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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.

- ...língua que se falava antigamente, na França.
O contínuo da repartição não pestaneja. Sem a menor

suficiência, exercitando uma faculdade rotineira, diz:
- Oc.
É possível que um ministro de Estado ignore. Mas os

ministros, de ordinário, não cultivam as palavras cruzadas, e é
destas que versamos aqui. A cena é uma repartição pública, e
para que se não diga que os seus ocupantes, que tão
pateticamente vivem a reclamar aumento de vencimentos,
dissipam as horas devidas ao serviço em passatempos e
banalidades, afirmamos que o quadro se desenrola na hora
do lanche.

O pessoal não desceu para os bares próximos, não se
entregou à faina de morder sanduíches e tomar média.
Agrupados em torno de alguns jornais da tarde, ficaram.
Secretários de vespertinos, escravos da mais bela manchete
e das mais emocionantes novidades, vosso labor foi perdido!
Os leitores não as procuram, famintos de atualidades. Todos
foram ver, numa página interna, o desenho das palavras
cruzadas. Por amor destas, foi suprimido o lanche, foram
suspensos a meia hora ociosa nas ruas, o tempo de olhar uma
vitrina ou conversar com um amigo.

PALAVRAS CRUZADAS

Ledo Ivo

LÍNGUA PORTUGUESA

5. O contínuo da repartição, ao responder à pergunta que
inicia o texto, revelou:

A) cultura rara;
B) eruditismo científico;
C) incapacidade intelectual;
D) conhecimento automatizado;
E) grande esforço de memória.

6. No trecho “O contínuo da repartição não .” (l. 2), o
verbo pestanejar tem o sentido literal de:

A) duvidar;
B) piscar;
C) raciocinar;
D) discutir;
E) deduzir.

pestaneja

7. Relacione as colunas, numerando os parênteses,
considerando o significado das palavras grifadas:

1. “...é desta que aqui...” (l. 6-7)
2. “...tão vivem...” (l. 7-8)
3. “... as horas devidas...” (l. 10)
4. “...não se entregou à de morder...” (l. 13-14)

A seqüência que preenche corretamente os parênteses, de
cima para baixo, é:

A) 1, 2, 4, 3;
B) 3, 1, 2, 4;
C) 4, 3, 1, 2;
D) 2, 4, 3, 1;
E) 3, 1, 4, 2.

versamos
pateticamente

dissipam
faina

( ) desperdiçam
( ) consideramos
( ) lida
( ) comoventemente

3. No 4º parágrafo, no terceiro período, o autor se refere ao
trabalho dos funcionários públicos de uma forma:

A) ingênua;
B) irônica;
C) elogiosa;
D) elegante;
E) agressiva.

8. Em “...morder ...” (l. 14), a palavra grifada segue
a mesma regra de acentuação que:

A) língua;
B) alguém;
C) coronéis;
D) cafeína;
E) pública.

sanduíches

4. Os secretários de vespertinos e os grandes repórteres, ao
se darem conta da cena narrada no texto, sentir-se-ão:

A) homenageados;
B) irados;
C) entusiasmados;
D) orgulhosos;
E) frustrados.

1. Pela leitura atenta do texto, conclui-se que:

A) funcionários públicos adoram ler jornais na repartição;
B) os artigos de jornais mais procurados são os que trazem

novidades;
C) os leitores privilegiam, no jornal, a leitura das palavras

cruzadas;
D) os ministros de Estado também apreciam esse

entretenimento;
E) as palavras cruzadas só podem ser resolvidas por

pessoas de grande conhecimento.

2. Ao trocarem o lanche pelas palavras cruzadas, os
funcionários, segundo o texto, deixam de lado algumas
atividades. Dentre elas, a que NÃO é citada pelo autor é:

A) desistir do aumento de vencimentos;
B) não descer para os bares próximos;
C) não olhar as vitrines;
D) não conversar com amigos;
E) não comer sanduíches.






18. O direito que adquire o funcionário efetivo de não ser
exonerado ou demitido é denominado de:

A) garantia de serviço público;
B) estabilidade provisória;
C) contrato de trabalho definitivo;
D) estágio probatório;
E) estabilidade.

11. Em “... não se entregou faina de morder...” (l. 13-14), o
acento indicativo da crase foi usado seguindo a mesma regra
que em:

A) O secretário leu o oficio pressas.
B) O servidor saiu procura de palavras cruzadas.
C) O chefe chegou dez horas em ponto.
D) O funcionário dirigiu-se prefeitura.
E) medida que escurecia, os empregados saíam.
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12. A alternativa que apresenta frase em que a concordância
nominal está INCORRETAé:

A) Seguem anexa à carta as faturas requeridas.
B) - Muito obrigadas, disseram elas ao diretor.
C) Já lhe paguei a dívida: estamos quites.
D) Ela ficou meio nervosa ao saber de sua demissão.
E) Há bastantes pessoas insatisfeitas com os seus salários.

