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VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO PARA O QUAL SE INSCREVEU
LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Para  fazer  sua  prova,  você  está  recebendo  um 
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60.

2. Cada  uma  das  questões  apresenta  um  enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a.

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas  que  causem  dúvidas.  Qualquer  reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse  tempo,  qualquer  reclamação  será 
desconsiderada. 

4. Após decorridos 90 minutos do início da prova, será 
distribuído  o  Cartão-Resposta,  o  qual  será  o  único 
documento  válido  para  a  correção  da  prova.  Ao 
recebê-lo,  verifique  se  o  seu  nome  e  número  de 
inscrição  estão  corretos.  Reclame imediatamente  se 
houver discrepância.

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado  ou  manchado.  Exceto  sua  assinatura  e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao  marcar  seu  cartão-resposta,  pois  não  haverá 
substituição  por  erro  do  candidato.  Marque  sua 
resposta  pintando  completamente  o  espaço 
correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A C D E

6. A leitora  de marcas  não  registrará  as respostas  em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas. 

7. Durante  a  prova,  é  proibido  o  intercâmbio  e  o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos.  A tentativa  de  fraude,  a  indisciplina  e  o 
desrespeito  às  autoridades  encarregadas  dos 
trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação 
do candidato(a). 

8. Qualquer  forma  de  comunicação  entre  candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame.

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 
das  provas,  portar:  armas;  aparelhos  eletrônicos  de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc.

10. É vedado o uso  de  telefone  celular  ou  de  qualquer 
outro  meio  de  comunicação.  O  candidato  que  for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou,  ainda,  aquele candidato 
cujo  aparelho  celular  tocar  será  sumariamente 
eliminado do certame.

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para  solicitar  atendimento  da  fiscalização.  Jamais 
pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais  de  3h45min,  poderá  levar  consigo  a  cópia  do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de  sala  juntamente  com  o  Cartão-Resposta, 
devidamente  assinado.  Não  esqueça,  também,  de 
assinar a folha de freqüência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 
e término às  12h. Entretanto, o candidato só poderá 
ausentar-se da sala,  após decorridas duas horas do 
início da prova.  

15. A divulgação  do  gabarito  preliminar  será  dia  09  de 
FEVEREIRO de 2010, a partir das 16h.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Texto I.

A CHUVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lá vem a chuva caindo tortinha
Com pingos pingando grossos e ligeiros,
Simétricos, cadenciados, um atrás do outro,
Tamborilando nas latas vazias,
Respingando ao bater fofo no chão,
Enrugando o reflexo nos espelhos dos lagos
Lavando tudo por onde caem
Espalhando em bacias prateadas d’água.

A terra sôfrega bebe água caída do céu
Onde as sementes, guardadas em seu seio, umedecem
Prenunciando uma explosão surda,
Alvissareira de uma boa colheita.

A chuva vai caindo, caindo, caindo...
Correndo nas calhas, nos caminhos, nos vales
Encharca até o coração da gente
Molha e apaga o sol brilhante
A chuva é triste, monótona, cinzenta.

Sopra um vento quente esgarçando as nuvens
Brancas como plumas de algodão.
O sol incandescente com raios de fogo
Volta a brilhar no azul do céu
Aquecendo também as nossas almas.
Brotam as plantas do ventre da terra
Iniciando a natureza um novo ciclo
Do infinito das eras e sempre eterno.

Ivan de Castro Alves

1. Assinale  a  opção  INCORRETA considerando  a 
idéia do autor sobre a chuva:

a) A chuva contribui para o plantio.
b) Trata-se de uma chuva grossa.
c) O tempo fechado, escuro gera tristeza nas pessoas.
d)  A chuva provocou uma enchente levando casas e 

destruindo a plantação.
e) A terra  estava  desejosa  para  receber  a  água  da 

chuva.  

2. No texto, a palavra ESGARÇANDO significa:
a) Desfazendo.
b) Misturando.
c) Refletindo.
d) Empurrando.
e) Juntando.

3. Assinale  a  alternativa  cuja  separação  silábica 
está correta::

a) CO-RREN-DO.
b) AL-VIS-SA-REI-RA.
c) AQUE-CEN-DO.
d) GRO-SSOS.
e) CO-LHE-I-TA.

