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BOA PROVA

O contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.
Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

incluídos

Não haverá substituição d , por
erro do candidato.

Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
.

Você só poderá levar o próprio faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital
do Concurso.

Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o . Não esqueça seus pertences.

O será disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no
Cronograma Previsto.
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Aprova objetiva terá duração de 3 horas, neste tempo o preenchimento do

Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do e

a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. o

Observe as seguintes recomendações relativas ao :
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço

correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as

emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
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Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

O SUSTO

Mário Quintana

Isto foi há muito tempo, na infância provinciana do autor,
quando havia serões em família.

Juquinha estava lendo, em voz alta,
.

Lá pelas tantas, Gabriela deu o estrilo:
- Mas não tem rima!
Sensação. Ninguém parava de não acreditar. Juquinha,

desamparado, lê às pressas os finais dos últimos versos...

Meu Deus! Como poderia ser aquilo?
A rima deve estar no meio - diz sentencioso o major

Pitaluga.
E todos suspiraram, agradecidos.

A Confederação dos
Tamoios

Tarararararará, Tarararararará,
Tarararararará, Tarararararará,

quérulo... branco... tuba... inane... vaga... infinitamente...

Vocabulário:

serão: passatempo em casa, à noite
inane: vazio
quérulo: queixoso
vaga: ausência
tuba: instrumento de sopro

LÍNGUA PORTUGUESA

5.

O recurso expressivo da onomatopéia foi empregado para
mostrar que a leitura se desenvolvia:

A) rápida e alta;
B) expressiva e curiosa;
C) ritmada e monótona;
D) surpreendente e original;
E) incompreensível e barulhenta.

“Tarararararará, Tarararararará,
Tarararararará, Tarararararará,”

6. Juquinha se sentiu desamparado porque:

A) era o autor do poema;
B) era o declamador;
C) sentiu-se responsável pela falta de rimas;
D) perdeu o ritmo da leitura;
E) não entendia o que estava lendo.

7. Considerando os personagens que participam do serão, o
autor só NÃO cita:

A) Juquinha;
B) Gabriela;
C) a família;
D) o major Pitaluga;
E) os serviçais.

3. Gabriela assustou-se porque:

A) Juquinha gaguejava durante a declamação;
B) o poema não era rimado; portanto, não era considerado

poesia;
C) o tema do poema era muito contundente e a afligia;
D) os serões eram à noite e ela temia a escuridão;
E) o major era um sujeito sério e a impressionava.

9. Em “Juquinha estava lendo, em voz alta,...” (l. 3), as
vírgulas foram empregadas para isolar:

A) adjunto adverbial deslocado;
B) orações intercaladas;
C) expressão explicativa;
D) o aposto;
E) o vocativo.

4.A intervenção do major Pitaluga provocou:

A) alívio;
B) irritação;
C) melindre;
D) euforia;
E) indiferença.

1. Pela leitura do texto, deduz-se que o autor passou sua
infância:

A) em cidade grande;
B) de modo humilde, no campo;
C) em importante metrópole;
D) longe de centros urbanos;
E) fora do país em que nascera.

2. Dentre as frases abaixo, a que NÃO justifica o título do texto
é:

A) Meu Deus!
B) Mas não tem rima!
C) Ninguém parava de não acreditar.
D) Como poderia ser aquilo?
E) Arima deve estar no meio.

8. No trecho “...diz o major...” (l. 13),o antônimo
da palavra grifada é:

A) irônico;
B) chateado;
C) galhofeiro;
D) surpreso;
E) cansado.

sentencioso

10. A palavra “ ” segue a mesma regra de
acentuação que:

A) cardápio;
B) máximo;
C) heróico;
D) paletó;
E) egoísmo.

Tarararararará






19. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em
virtude concurso público terá sua estabilidade garantida após:

A) 5 anos de efetivo exercício;
B) 3 anos de efetivo exercício;
C) 2 anos de efetivo exercício;
D) 1 ano de efetivo exercício;
E) 4 anos de efetivo exercício.

13. Em “Juquinha, , lê...” (l. 9-10), a palavra
sublinhada sofreu o mesmo processo de formação que a
palavra:

A) livraria;
B) deselegante;
C) desalmado;
D) infelizmente;
E) aguardente.

desamparado

14. No trecho “ ! Como poderia ser aquilo?” (l. 12), a
expressão grifada expressa:

A) medo;
B) desejo;
C) dor;
D) alegria;
E) espanto.

