
C A R G O :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

R E F .  E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 1 3  -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

      INSTRUÇÕES 

1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	do	número	de	sua	inscrição.	As	divergências	devem	

ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.
3.	 Após	ser	autorizado	pelo	fiscal,	verifique	se	o	Caderno	de	Questões	está	completo,	sem	falhas	de	impressão	e	se	a	numeração	está	correta.	Não	esqueça	

de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	imediatamente.
4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	

marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.
5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale,	na	Folha	de	Respostas,	a	opção	que	a	responda	corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	

Folha de Respostas:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	às	questões	não	assinaladas,	que	apresentarem	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	

emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.
9.	 A	prova	deverá	ser	realizada	no	prazo	de	3h	(três	horas),	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	importante	controlar	seu	tempo.	O	candidato	

poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
10.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	questões	

após	decorridas	3h	(três	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	As	provas	
estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Preliminar.	

11.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	da	
assinatura	do	termo	de	fechamento.

12.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	e/ou	
similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

13. Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando:	a)	aparelhos	eletrônicos,	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	sejam	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. 

14.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

15.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	Questões	possui	40	(quarenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

EDT 101

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

C A R G O :

A U X I L I A R  D E  S E R V I Ç O S  G E R A I SA U X I L I A R  D E  S E R V I Ç O S  G E R A I S

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais e do Município

 01 a 10

11 a 20

21 a 30

Conhecimentos Específicos 31 a 40
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------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

www.pciconcursos.com.br
 




3Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

As questões de 01 a 05 referem-se à tirinha abaixo.

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#1/2/2013

De acordo com a tirinha, 
(A)	 John	não	gosta	de	estudar	e	por	isso	não	irá	se	formar.
(B)	 John	não	gostava	do	ensino	médio	e	zombou	da	cigana.
(C)	 John	nunca	se	formou	porque	não	arrumou	uma	garota.
(D)	 Garfield	ironiza	a	capacidade	de	John	arrumar	garotas.
(E)	 Garfield	aprecia	ciganas	e	por	isso	satiriza	a	maldição.

Na passagem do primeiro para o segundo 
quadrinho, temos uma 

(A)	 conclusão.
(B)	 explicação.
(C)	 adição.
(D)	 alternância.
(E)	 contraste.

A palavra que está separada corretamente é
(A)	 b	–	i	–	le.
(B)	 di	–	sse.
(C)	 ca	–	çoei.
(D)	 i	–	ria.
(E)	 ar	–	ran	–	jar.

A palavra que pertence a uma classe variável é
(A)	 ela.
(B)	 isso.
(C)	 sim.
(D)	 eu.
(E)	 me.

A palavra que NÃO funciona como pronome é
(A)	 isso.
(B)	 uma.
(C)	 eu.
(D)	 me.
(E)	 ela.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

R A S C U N H O
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4Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

A palavra que está flexionada no feminino é
(A)	 antes.
(B)	 pessoa
(C)	 outra.
(D)	 água.
(E)	 esta.

A palavra que funciona como adjetivo é
(A)	 água.
(B)	 cachorro.
(C)	 pessoa.
(D)	 outra.
(E)	 claro.

“Deu zebra”

A origem desta expressão, utilizada quando o resultado 
é algo impossível de acontecer, surgiu no popular 
Jogo do Bicho. O bode expiatório, a zebra não está 
entre os 25 animais que dão o nome a essa loteria, por 
isso, interpreta-se como uma “tragédia inesperada”. 
Olá. Guia da Família e do lar. N. 23, Nov/2012, Ano VIII. 

Maringá – SUL, p. 07.

De acordo com o texto, a expressão “Deu zebra”
(A)	 existe	para	denominar	algo	impossível	de	acontecer.
(B)	 é	símbolo	de	discriminação	com	a	zebra,	que	dá	azar.
(C)	 é	 sinal	 de	 que	 o	 jogo	 do	 bicho	 não	 deveria	 ser	

praticado.
(D)	 é	 injusta	com	esse	animal,	que	não	está	no	 jogo	do	

bicho.
(E)	 deve	 figurar	 entre	 os	 animais	 presentes	 no	 jogo	 do	

bicho.

As questões de 06 a 08 referem-se à tirinha a seguir.