4. A  única  opção  que  traz  um  SUBSTANTIVO 
COMUM é::

a) CINZENTA.
b) ALGODÃO.
c) AZUL.
d) UMEDECEM.
e) VAZIA.
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5. Marque a opção na qual todas as palavras estão 
no plural e escritas corretamente::

a) CHUVAS – ALGODÃOS – ALMAS.
b) TRISTES – PLUMAS – SOLS.
c) PINGOS – AZUIS – TERRAS.
d) GENTE – CINZENTA – BRILHANTE.
e) CALHAS – ÁGUAS – ATRÁS.

6. A palavra  TAMBORILANDO,  quanto  ao  número 
de sílabas é::

a) Dissílaba.
b) Monossílaba.
c) Trissílaba.
d) Multissílaba.
e) Polissílaba.

7. O ANTÔNIMO de VAZIO é::
a) Oco.
b) Vago.
c) Cheio.
d) Pouco.
e) Muito.

8. Marque a  única  opção que NÃO traz  verbo na 
frase:

a) “Com pingos pingando grossos e ligeiros”.
b) “A chuva é triste, monótona, cinzenta”.
c) “Alvissareira de uma boa colheita”.
d) “Encharca até o coração da gente”.
e) “Brotam as plantas do ventre da terra”.

Texto II.

       O Cachorro e sua Sombra
1.

2.

  Um cachorro  com um pedaço de  carne  roubada na 
boca  estava  atravessando  um rio  a  caminho  de  casa 
quando viu sua sombra refletida na água. 
Pensando que estava vendo outro cachorro com outro 
pedaço  de  carne,  ele  abocanhou  o  reflexo  para  se 
apropriar  da  outra  carne;  mas,  quando  abriu  a  boca,  
deixou cair no rio o pedaço que já era dele.

9. Pode-se compreender a partir do texto que:
a) A cobiça não leva a nada.
b) A ambição é necessária para conquista de ideais.
c) A  cooperação  é  o  melhor  caminho  para  o 

crescimento.
d) A inveja é gerada pela ganância.
e) A decisão certa é fruto da reflexão diária.

10. Marque a única opção INCORRETA considerando 
os SINÔNIMOS da palavra ROUBAR:

a) Furtar. 
b) Surrupiar.
c) Saquear.
d) Larapiar.
e) Rogar.

11. A  palavra  CACHORRO,  quanto  ao  número  de 
sílabas é:

a) Monossílaba.
b) Polissílaba.
c) Trissílaba.
d) Dissílaba.
e) Variável.

12. A palavra CARNE é:
a) Um substantivo abstrato.
b) Um substantivo coletivo.
c) Um substantivo derivado.
d) Um substantivo próprio.
e) Um substantivo comum.

13. Corresponda a 2ª coluna de acordo com a 1ª, no 
que diz respeito ao gênero das palavras:
       1º COLUNA                 2º COLUNA
(A) Genro (   )  Cabra
(B) Cavalheiro (   ) Menina
(C) Cidadão (   ) Mulher
(D) Menino (   ) Cidadã
(E) Bode (   ) Nora
(F) Homem   (   ) Dama

A sequência correta é:
a) D – E – F – A – B – C.
b) E – D – F – C – A – B.
c) A – B – C – D – E – F.
d) C – B – A – F – D – E.
e) E – D – C – F – B – A.

14. Estão escritas corretamente:
a) Tanque – assenbléia – mamchete.
b) Enblema – também – sinples.
c) Facilmemte – pomtiagudo- evento.
d) Comprido – imprensa – granja.
e) Santa – imdepemdência- cemsura.

15. As  sílabas  estão  separadas  corretamente  na 
opção:

a) A-BRI-U; RO-U-BA-DO
b) CA-CHO-RRO; PE-DA-ÇO
c) CA-MIN-HO; RE-FLEX-O
d) NE-CE-SSÁ-RI-O; Á-GU-A
e) A-PRO-PRI-AR; SOM-BRA
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16. Chiquinha  Gonzaga  compôs a  primeira  música 
carnavalesca em 1899, que recebeu o nome de 
“Abre Alas”. Há quanto tempo isto aconteceu?

a) 100 anos.
b) 103 anos.
c) 106 anos.
d) 107 anos.
e) 111 anos.