Meu Deus

15. Observe as frases abaixo.

I. Afinal, chegou a pessoa ______________ tanto
esperávamos.

II. ___________ você vai com tanta determinação?
III. ____________ de seis meses, João mudou para esta

cidade.

Aseqüência que completa corretamente as frases é:

A) porque, onde, acerca;
B) por que, aonde, há cerca;
C) por que, onde, a cerca;
D) porque, onde, há cerca;
E) porque, aonde, acerca.

12. No trecho “...Gabriela deu o ...” (l. 7), a palavra
destacada significa:

A) indignação;
B) tormento;
C) paixão;
D) teima;
E) temor.

estrilo

11. Em “...lê pressas os finais dos últimos versos...” (l. 10)
foi empregado o sinal indicativo da crase pela mesma razão
que em:

A) Ele escreve Gonçalves Dias.
B) Vou Itália no próximo ano.
C) vezes, ele chega de bom humor.
D) Dirija-se moça que está na calçada.
E) Diga quele homem que volte mais tarde.
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16. A remuneração dos servidores públicos será fixada
segundo:

A) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada carreira;

B) idade do concursado;
C) indicação do chefe superior;
D) colocação do candidato no concurso realizado;
E) data de recebimento do salário.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
E DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

18. O servidor público municipal estável poderá perder o
cargo:

A) quando o cargo for extinto;
B) se tiver mais de vinte (20) faltas injustificadas no serviço;
C) em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
D) quando mudar o prefeito;
E) quando assim decidir o processo administrativo, não

cabendo ao servidor o direito de defesa.

17. Os servidores titulares de cargos efetivos do Município
poderão requerer aposentadoria:

A) quando acharem conveniente;
B) por causa de licença médica;
C) por invalidez temporária;
D) invalidez permanente;
E) necessariamente quando completar vinte anos de

trabalho.

20. O funcionário público que apropriar-se de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito
próprio ou alheio irá responder por crime de:

A) estelionato;
B) furto;
C) roubo;
D) peculato;
E) concussão.






21. A portaria de um estabelecimento deve estar fechada e
os portões serão abertos sempre na presença de um
responsável. Um cuidado fundamental durante a noite, após o
encerramento das atividades, é:

A) apagar todas as luzes do prédio;
B) manter o interior da portaria com pouca luz e o exterior

sempre bem iluminado;
C) acender todas as luzes do prédio;
D) manter o exterior da portaria com pouca luz e o interior

sempre bem iluminado;
E) usar pisca - alerta durante a madrugada.

24. “É aquela proporcionada por equipamentos eletrônicos,
que tem a função de inibir e evitar a intrusão no local
protegido. Sendo acionados o dispositivo de alarmes, e
através da recepção por uma central de sinais, via telefone
celular ou outros meios de comunicação, tomando
providências para cada situação de risco, a fim de evitar
problemas de segurança tanto ao patrimônio, quanto à
integridade das pessoas que habitam ou circulam no local.”

O texto refere-se:

A) à operação policial;
B) à arma de fogo;
C) ao perigo de assalto;
D) a treinamento de pessoal;
E) à segurança eletrônica.

(Http://www.scalatech.com.br/dicas)

Leia o texto abaixo e responda às questões de nº 21 a 40.

O auxiliar de portaria da Fundação Municipal de
Educação de Niterói tem como atribuições zelar pela guarda
do patrimônio predial, do material e da integridade física da
comunidade escolar; controlar, conforme orientação da
Direção, a circulação de pessoas nas dependências das
unidades escolares e da FME; prestar orientação às pessoas
sobre questões gerais relacionadas ao funcionamento da
unidade escolar ou setor em que atua; receber materiais e
equipamentos destinados ao bom funcionamento da rede
municipal de educação, conforme orientação da chefia
imediata.