De acordo com a tirinha,
(A)	 Helga	lavou	o	cachorro	na	água	de	banho	de	Hägar.
(B)	 Hägar	não	gosta	de	tomar	banho	com	o	cachorro.
(C)	 Helga	mentiu	para	Hägar	sobre	a	água	do	banho.
(D)	 Helga	acha	que	Hägar	se	parece	com	o	cachorro.
(E)	 Helga	acha	que	o	cachorro	é	mais	importante.	

M AT E M Á T I C A

QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 06

QUESTÃO 08

A expressão “bode expiatório” significa que
(A)	 a	zebra	faz	o	papel	do	bode	presente	no	jogo	do	bicho.
(B)	 é	um	tipo	de	jogada	realizada	durante	o	jogo	do	bicho.
(C)	 alguém	paga	por	algo	do	qual	não	tem	culpa	alguma.
(D)	 alguém	 se	 passa	 por	 bode	 e	 trapaceia	 no	 jogo	 do	

bicho.
(E)	 a	zebra	é	sempre	a	responsável	pelo	vício	do	jogo.

Quanto é cinco vezes vinte e cinco milésimos?
(A)	 0,125
(B)	 0,0125
(C)	 1,25
(D)	 12,5
(E)	 125

Em uma prova, um aluno acertou 65 questões e 
seu amigo acertou 78. Qual é a diferença entre o 
número de acertos entre eles?

(A)	 18
(B)	 16
(C)	 15
(D)	 14
(E)	 13

A população de uma cidade em um determinado 
ano era de 98.235 habitantes. No ano seguinte, 
foi constatado que a população passou a ser 
de 112.167 habitantes. Qual foi o aumento da 
população desta cidade, neste período de tempo?

(A)	 11.567
(B)	 12.345
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(D)	 759
(E)	 0,0759

Uma loja de tecidos estava vendendo seus retalhos 
a R$ 9,00 o quilo. Se uma pessoa comprou 3,2 
quilos de retalhos, quanto ela pagou?

(A)	 R$	25,00
(B)	 R$	26,50
(C)	 R$	27,70
(D)	 R$	28,00
(E)	 R$	28,80

Uma máquina de lavar roupas tem capacidade 

para   450  litros   de   água. Se   ela está   somente 

com        de água, então quantos litros faltam para 

completar sua capacidade máxima?
(A)	 75	litros
(B)	 300	litros
(C)	 375	litros
(D)	 390	litros
(E)	 400	litros

(C)	 13.734
(D)	 13.932
(E)	 14.368

Na eleição de um prédio para a escolha de um novo 

síndico,  dos moradores votaram no candidato 

A,    dos moradores votaram no candidato B e 

40 moradores votaram no candidato C. Quantos 

moradores votaram nessa eleição?
(A)	 100
(B)	 105
(C)	 107
(D)	 110
(E)	 130

As questões 15 e 16 devem ser respondidas com 
base no seguinte enunciado:

João está muito feliz! Sua pequena horta produziu 
60 pés de alface, 70 pés de couve e 45 maços de 
cebolinha.

João vendeu a unidade do alface por R$ 1,50, da 
couve por R$ 0,90 e o maço de cebolinha por R$ 
0,60. Se ele vendeu tudo, quanto recebeu?

(A)	 R$	90,00
(B)	 R$	117,00
(C)	 R$	180,00
(D)	 R$	187,00
(E)	 R$	190,00

Contando alface, couve e cebolinha, qual foi o 
total da produção da horta de João?

(A)	 165.
(B)	 175.
(C)	 180.
(D)	 185.
(E)	 190.

Dos 50 alunos de uma sala de aula, sabemos que 
0,12 foram reprovados.  Sendo assim, quantos 
alunos foram aprovados?

(A)	 6.
(B)	 20.
(C)	 36.
(D)	 44.
(E)	 46.

Se multiplicarmos 3,45 por 0,11 e, em seguida, 
dividirmos o resultado por 0,05, qual será o 
resultado obtido?