17. Em uma escola de samba, havia 3.204 homens, 
2.198 mulheres e 508 crianças. Quantas pessoas 
desfilaram nesta escola?

a) 5.910 
b) 5.402 
c) 4.900 
d) 3.712 
e) 3.208

18. Dona Carmem, em uma loja de tecidos, gastou 
R$  29,78.  Se  ela  pagar  com  uma  nota  de  R$ 
50,00, qual o troco que Dona Carmem receberá?

a) R$ 30,22 
b) R$ 28,28 
c) R$ 24,22 
d) R$ 22,22 
e) R$ 20,22

19. Na bilheteria  de um cinema foram vendidos 58 
ingressos na sessão das 17 horas e 36 ingressos 
na  sessão  das  21  horas.  Quantos  ingressos 
foram vendidos nas duas sessões?

a) 84. 
b) 94. 
c) 76. 
d) 89. 
e) 96. 

20. Na padaria do senhor Alonso, a caixa de leite é 
vendida  a  R$  1,40.  Calcule  o  troco  que  uma 
pessoa deve receber se, ao comprar 5 caixas de 
leite, pagar com uma nota de R$ 10,00:

a) R$ 3,00 
b) R$ 2,50 
c) R$ 2,80 
d) R$ 3,20 
e) R$ 3,40

21. Ricardo  é  médico e  cobra  R$  120,00  por  cada 
consulta.  Num  certo  dia,  ele  atendeu  a  13 
pacientes.  Quanto  recebeu  pelo  total  das 
consultas nesse dia?

a) R$ 1.280,00 
b) R$ 1.320,00 
c) R$ 1.620,00 
d) R$ 1.340,00 
e) R$ 1.560,00

22. A  Rua  Leonardo  Mota  tem  182  metros  de 
extensão e será asfaltada em trechos iguais por 
dia  num  prazo  de  1  semana.  Quantos  metros 
serão asfaltados por dia?

a) 24 metros.
b) 20 metros.
c) 18 metros.
d) 26 metros.
e) 32 metros.

23. O  carro  de  Flávio  percorre  cerca  de  9 
quilômetros  com  1  litro  de  gasolina.  Quantos 
litros de gasolina ele consumirá numa viagem de 
423 quilômetros?

a) 43 litros.
b) 47 litros. 
c) 38  litros.
d) 36  litros
e) 52  litros.

24. Carlos deseja distribuir 204 livros em prateleiras, 
contendo  12  livros  em  cada  uma.  Quantas 
prateleiras serão necessárias?

a) 21 
b) 17 
c) 15 
d) 19 
e) 22

25. O salário  de um funcionário municipal  com as 
gratificações é de R$ 612,50. No supermercado, 
ele gasta R$ 317,40; na farmácia, gasta R$ 98,55; 
com água e luz,  um total  de R$ 50,30.  Quanto 
resta do seu salário?

a) R$ 462,00
b) R$ 415,95 
c) R$ 150,50
d) R$ 146,25
e) R$ 98,55
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26. Em um jogo de videogame, Ana fez 3.437 pontos 
e Cláudia sua irmã fez 1.245 pontos a mais que 
Ana. Quantos pontos Cláudia fez neste jogo?

a) 4.682 pontos.
b) 3.437 pontos.
c) 2.693 pontos.
d) 2.192 pontos.
e) 1.245 pontos.