13. Em “...o quadro se na hora do lanche.”
(l. 11-12), o prefixo da palavra grifada NÃO tem o mesmo
sentido que o da palavra:

A) desumano;
B) desintegrar;
C) desinfeliz;
D) desobedecer;
E) desunião.

desenrola

10. Em “Secretários de vespertinos, escravos...” (l. 16), a
vírgula foi empregada para isolar:

A) orações intercaladas;
B) termos coordenados;
C) o vocativo;
D) o aposto;
E) expressão explicativa.

9. No trecho “...ao serviço em e banalidades...”
(l. 10-11), a palavra sublinhada sofreu o mesmo processo de
formação de palavras que:

A) girassol;
B) planalto;
C) vinagre;
D) chuveiro;
E) desalmado.

passatempos

16. Aexoneração do funcionário público estável ocorrerá:

A) a pedido, em qualquer caso e “ex-ofício”;
B) quando desnecessário para o cargo;
C) quando sofrer três punições leves;
D) quando sofrer advertência escrita por três vezes

consecutivas;
E) por solicitação do prefeito.

15. Aalternativa em que há ERRO na partição de sílabas é:

A) co-o-pe-rar / i-da-de / ré-gua;
B) es-con-der / bis-a-vô / bis-ne-to;
C) des-cen-der / pu-nha-do / pas-so;
D) des-to-ar / tran-sa-ma-zô-ni-co / on-tem;
E) pre-des-ti-nar / dan-çar / e-xer-cí-cio.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
E DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

14. A alternativa que apresenta frase em que a concordância
verbal está CORRETAé:

A) Os Estados Unidos determina o fluxo das atividades
econômicas no mundo.

B) Quais de nós é capaz de levantar a proposta de aumento?
C) Toronto ou Buenos Aires serão a sede da próxima

Olimpíada.
D) Filmes, novidades, boa conversa, nada tiravam João

daquela apatia.
E) Fui eu quem pegou o jornal na hora do lanche.

17. Será considerado efetivo exercício do cargo o funcionário
que se encontrar em:

A) casamento, até 15 dias;
B) licença gestante, por 220 dias;
C) gozo de férias;
D) invalidez permanente;
E) luto, até 10 dias.

19. A aprovação no estágio probatório depende, dentre
outros requisitos, de:

A) idoneidade moral;
B) aprovação em concurso público;
C) carta de recomendação e aprovação do prefeito;
D) bom relacionamento na repartição pública em que estiver

lotado;
E) não ter faltado ao serviço.

20. A licença concedida ao funcionário público por motivo de
doença em pessoa da família ou para tratamento de saúde,
será concedida por/pelo:

A) secretário municipal;
B) procurador geral do município;
C) médico de hospital público;
D) órgão médico oficial competente;
E) médico particular.






26. Ao limpar os banheiros da instituição em que trabalha,
Seu Antônio colocou a seguinte sinalização como medida de
segurança para os usuários:

A)

B)

C)

D)

E)

22. A limpeza capaz de proteger a saúde das pessoas que
habitam os edifícios e das que operam a limpeza, utilizando o
mínimo de recursos materiais e garantindo o mínimo e
adequado descarte na natureza, pode ser denominada:

A) limpeza sustentável;
B) faxina;
C) recuperação do solo;
D) limpeza pesada;
E) limpeza natural.

25. No prédio em que trabalha Seu Jorge, auxiliar de serviços
gerais, há elevadores. Com o compromisso de conter a
expansão da dengue, Seu Jorge verifica, semanalmente, se
existe acúmulo de água nos fossos dos elevadores e, quando
encontra, providencia:

A) escoamento por bombeamento;
B) porções de açúcar para diluir na água;
C) panos para enxugar a água;
D) plantio se bromélias para o aproveitamento adequado da

água;
E) cimento e areia para diminuir o local de acúmulo de água.

24. Os cuidados necessários com vasos sanitários SEM uso
diário, são:

I. mantê-los sempre tampados, acionando a descarga pelo
menos semanalmente;

II. caso o vaso não possua tampa, vedá-lo com saco plástico
aderido com fita adesiva;

III. mantê-los sem tampa para circular ventilação;
IV. mantê-los com açúcar na água do fundo.

Dos itens acima mencionados estão corretos apenas:

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

Leia o texto abaixo e responda às questões 21 e 22.