(A)	 7,59
(B)	 75,9
(C)	 0,759

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S  E  D O 
M U N I C Í P I O

O carnaval é considerado uma das festas 
populares mais animadas e representativas do 
mundo.  A primeira escola de samba surgiu em 
meados de 1928 no Rio de Janeiro e foi criada 
pelo sambista carioca Ismael Silva.  A partir dessa 
data, o carnaval de rua começou a ganhar um novo 
formato, começaram a surgir novas escolas de 
samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa que apresenta 
o nome da primeira escola de samba do Rio de 
Janeiro.

(A)	 Escola	de	Samba	Deixa	Falar.
(B)	 Escola	de	Samba	da	Mangueira.
(C)	 Escola	de	Samba	Unidos	da	Tijuca.
(D)	 Escola	de	Samba	Mocidade.
(E)	 Escola	de	Samba	Beija-flor.
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O Estado do Rio de Janeiro se consolida como a 
segunda maior economia do Brasil. Para isso, conta 
com um parque industrial e com o turismo, uma 
vez que a capital do estado leva o título de “Cidade 
Maravilhosa” e é conhecida internacionalmente. 
Sobre os demais aspectos da economia do Estado, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	 parque	 industrial	 é	 composto	 por	 indústrias	
metalúrgicas,	 siderúrgicas,	 químicas,	 de	 alimentos,	
mecânicas,	editorial	e	de	celulose.

(B)	 A	menor	 participação	produtiva	é	 a	 agropecuária	 na	
composição	do	PIB	(Produto	Interno	Bruto)	estadual.

(C)	 A	atividade	econômica	menos	expressiva	para	o	PIB	
estadual	está	ligada	ao	setor	terciário	e	essencialmente	
à	prestação	de	serviços.

(D)	 Na	produção	de	petróleo,	estão	estabelecidas	sedes	
de	 grandes	 empresas	 ligadas	 ao	 setor	 como	 Shell,	
Esso,	Ipiranga	e	El	Paso.

(E)	 O	Estado	abriga	a	sede	de	importantes	empresas	do	
ramo	das	telecomunicações,	como	a	Tim,	Oi,	Telemar	
e	Embratel.

Padroeiro(a) é um defensor(a), protetor(a) e 
patrono(a) que, de acordo com os que creem, vela 
por uma cidade, distrito, estado ou país. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa que apresenta 
o nome do(a) padroeiro(a) do município de 
Seropédica.

(A)	 Santo	Antônio.
(B)	 Santa	Rita	de	Cássia.
(C)	 Nossa	Senhora	da	Glória.
(D)	 Santa	Terezinha.
(E)	 São	Sebastião.

Os meios de comunicação são instrumentos que 
nos auxiliam a receber ou transmitir informação. 
Dessa maneira, eles nos ajudam a nos comunicar 
uns com os outros. Sobre o assunto, assinale 
a alternativa que NÃO apresenta um meio de 
comunicação.

(A)	 Internet.
(B)	 Televisão.
(C)	 Facebook.
(D)	 Revistas.
(E)	 Automóvel.

No dia 25 de Janeiro, umas das maiores cidades 
do Brasil completou 459 anos. Conhecida como a 
“locomotiva do Brasil”, é uma cidade onde todos 
buscam novas oportunidades de emprego. Um 
lugar onde todos os brasileiros são recebidos 
de braços abertos, e tem como prefeito eleito 
para 2013 Fernando Haddad. Considerando as 
informações apresentadas, assinale a alternativa 
que apresenta o nome dessa cidade aniversariante.

(A)	 Rio	de	Janeiro.

Sobre a história de Seropédica, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
INCORRETA(S).

I. O surgimento da cidade iniciou-se de forma 
mais organizada em meados do Século 
XVII, quando estabeleceu-se a exploração 
do atual território onde hoje se localizam 
os municípios de Seropédica, Itaguaí e 
Paracambi.

II. A região usufruiu de fortes atividades rurais 
e comerciais até 1880, exportando em 
grande quantidade cereais, café, açúcar, 
farinha e aguardente. Devido à Lei Áurea, 
houve uma grande evasão de escravos, 
ocorrendo uma crise econômica regional.

III. A abolição da escravatura, aliada à falta 
de transporte e à insalubridade da região 
foram determinantes no processo de 
desenvolvimento dessa crise, fazendo 
com que  desaparecessem as grandes 
plantações, além das periódicas e/ou 
permanentes.