27. Uma montadora de carros recebeu, para montar 
um determinado tipo de carro, 186 pneus. Com 
os pneus recebidos,  quantos carros completos 
esta montadora conseguirá montar?

a) 48 
b) 46 
c) 44 
d) 42 
e) 40

28. Uma  empresa  tinha  327  funcionários.  Ao 
enfrentar uma crise, ela precisou demitir alguns 
funcionários,  porém  ainda  ficou  com  279 
funcionários.  Quantos  funcionários  foram 
demitidos nesta empresa?

a) 279 
b) 218 
c) 146 
d) 97 
e) 48

29. Ao dividirmos 51 por 2 teremos um resto de:
a) 3
b) 5
c) 2
d) 6
e) 1

30. A altura de Carlos é 1,86 metro. Roberto é 0,86 
centímetros mais baixo. A altura de Roberto é:

a) 2,21 metros
b) 1,71 metro
c) 1,00 metro
d) 1,61 metro
e) nenhuma das respostas acima

31. São municípios limítrofes de Caucaia:
a) Fortaleza, Pecém, Maranguape, Pentecoste.
b) Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Pentecoste.
c) Fortaleza,  Maracanaú,  Pecém,  Paracuru,  São 

Gonçalo do Amarante.
d) Fortaleza,  Pecém,  Pentecoste,  Paracuru,  São 

Gonçalo do Amarante.
e) Fortaleza,  Maracanaú,  Maranguape,  Pentecoste, 

São Gonçalo do Amarante.

32. Caucaia  tem  atrativos  naturais.  Indique-os 
numerando a coluna B pela coluna A:

COLUNA (A) COLUNA (B)

( 1 ) Lagoa (     ) Banana

( 2 ) Praia (     ) Cumbuco

( 3 ) Rio (     ) Ceará

(     ) Iparana

(     ) Dois Coqueiros

(     ) Tabuba

(     ) Pabuçu

(     ) Maranguapinho

A seqüência CORRETA é:
a) 2 – 1 – 3 – 1 – 1 – 1 – 2 – 3.
b) 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 1 – 3 – 2.
c) 1 – 2 – 3 – 2 – 2 – 2 – 1 – 3.
d) 2 – 2 – 3 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1.
e) 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 1 – 1 – 3.

33. Caucaia é conhecida e privilegiada por possuir 
lindas  praias.  Recentemente  foi  reconhecida 
num  acontecimento  social  por  uma  beleza 
especial. Estamos falando de:

a) Uma  praia  sem  infra-estrutura  turística  situada 
próxima  à  foz  do  Rio  Cauípe,  a  praia  de 
Paracumbuco.

b) Um parque que é referência para todo o Ceará, o 
parque Botânico.

c) Um parque  que é  atração  para  os  dançarinos  de 
forró, o Parque do Vaqueiro.

d) Georgia Bugaib, Miss Caucaia, que representará o 
Estado no concurso Miss Terra Brasil.

e) Eugênia  Justino,  eleita  Miss  Ceará  2010  que 
concorrerá ao Miss Brasil.

34. Área de preservação estadual das nascentes dos 
rios, vertentes e solos, com 1884,46ha, criada em 
1998,  abrangendo  as  terras  do  município  de 
Caucaia. A afirmação refere-se a:

a) Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe.
b) Área  de  Proteção  Ambiental  do  Estuário  do  Rio 

Ceará.
c) Estação Ecológica do Pecém.
d) Parque Botânico do Ceará.
e) Parque Matusa.
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35. A Pena  Indígena  que  é  um  dos  elementos  do 
Brasão Municipal faz referência:

a) À pena utilizada para assinar os primeiros decretos 
municipais.

b) Aos pássaros existentes na época da colonização 
que eram amados pelos índios.

c) À história dos primeiros habitantes do município: os 
Índios Caucaias.

d) À  morte  do  primeiro  índio  pelos  portugueses  na 
época da colonização.

e) À arte indígena de enfeitarem-se com penas.

36. “Excelente  local  para  a  prática  de  esportes 
radicais  como  o  Kitesurf.  Tem  paisagem 
estonteante que mistura areia, água, coqueirais, 
mangues, dunas brancas e serras verdejantes”.
O texto refere-se a:

a) Lagoa do Banana.
b) Manguezal da APA.
c) Barra do Cauípe.
d) Lagoa do Pabuçu.
e) Lagoa da Serra.

37. São distritos de Caucaia, EXCETO:
a) Catuana.
b) Bom Princípio.
c) Sítios Novos.
d) Jurema.
e) Jandira.

Nas questões 38, 39 e 40, complete as lacunas 
de cada texto que atende as opções com a única 
alternativa que contém as palavras, expressões 
ou dados corretos.