“Sabe-se que no Brasil as operações de limpeza afetam
substancialmente o meio ambiente. Todos deveriam estar
comprometidos com um futuro sustentável, desenvolvendo
uma gestão de limpeza voltada para a saúde dos ocupantes
dos prédios e para a redução dos impactos, utilizando critérios
de sustentabilidade, que garantam o consumo mais racional
de produtos químicos, água e de outros recursos naturais.”

(Adaptado de palestra de Ricardo Vacaro, Congresso Infra)

Leia o texto abaixo e responda às questões de nº 23 a 25.

“Edifícios e prédios de um modo geral, onde circulam muitas
pessoas, são locais propícios para a proliferação de dengue,
por dois motivos: grande concentração de pessoas e
diversidade de locais onde o mosquito transmissor da
doença, , pode se reproduzir.
Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde, 90% dos
focos de dengue estão nas residências (incluindo prédios). E
mais: 65% das cidades brasileiras têm o . Uma
ação para erradicar locais que concentrem água parada no
local de trabalho ou moradia será muito efetiva para proteger
a comunidade local, além disso, contribuirá para conter a
expansão da doença.”

AedesAegyptis

AedesAegyptis

(Adaptado www.predialadm.com.br)

23. Um procedimento adequado para evitar entupimento e/ou
acúmulo de água nos ralos externos e nas canaletas de
drenagens para água das chuvas é:

A) usar tela de nylon para proteção;
B) trocar os ralos e as caneletas semanalmente;
C) retirar os ralos, deixando a água com passagem livre;
D) retirar as caneletas;
E) tampar os ralos com pano.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma preocupação do auxiliar de serviços gerais, ao limpar
um ambiente usando produtos à base de amoníacos e cloro é:

A) manter janelas e portas fechadas para que a sujeira não
retorne ao local;

B) despejar nos canteiros os líquidos usados na limpeza,
para racionalizar o uso da água;

C) manter janelas e portas abertas para a circulação do ar;
D) reaproveitar a água dos baldes, deixando a sujeira

decantar durante, pelo menos, 24 horas;
E) usar pouco para gastar menos.






29. Observe a imagem abaixo:

É altamente recomendável ter em casa ou no trabalho. Dentre
os itens abaixo, o único INADEQUADO para compor o
material dessa caixa é:

A) compressa de gaze;
B) luvas de látex;
C) bisturi;
D) tesoura de ponta arredondada;
E) esparadrapo.

27. Observe a imagem abaixo:

Renata, auxiliar de serviços gerais, usou o seguinte material
para limpar o porta-caneta de aço inoxidável:

A) esponja de aço e água sanitária;
B) pano macio e removedor à base de amônia;
C) palha de aço e óleo de peroba;
D) flanela e lustra móvel;
E) pano macio e sabão em pó.

30. Considere a seguinte situação:

Nádia é auxiliar de serviços gerais da Prefeitura. Ao limpar a
gaveta do arquivo, cortou-se com uma lâmina exposta. Como
a ferida estava localizada na superfície do braço, seu colega
Carlos, imediatamente, realizou corretamente o seguinte
procedimento:

A) assou o nariz de Nádia;
B) comprimiu o ferimento com firmeza, usando um pano bem

limpo;
C) deitou Nádia no chão, sem travesseiro;
D) retirou a roupa de Nádia;
E) manteve Nádia agasalhada.

Leia o texto abaixo e responda às questões de nº 28 a 31.

“As situações de emergência ocorrem com certa freqüência e
exigem uma atuação rápida. No entanto, quando acontecem,
as reações são as mais diversas. Existem várias maneiras de
ajudar e até o simples ato de pedir assistência especializada
(médico, ambulância, etc) é de suma importância para o
atendimento adequado. A eficácia desse atendimento
depende, antes de tudo, de uma rápida avaliação da
situação.”

(Adaptado: SENAC.DN. Primeiros Socorros. 2004)

31. Diva bateu violentamente com o joelho na quina da
poltrona. O local da batida ficou roxo, dolorido e inchado. Seu
colega Emerson providenciou primeiramente:

A) compressas com gelo para melhorar a dor e estabilizar a
inchação;

B) lavagem do joelho com água e sabão para evitar
contaminação;

C) secagem do local afetado com pano limpo;
D) a mudança da poltrona de lugar;
E) desobstrução das vias aéreas.