IV. Abandono da região provocou a obstrução 
dos rios que cortavam quase toda baixada 
do território municipal, alagando-a. 
Desse fato originou-se o alastramento 
de dengue, o que restringiu a população 
local e imobilizou por muitas décadas o 
desenvolvimento econômico de toda a 
região.

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

A televisão está presente no dia a dia de todo 
cidadão. É através dela que nos atualizamos 
e nos entretemos. Atualmente, a televisão 
tem se mostrado cada vez mais próxima dos 
telespectadores, isso porque um dos programas 
de maior audiência depende de opiniões, 
sugestões e votações, ou seja, a participação total 
do público. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
que apresenta o nome do Reality Show exibido na 
televisão brasileira e que este ano foi para sua 13ª 
edição.

(A)	 Casa	dos	Artistas.
(B)	 Menina	Fantástica.
(C)	 Big	Brother	Brasil.
(D)	 A	Fazenda.
(E)	 Mulheres	Ricas.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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(B)	 São	Paulo.
(C)	 Curitiba.
(D)	 Porto	Alegre.
(E)	 Florianópolis.

De acordo com a Lei Municipal nº 11/1997, que 
trata sobre o regime jurídico único dos servidores 
públicos do município de Seropédica, a investidura 
em cargo público ocorrerá com

(A)	 a	nomeação.
(B)	 a	posse.
(C)	 o	concurso.
(D)	 o	exercício	do	cargo.
(E)	 o	estágio	probatório.

Assinale a alternativa correta. Por quinquênio de 
efetivo exercício no serviço público municipal, 
será concedido ao funcionário um adicional 
correspondente a

(A)	 5%	 (cinco	 por	 cento)	 do	 vencimento	 do	 seu	 cargo	
efetivo,	até	o	limite	de	7	(sete)	quinquênios.

(B)	 5	%	 (cinco	 por	 cento)	 do	 vencimento	 do	 seu	 cargo	
efetivo,	até	o	limite	de	10	(dez)	quinquênios.

(C)	 10%	 (dez	 por	 cento)	 do	 vencimento	 do	 seu	 cargo	
efetivo,	até	o	limite	de	7	(sete)	quinquênios.

(D)	 10%	 (dez	 por	 cento)	 do	 vencimento	 do	 seu	 cargo	
efetivo,	até	o	limite	de	10	(dez)	quinquênios.

(E)	 15%	(quinze	por	cento)	do	vencimento	do	seu	cargo	
efetivo,	até	o	limite	de	7	(sete)	quinquênios.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. A Lei Municipal nº 316/2005, que 
trata sobre o Plano de Carreiras e Remuneração 
dos Profissionais da Educação do Município de 
Seropédica, tem por objetivo

I. incentivar a formação, a atualização, o 
aperfeiçoamento e a especialização do 
pessoal do Quadro do Magistério Público 
Municipal.

II. visar a melhoria do desempenho de suas 
funções na formulação e execução das 
ações estabelecidas nas políticas nacionais 
e nos planos educacionais do Município de 
Seropédica.

III. incentivar projetos educacionais na área de 
educação à distância.

IV. implantar projetos educacionais de 
educação em domicílio.

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

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Nos locais de concentração ou trânsito de 
pessoas é recomendável que alguns materiais 
e equipamentos sejam desinfetados por várias 
vezes ao dia com produtos específicos. Assinale 
a alternativa que apresente somente tais materiais 
e equipamentos.

(A) Poltronas,	cadeiras	,	trincos,	torneiras,	maçanetas.
(B)	 Telefones,	poltronas,	copos,	talheres,	corrimão.
(C)	 Maçanetas,	trincos,	corrimão,	torneiras.
(D)	 Aparelhos	 telefônicos,	 armários,	 trincos,	 torneiras,	

copos.
(E)	 Maçanetas,	cadeiras,	corrimão,	copos,	trincos.

Assinale a alternativa que  apresenta  produtos 
que são utilizados para dissolver tintas usadas em 
pinturas prediais.

(A)	 Água	e	água	raz.
(B)	 Soda	e	água.
(C)	 Óleo	Diesel	e	Álcool.
(D)	 Soda	e	Água	Sanitária.
(E)	 Água	e	Álcool.