38. Caucaia é uma denominação indígena que quer 
dizer:

a) Mato queimado.
b) Mato rasteiro.
c) Vila vermelha.
d) Caatinga de fogo.
e) Terra queimada.

39. “É Caucaia nossa terra valorosa,
Que desponta como sol no azul de anil”.
Estes versos são:

a) Parte  do  discurso  da  posse  do  atual  prefeito  de 
Caucaia.

b) A afirmação do Presidente Lula sobre o município de 
Caucaia.

c) A exclamação do Governador Cid ao referir-se sobre 

Caucaia na última visita que fez ao município.
d) Parte da II Estrofe do Hino de Caucaia.
e) Escritos históricos dos Jesuítas sobre Caucaia.

40. As  cores  que  estão  presentes  na  bandeira  do 
município de Caucaia são:

a) Preta, prata, vermelha e branca.
b) Branca, vermelha, dourada e prata.
c) Preta e vermelha.
d) Vermelha, prata e branca.
e) Preta, vermelha e branca.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. O que representa para você “ser um profissional 
ético”?

a) Ser  pontual,  cumprir  com  as  atribuições  que  seu 
trabalho exige e olhar apenas para a sua vida.

b) Observar  e  cumprir  os  horários  de  trabalho  e  ser 
educado(a)  com  os  colegas  de  trabalho 
independente de cargo, cor e religião.

c) Cumprir  os  horários  estabelecidos,  falar  com  os 
colegas  apenas  o  necessário  e  cuidar  apenas  do 
seu trabalho.

d) Ser responsável com os horários, com o trabalho e 
ter  atenção  com  o  uso  adequado  das  palavras  e 
conduta  com  as  pessoas,  independente  de  cor, 
cargo ou religião.

e) Observar os horários estabelecidos, ser competente 
e  comunicativo  com  a  chefia  e  os  outros 
funcionários.

42. Passamos  muito  tempo  das  nossas  vidas  no 
trabalho. Como criar harmonia nesse espaço de 
convivência?

a) Com sinceridade total e saber cuidar da própria vida 
pessoal.

b) Com  solidariedade,  amizade  e  saber  guardar 
segredo.

c) Com compromisso, lealdade e atenção com a ética 
nos relacionamentos.

d) Com autenticidade, amizade e ser comunicativo.
e) Com sinceridade e competência profissional.
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43. As pessoas de sucesso agem da seguinte forma:
a) Estudam, trabalham, são motivadas positivamente, 

perseverantes  e  vencem  os  obstáculos  com 
honestidade.

b) Estudam,  trabalham  e  lutam  com  ambição  pelos 
seus objetivos.

c) São motivadas, sabem aproveitar as oportunidades 
e não se importam se alguém irá ser prejudicado.

d) São confiantes, cheias de energia e fazem o que for 
preciso para vencerem.

e) Nasceram com sorte e acreditam que merecem ter 
sucesso.

44. Como devemos demonstrar equilíbrio emocional, 
diante de relacionamentos difíceis no trabalho?

a) Devemos manter a distância de pessoas nervosas, 
apenas falar o estritamente necessário.

b) Observar bem as ações dos colegas, elogiar suas 
qualidades e ser de pouca conversa.

c) Saber perceber os conflitos bem no início, tratar a 
situação  com  serenidade  e  querer  resolver  o 
problema de forma solidária.

d) Buscar  resolver  o  conflito  com  brevidade, 
sinceridade e não guardar mágoa, pois essa faz mal 
a saúde.

e) Deixar os ânimos se acalmarem e saber  defender 
com educação as razões pessoais.

45. Qual  a  melhor  forma  de  tratar  as  falhas  de 
comunicação entre as pessoas no trabalho?

a) Procurar saber quem primeiro começou a espalhar a 
notícia distorcida e encerrar o assunto.

b) Ouvir  as  pessoas  e  ter  atenção  na  forma  de 
repassar a notícia para todas as pessoas.

c) Saber  ouvir,  ser  simpático  e  não passar  a  notícia 
adiante.

d) Saber  conduzir  um  diálogo  aberto  e  repassar  a 
notícia apenas para os interessados.

e) Ouvir  e  compreender  corretamente,  ter 
transparência  ética  com  as  informações  e  todos 
ficarem conscientes do que é o certo e o errado na 
notícia.

