspensão de partículas
contaminantes. Sobre essa técnica, após separar todo material que será utilizado e levá-lo para área a ser limpa, o
profissional deverá:
a) Molhar o esfregão, na água, e remover o excesso de água.
b) Aplicar sobre o piso, uma linha reta começando a limpeza do extremo da área, trabalhando, progressivamente,
em direção à saída, sempre em linhas paralelas.
c) Remover móveis, utensílios ou equipamentos do local se necessário.
d) Utilizar o identificador de piso molhado, evitando circulação de pessoas, na área a ser limpa.
e) Escolher o horário de menor tráfego para realizar a operação, evitando acidentes.
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