28. Com relação aos procedimentos gerais de um socorrista,
são adequadas as seguintes atitudes, EXCETO:

A) fazer uma observação detalhada da cena do acidente,
antes de se aproximar;

B) proteger-se para evitar riscos de contaminação através
do contato com sangue ou secreções, antes de examinar
a vítima;

C) interagir com a vítima, sempre que possível, procurando
acalmá-la e, ao mesmo tempo, avaliar suas condições
enquanto conversa com ela;

D) colocar-se à disposição daqueles que estão capacitados
para o atendimento médico, a partir da chegada da equipe
médica;

E) dar qualquer tipo de bebida a vítimas de qualquer tipo de
acidente para tranqüilizá-las.

Leia o texto abaixo e responda às questões de nº 32 a 34.

“Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são quaisquer
meios ou dispositivos destinados a serem utilizados por uma
pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou
segurança durante o exercício de uma determinada atividade.
Um equipamento de proteção individual pode ser constituído
por vários meios ou dispositivos associados de forma a
proteger seu utilizador contra um ou vários riscos
simultâneos.”

(www.wikipedia.com.br)






32. Observe a imagem abaixo:

Esta bota de segurança, tipo impermeável, é de uso
profissional, com policloreto de vinila (PVC) injetado. Seu uso
é indicado para:

A) serviços de higiene e limpeza;
B) serviços em consultório dentário;
C) armazenagem de alimentos na cozinha residencial;
D) serviços em escritório;
E) exposição de brinquedos em escolas de educação

infantis.

34. Para proteger as vias respiratórias evitando a inalação de
frias partículas tóxicas, provenientes do pó ou dos produtos
químicos de limpeza, é adequado o uso de:

A) respirador descartável;
B) viseira facial;
C) jaleco;
D) boné árabe;
E) capuz.

33. O simples fornecimento dos equipamentos de proteção
individual não garante a proteção da saúde do trabalhador
nem evita contaminação. O profissional:

A) deve usar o EPI quando quiser;
B) deve escolher o tipo de EPI de acordo com o seu conforto;
C) pode escolher o tipo de EPI que desejar;
D) deve usar, pelo menos, em situações de risco;
E) precisa estar bem informado e com acesso a informações

atualizadas sobre os EPIs.

37. Marcos precisa servir chá para 200 pessoas que estão
participando de uma reunião. Cada embalagem contém 1litro
de chá líquido. Sabendo-se que cada litro serve 4 copos, o
número de embalagens necessário será de:

A) 10;
B) 15;
C) 20;
D) 25;
E) 50.

38. Observe a imagem abaixo:

Geraldo recolhe diariamente cerca de 1500Lde lixo.
Para agilizar o trabalho, usará o Lixo-Box acima descrito.
A quantidade de vezes que Geraldo precisará encher o
recipiente para recolher todo o lixo será de:

A) 10;
B) 15;
C) 100;
D) 150;
E) 1500.

35. O pátio de uma escola mede 35m por 20m. Carla ficou
responsável por varrer 5/10 e Vânia ½ da área total. Pode-se
afirmar que:

A) Vânia varreu a maior área;
B) Carla varreu a maior área;
C) Vânia e Carla varreram áreas de igual tamanho;
D) Vânia varreu mais 1/10 do que Carla;
E) Carla varreu menos 2/10 do que Vânia.

36. Marcelo foi comprar 4 litros de água sanitária, 5 esponjas
de aço e 2 litros de desinfetante.

Veja o preço de cada item:

Água sanitária R$3,80
Esponja deAço R$1,20
Desinfetante R$ 1,40

Considerando que a compra foi paga com duas notas de
R$ 20,00, troco recebido foi de:

A) R$ 3,60;
B) R$ 24,40;
C) R$ 12,20;
D) R$ 26,00;
E) R$ 24,00.

39. Mário é auxiliar de conservação numa instituição de
educação infantil. Quando termina de varrer as salas, tem a
preocupação de organizar o lixo recolhido na lixeira,
separando os materiais. Veja a imagem:

1ª - azul papelão/papel
2ª - vermelha plástico
3ª - amarela metal
4ª - marrom resíduos orgânicos

As latas azul, vermelha e amarela serão usadas para
depósito, respectivamente, dos seguintes materiais
recicláveis:

A) latas de verniz, jornais e garrafas;
B) tubo de TV, copos e envelopes de papel;
C) folhas de caderno, copos de plástico e latas;
D) óculos, papel sanitário e lata de tinta;
E) copo de papel, papel carbono e espelho.

—

—

—

—

40. Para lavar louça, talheres e panelas são adequados os
seguintes materiais:

A) esponja, sabão e detergente;
B) palha de aço, sabão em pó e sapólio;
C) perfex, sabão em pó e vinagre;
D) óleo de peroba, esponja e removedor;
E) removedor, esponja e detergente.

Lixo-Box com capacidade para 100L