Em pequenos reparos prediais e de móveis são 
utilizados vários tipos de ferramentas. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente as 
ferramentas mais utilizadas. 

(A) Plaina,	chave	de	fenda,	mangueira	de	nível.
(B)	 Picareta,	nível	de	bolha,	colher	de	pedreiro.
(C)	 Nível	de	mão.	Chave	de	fenda,	alicate.
(D)	 Plaina,	colher	de	pedreiro,	enxó.
(E)	 Martelo,	chave	de	fenda,	alicate.

Assinale a seguir a alternativa que apresenta um 
material utilizado em pequenos reparos hidráulicos

(A) fita	isolante.
(B)	 fita	adesiva.
(C)	 serra	fita.
(D)	 fita	veda	rosca.
(E)	 fita	de	sinalização.

Ao realizar tarefas em lugares altos, onde não 
conseguimos alcançar estando no piso, devemos 
utilizar de alguns materiais para auxiliar o alcance. 
Assinale a alternativa que apresenta os materiais   
recomendados pela segurança do trabalho nesta 
situação.

(A)	 Caixote	sobre	cadeira.
(B)	 Escada	ou	andaime.
(C)	 Cadeira	sobre	caixote.
(D)	 Cadeira	sobre	mesa.
(E)	 Caixote	sobre	tijolos.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35
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A sigla EPI significa “Equipamentos de Proteção 
Individual” , os quais são utilizados para

(A)	 neutralizar	 ou	 amenizar	 as	 consequências	 dos	
acidentes	de	trabalho	para	o	trabalhador.

(B)	 sinalizar	o	ambiente	de	trabalho	para	que	não	ocorram	
acidentes.

(C)	 proteger	 o	 ambiente	 contra	 ação	 de	 produtos	
poluentes.

(D)	 evitar	atos	inseguros	por	parte	do	empregador.
(E)	 promover		atos	inseguros	por	parte	do	trabalhador.

Para se corrigir pequenas fissuras em alvenaria 
antes de realizar a repintura, podemos utilizar

(A) serragem	com	cola	de	madeira.
(B)	 cola	de	sapateiro.
(C)	 argamassa	ou	massa	corrida.
(D)	 adesivos	dupla	face.
(E)	 areia	cimento	e	pedra.

As conexões de sistemas elétricos e eletrônicos 
formadas por uma peça com pino e outra com 
orifícios para encaixe são popularmente chamadas 
de

(A) positivo	e	negativo.
(B)	 neutro	e	ativo.
(C)	 transversal	e	paralelo.
(D)	 macho	e	fêmea.
(E)	 paralelo	e	positivo.

 

A higiene pessoal e de ambientes tem como  
finalidade principal

(A)	 remover	a	sujidade		superficial	e	promover	o	conforto.
(B)	 eliminar	ou	diminuir	a	população	de	bactérias	e	impedir	

sua proliferação.
(C)	 tornar	as	superfícies	adequadas	para	a	proliferação	de	

bactérias.
(D)	 remover	a	sujeira	impregnada	(encardume).
(E)	 evitar	 a	 migração	 de	 sujeira	 e	 colaborar	 para	 o	

aumento	da	população	bacteriana.

Em casos de atendimento a eventos e reunião de 
executivos, assinale a alternativa que apresenta 
uma atitude inadequada do auxiliar de serviços 
gerais.

(A) Limpar	 e	 organizar	 o	 ambiente	 antes	 do	 início	 do	
evento ou reunião.

(B)	 Limpar	 e	 reorganizar	 o	 ambiente	 após	 o	 término	 do	
evento	ou	reunião,	quando	solicitado	pela	chefia.

(C)	 Entrar	 no	 recinto	 durante	 o	 evento	 para	 executar	
tarefas	 de	 sua	 competência,	 quando	 solicitado	 pela	
coordenação	do	mesmo.

(D)	 Abrir	janelas	ou	ligar	o	ar	condicionado	(se	for	o	caso),	
antes	das	reuniões	e	eventos,	para		ventilar	o	local	e	
torná-lo	mais	confortável.

(E)	 Adentrar	 o	 ambiente	 	 para	 remover	 alguma	 sujeira	
provocada	por	incidentes	sem	ser	solicitado.

QUESTÃO 36
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QUESTÃO 39
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