( )Adaptado do Edital do Concurso

22. Desenvolver a cultura da prevenção pode significar a
defesa do patrimônio, a sua sobrevivência e a das pessoas
que estão no prédio. Com relação à segurança em prédios,
são indicadas as seguintes medidas preventivas, EXCETO:

A) identificar as chaves e deixá-las na portaria do
estabelecimento;

B) restringir informações pessoais;
C) deixar a frente do prédio livre de vegetação robusta ou

algo que impeça a visão;
D) acostumar-se a trancar sempre os portões de acesso ao

prédio;
E) orientar aos motoristas que mantenham as portas dos

carros trancadas, mesmo quando estacionados na
garagem.

25. O espaço da escola é aberto a toda a comunidade escolar
e educativa. Deve ser organizado e preservado por todos no
sentido de propiciar um ambiente acolhedor e facilitador das
relações interpessoais, proporcionando assim um clima que
favoreça o processo educativo. Por razões de segurança e
funcionalidade, o acesso aos espaços da escola deve ser:

A) impedido;
B) curto;
C) controlado;
D) largado;
E) liberado.

23. Apesar de todas as medidas de segurança adotadas para
evitar assalto, este pode acontecer. Neste caso, a única
recomendação INADEQUADAé:

A) reaja no momento da abordagem e tente fugir;
B) mantenha a calma e tente raciocinar;
C) procure memorizar características físicas do assaltante;
D) deixe os assaltantes executarem o plano deles;
E) acione a polícia assim que se vir livre da situação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Qualquer pessoa não pertencente à comunidade escolar,
que se dirija à escola, deve ser:

A) identificada, informada e encaminhada;
B) largada, empurrada e encaminhada;
C) sabatinada, informada e desviada;
D) hostilizada, informada e encaminhada;
E) identificada, largada e afugentada.

27. Considere a seguinte situação:

Um auxiliar de portaria está próximo ao portão de uma escola,
do lado de dentro. Uma pessoa estranha conversa com ele, e
faz uma série de perguntas sobre o horário de funcionamento
da escola, sobre os funcionários, a vida particular dos
componentes da direção da escola etc. O procedimento
correto do profissional é:

A) responder a todas as perguntas feitas pela pessoa
interessada;

B) manter-se calado como se nada tivesse ouvido;
C) responder a, pelo menos, uma pergunta, para não

desagradar;
D) convidar a pessoa estranha para entrar e tomar um café;
E) jamais fornecer informações detalhadas sobre qualquer

assunto que diga respeito ao estabelecimento.






28. Considere a situação abaixo:

O agente de portaria da Escola Jardim dos Sonhos está
parado em frente à porta principal do prédio. Observa
indivíduos e carros suspeitos nas imediações da escola. O
procedimento adequado deve ser:

A) aproximar-se das pessoas e dos carros para observar
melhor;

B) ficar despreocupado, pois essa situação não
compromete a segurança da escola;

C) anotar as características das pessoas (altura, peso, cor,
etc) e do carro (placa, modelo, etc), entrar em contato com
a direção da escola para pedir apoio à polícia;

D) pedir documento de identidade dos condutores e IPVA
dos veículos;

E) pedir a todos os funcionários da escola que verifiquem as
imediações do prédio.

32. Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs), a legislação trabalhista prevê como obrigações do
empregador, EXCETO:

A) fornecer os EPI adequados ao trabalho;
B) instruir e treinar quanto ao uso dos EPI;
C) fiscalizar e exigir o uso do EPI;
D) usar e conservar os EPI;
E) repor os EPI danificados.

33. A apresentação do funcionário deve seguir algumas
recomendações com relação à higiene corporal. Das listadas
abaixo, a única INADEQUADAé:

A) barba ou cabelos bem escovados, protegidos por redes;
B) dentes escovados;
C) unhas curtas e limpas;
D) uso de desodorante suave;
E) banho diário.

29. “Ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de uma
instituição ou pelo exercício do trabalho dos segurados
especiais, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que cause a morte, a perda ou a redução,
permanente ou temporária, de capacidade de trabalho.”

O conceito acima se refere a:

A) acidente de trabalho;
B) acidente de trânsito;
C) crime de trânsito;
D) homicídio doloso;
E) acidente provisório.

(fonte: Manual da CIPA)

34. Para prevenir acidentes com eletricidade, é adequado:

A) usar tomadas e fios de bitola inferior à recomendada;
B) substituir fusíveis ou disjuntores por ligações diretas com

arames ou moedas;
C) sobrecarregar as instalações elétricas com vários

aparelhos ligados ao mesmo tempo;
D) manter a chave elétrica principal acionada caso o imóvel

se mantiver desocupado por um período prolongado;
E) manter as instalações em bom estado, para evitar

sobrecarga, mau contato e curto-circuito.

30. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) existem
para:

A) garantir os lucros das empresas;
B) proteger a saúde do trabalhador;
C) aumentar as vendas no comércio de equipamentos de

obras;
D) diminuir os lucros das empresas;
E) garantir mais emprego para a população carente.

35. É possível prevenir muitos acidentes no trabalho.
Entretanto, em caso de incêndio, uma recomendação
INCORRETAé:

A) fechar todas as portas e janelas antes de sair do prédio,
mantendo ligada a eletricidade;

B) ao notar indícios de incêndio (fumaça, cheiro de
queimado) aproxime-se a uma distância segura para ver
o que está queimando;

C) não perca tempo salvando objetos, salve vidas;
D) manter-se vestido, pois a roupa protege o corpo contra o

calor e a desidratação;
E) alcançar o andar térreo usando a escada, sem correr e

jamais usar o elevador, pois a energia é normalmente
cortada e poderá ficar preso.

31. Um dos mais importantes equipamentos de proteção
individual, por proteger as partes do corpo com maior risco de
exposição, deve ser impermeável a produtos químicos e, de
modo geral, recomenda-se que o material seja de “borracha
nitrílica ou Neoprene”, pois podem ser utilizados com
qualquer tipo de formulação. Pode ser de vários tamanhos.

Trata-se:

A) das luvas;
B) dos respiradores;
C) das viseiras faciais;
D) dos jalecos hidro-repelentes;
E) dos bonés árabes.

36. Para socorrer vítimas de queimaduras, seja de primeiro,
segundo ou terceiro graus, enquanto se providencia
atendimento médico, deve-se:

A) aplicar compressas quentes na cabeça;
B) resfriar com água o local atingido e protegê-lo com pano

limpo;
C) retirar as roupas da vítima, soltando as partes grudadas

na pele;
D) dar uma dose de aguardente para relaxar a vítima;
E) colocar a vítima deitada de barriga para cima, mantendo a

cabeça alta.






38. Considere a seguinte situação:

Um agente de portaria precisava conferir o peso de duas
caixas de batatas. Colocou as caixas juntas em uma balança,
registrando 24,250 kg. Ao retirar uma das caixas, observou
que a balança registrou 11,725 kg. Logo, pôde calcular que o
peso da outra era:

A) 11,625 kg;
B) 11,525 kg;
C) 12,450 kg;
D) 12.525 kg;
E) 12,735 kg.

37. O consumo de drogas (álcool, maconha, cocaína, etc)
vem aumentando significavelmente a cada dia, por mais que
se comprovem os malefícios por elas causados. Os principais
sintomas do uso excessivo de drogas são suor abundante,
agitação motora ou sonolência, respiração acelerada. No
tratamento de emergência, em caso de agitação da vítima, o
socorrista deve:

A) colocá-la deitada e aplicar compressas de água fria na
cabeça;

B) colocá-la sentada e oferecer um café forte;
C) incentivá-la a caminhar sozinha para buscar atendimento

médico;
D) contê-la para evitar que ela machuque a si mesma ou

quem estiver próximo;
E) contê-la para fazer um curativo volumoso no braço.

39. Carlos trabalha na Escola Aprendiz como auxiliar de
portaria. Lá estudam, pela manhã, 8 turmas com 37 alunos
cada; à tarde estudam 12 turmas com 32 alunos cada. Na
última 6ª feira, faltou 1/3 dos alunos à tarde e ¼ dos alunos
pela manhã. Compareceram à escola neste dia:

A) 74 alunos;
B) 128 alunos;
C) 478 alunos;
D) 192 alunos;
E) 302 alunos.

40. Para a limpeza da portaria é necessária a seguinte
compra:

A diretora da escola deu R$50,00 para a despesa. O troco foi
de:

A) R$ 37,72;
B) R$ 37,52;
C) R$ 36,40;
D) R$ 23,52;
E) R$ 26,40.

Produto Quantidade Preço Unitário
Água sanitária 2 litros R$ 3,60
Sabão em pó 1 caixa R$ 5,80
Sapólio 1 pote R$ 4,28
Vassoura 1unidade R$ 6,32