46. As empresas querem pessoas confiáveis. Quais 
são as características dessas pessoas?

a) Toda  informação  importante  repassa  ao  chefe, 
mesmo que prejudique o colega.

b) São extremamente responsáveis pelas suas tarefas, 
mas não fazem o serviço do outro.

c) São infalíveis e sabem criticar as falhas alheias com 
exatidão.

d) Admitem  seus  próprios  erros,  criticam  o  errado  e 

assumem posições coerentes, mesmo não sendo do 
agrado geral.

e) São  organizadas  e  cumprem  com  seus  objetivos, 
mesmo que passem por cima dos outros.

47. Sabemos  que  é  importante  a  apresentação  e 
higiene  pessoal  de  um  profissional.  Portanto, 
todo bom profissional deve:

a) Apresentar-se com roupa limpas e bem passadas, 
usar sempre roupas de grifes e cuidar dos dentes.

b) Apresentar-se  com  cabelos  escovados  e  unhas 
feitas no salão de beleza, tomar banho diário e usar 
roupas da moda.

c) Apresentarem-se  com  roupas  limpas,  cabelos 
penteados, unhas cortadas e limpas e tomar banhos 
diários. 

d) Apresentar-se sempre limpo e ir ao salão de beleza 
semanalmente para escovar os cabelos e fazer as 
unhas.

e) Apresentar-se limpo e usar bons perfumes e tomar 
banhos diários e ter os cabelos escovados no salão 
de beleza. 

48. Sobre higiene de utensílios deve:
a) Guardá-los molhados ou colocar no sol.
b) Enxugá-los com qualquer pano da copa.
c) Nunca utilizar água quente ou álcool.
d) Após lavá-los borrifá-los com álcool a 70%.
e) Nunca usar esponja de aço.

49. O  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  deve  usar  luvas 
descartáveis na manipulação de:

a) Verduras  e  frutas  que  deverão  ser  lavadas  e 
desinfetadas.

b) Bolos, Bolacha, Pães e Salgados.
c) Somente ao usar máquinas para fatiar qualquer tipo 

de queijo e presunto.
d) Carne crua para temperar.
e) Verduras  que serão cozidas  ou  folhas verdes que 

serão lavadas na água, vinagre ou solução clorada.

50. O auxiliar de serviços gerais, ao recolher o lixo, 
deve se proteger das contaminações usando:

a) Botas e avental de papel.
b) Sapatos fechados e óculos de segurança.
c) Avental de papel e luvas.
d) Avental, Óculos de segurança e sapato.
e) Botas ou sandálias fechadas, Luvas e Aventais de 

plástico.
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51. Em todo trabalho existe regras que todos devem 
observar. O bom profissional deve:

a) Ser honesto e tratar bem os chefes.
b) Cumprir o horário de trabalho, ser gentil e honesto 

com todos e falar somente a verdade em todas as 
ocasiões.

c) Apenas obedecer aos horários de chegada.
d) Ser competente é o que importa.
e) Não roubar e fazer somente o que o chefe pedir.

52. A higiene ambiental é muito importante; portanto 
deve:

a) Ser  realizada  em todos  os  ambientes  de  trabalho 
apenas trés vezes na semana.

b) Os ambientes serem varridos, passado o pano com 
desinfetante e os banheiros limpos por mais de duas 
ou três vezes ao dia.

c) Lavar todos os ambientes somente com esponja de 
aço.

d) Só o piso da copa deve ser varrido e seco todo dia.
e) Lavar somente as áreas de circulação.

53. O Meio Ambiente deve ser protegido por todos. 
Assim, cada cidadão deve:

a) Arrancar  árvores  de  qualquer  tipo  para  interesse 
próprio.

b) Queimar floresta para plantio.
c) Jogar lixos e fezes nos poços de água.
d) Jogar lixo de qualquer tipo em terrenos baldios para 

evitar insetos em casa.
e) Evitar jogar lixo nos rios e lagos, desperdiçar água e 

colocar lixo fora do incipiente amontoado.

54. O  fato  do  funcionário  de  uma  empresa  não 
comentar  com ninguém sobre nenhum assunto 
que seja confidencial é uma atitude classificada 
como:

a) Ética,  pois  não  se  podem  comentar  questões 
sigilosas  ocorridas  dentro  de  uma  empresa  com 
terceiros.

b) Ética,  pois  o  funcionário  que  é  discreto  sempre 
ganha uma promoção.

c) Ética, pois se o funcionário fosse descoberto seria 
demitido.

d) Ética,  pois  evitaria  que  o  funcionário  tivesse 
problemas com a justiça.

e) Ética,  pois  garantiria  ao  funcionário  um  bom 
aumento de salário.

55. A atitude de um bom servidor em seu local de 
trabalho deve ser sempre de:

a) Tratar bem apenas quem o trata bem.
b) Ser  discreto,  mas ficar esperando uma chance de 

mostrar que é o melhor no que faz, mesmo que isso 
prejudique alguém.

c) Responsabilidade  e  comprometimento  com  suas 
atividades,  visando  sempre  a  melhoria  de  seu 
trabalho.

d) Educada  e  respeitosa  somente  com  seus 
superiores.

e) Fazer apenas o seu serviço, sem se preocupar em 
colaborar com os demais.

56. A respeito de hábitos práticos e saudáveis para 
cuidar  de  nossa  saúde,  analise  as  sentenças 
abaixo,  colocando  V  se  a  firmação  for 
VERDADEIRA e F quando for FALSA:

(    ) Ter  hábitos  preventivos  como  higiene, 
alimentação  saudável,  atividades  sociais  e 
físicas compatíveis com a idade. 

(    ) Dormir e acordar tarde.

(    ) Manter  sempre  a  mente  com  pensamentos 
positivos e otimistas.

(    ) Relacionar-se bem com as pessoas e ajudá-
los quando necessário. 

Assinale a regência CORRETA.
a) V – V – V – V.
b) V – F – F – V.
c) V – F – V – V.
d) V – V – F – F.
e) F – F – V – V.

57. É necessário ao ambiente de trabalho um bom 
relacionamento com os colegas, EXCETO:

a) Respeitar seus colegas com suas individualidades e 
diferenças.

b) Obedecer às regras da empresa.
c) Dedicar-se  exclusivamente  ao  trabalho  e  aos 

próprios interesses.
d) Preocupar-se com e desenvolvimento da equipe.
e) Cultivar o diálogo ao invés da disputa.

58. No  ambiente  de  trabalho,  devemos sempre  ter 
um  bom  comportamento,  marque  (V)  para  as 
afirmativas  VERDADRIEAS e  (F)  para  as 
afirmativas FALSAS:
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(    ) Ser cordial com os colegas de trabalho.

(    ) Evitar discutir assuntos pessoais no ambiente 
de trabalho.

(    ) Manter distância dos colegas que você tem 
antipatia. 

(    ) Cometendo  algum  deslize,  procurar  omitir 
para não ser prejudicada.

A seqüência CORRETA é:
a) V – V – F – F.
b) F – V – V – F.
c) V – F – V – F.
d) V – V – V – F.
e) F – F – V – V.

59. Ao  limpar  livros  com  qualquer  tipo  de  capa, 
deve-se usar o seguinte produto:

a) Álcool.
b) Água sanitária.
c) Querosene.
d) Óleo de peroba.
e) Alvejante.

60. Como  deve  proceder  o  auxiliar  de  serviços 
gerais ao limpar o filtro do ar-condicionado?

a) Aplicar uma solução de água sanitária e recolocá-lo, 
a cada dois anos.

b) Retirá-lo, colocar no sabão OMO durante quarenta e 
oito horas e recolocá-lo.

c) Retirá-lo, lavá-lo com água e sabão, esfregando com 
uma escovinha macia, a cada dois meses.

d) Removê-lo,  passar  um  pano  seco  para  tirar  as 
manchas e recortá-lo a cada semana.

e) Aplicar vinagre a cada dois meses.
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