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Leia o texto e responda as questões nº1 e nº2 

 
A crítica ao desenvolvimento no contexto da globalização 

capitalista é que ele está centrado na ilusão de que o 

crescimento econômico pode ser ilimitado, que ele é e será 
sempre sinônimo de mais empregos, bem-estar e 

felicidade, e isso para toda a humanidade. A história de 
quinhentos anos de capitalismo e de todo sistema centrado 

no produtivismo e no consumismo tem comprovado que 
essa noção é equivocada; tem sido motivo de frustração 

para a maioria da população trabalhadora e fator de 

sistemática destruição do meio ambiente. 
Questiona-se também o fato de o crescimento capitalista 

não estar centrado nas necessidades, aspirações e recursos 
dos povos e nações, mas na propensão ao consumo 

daqueles indivíduos e países que têm poder de compra. Em 

consequência, quanto mais se produzem e se acumulam 
riquezas, maior o número das pessoas, coletividades e 

países excluídos daquele crescimento, daquela acumulação 
e, portanto, do direito à vida, ao trabalho e ao 

desenvolvimento. (Sandra Quintela e Marcos Arruda) 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a opção que está de acordo com as ideias do 
texto. 

a) No contexto da globalização capitalista o crescimento 
econômico não encontra limites, mas apresenta uma crítica 

ilusória. 

b) O crescimento capitalista está voltado para quem tem 
poder aquisitivo, o que provoca grande margem de 

exclusão social. 
c) A crença de que toda a humanidade se beneficia com 

empregos, bem-estar e felicidade se há crescimento 

econômico ilimitado é combatida pelos adeptos da 
globalização capitalista. 

d) O produtivismo e o consumismo são a comprovação de 
que a população trabalhadora tem tido acesso ao 

crescimento econômico. 
 

QUESTÃO 02 

 Em relação ao texto, assinale a opção incorreta. 
a) A expressão ―e será sempre‖ pode ser isolada por 

vírgulas sem prejuízo gramatical para o período. 
b) O sinal de ponto-e-vírgula após ―equivocada‖ pode ser 

substituído por sinal de dois-pontos. 

c) Pode-se subentender antes da expressão ―tem sido‖ 
ideia correspondente a tanto que. 

d) Conforme a norma escrita culta, ao se eliminar o sinal 
indicativo de crase antes de ―vida‖, antes de ―trabalho‖ e 

de ―desenvolvimento‖ o emprego dos artigos definidos é 
obrigatório. 

 

QUESTÃO 03 
O texto abaixo foi transcrito com erros. Assinale o único 

trecho gramaticalmente correto. 
a) Há diversas maneiras de organizarem a produção e a 

distribuição de bens e serviços, oriundo da interação de 

agentes especializados, inserido numa divisão social do 
trabalho. 

b) Um dos processos mais simples, e por isso dos  mais 

antigos, é a produção simples de mercadorias: os 
agentes são os possuidores individuais dos seus meios de 

produção e distribuição e, portanto, também dos 

produtos de sua atividade, que eles intercambiam em 
mercados. 

c) O agente é nesse modo de produção quase sempre 
uma família ou um domicílio, cujos membros trabalham 

em conjunto, usufruindo coletivamente dos resultados de 
sua atividade. 

d) A agricultura familiar, o artesanato e o pequeno 

comércio são exemplos de atividades integrantes desse 
modo de produção. O capitalismo se originou da 

produção simples de mercadorias, negando-lhe ao 
separar a posse e o uso dos meios de produção e 

distribuição. 

 
QUESTÃO 04 

Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta. 
O capitalismo é o modo de produção em que os meios de 

produção e de distribuição, assim como o trabalho, 
tornam-se mercadorias, apropriadas privadamente. Os 

meios de produção e distribuição tornam-se capital à 

medida que se concentram nas mãos duma minoria, 
enquanto a maioria se limita à posse de sua capacidade 

individual de trabalho. (Paul Singer) 
a) Após a expressão ―à medida‖, admite-se, pela norma 

escrita culta, a inserção da preposição em. 

b) No primeiro período do texto predominam os tempos 
verbais do presente por tratar-se de uma definição, de 

um conceito. 
c) As ocorrências de ―se‖ em ―se concentram‖ e ―se 

limita‖têm a mesma função sintática. 

d) Em ―se limita‖de acordo com a norma culta escrita, 
admite-se também a colocação pronominal enclítica 

limita-se. 
 

QUESTÃO 05 
Em relação ao emprego dos sinais de pontuação, assinale 

o texto abaixo que foi transcrito de forma 

gramaticalmente incorreta. 
a) Porque a concentração do capital possibilitou o 

emprego de vastas somas na atividade inventiva e na 
fabricação dos novos meios de produção e distribuição, 

as revoluções industriais tornaram-se economicamente 

viáveis. 
b) Essa transformação levou à enorme expansão do 

modo de produção e distribuição capitalista, em 
detrimento da produção simples de mercadorias, que, no 

entanto, não desapareceu, mas foi convertida em um 
modo marginal e subordinado. 

c) A ruína de parte do artesanato, do pequeno comércio 

e da agricultura camponesa liberou numerosa mão-de-
obra, que foi parcialmente absorvida pela economia 

capitalista. 
d)Tornou-se característica do capitalismo, o 

aproveitamento incompleto da capacidade de trabalho do 

proletariado, ou seja, do que Marx conceituou como a 
perpetuação de um exército industrial de reserva. 
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QUESTÃO 06 

Assinale o trecho do texto abaixo que foi transcrito da 
forma gramaticalmente correta. 

a) A razão de ser do desemprego como elemento estrutural 

do capitalismo, derivam diretamente do antagonismo entre 
compradores e vendedores da força de trabalho. 

b) Aos compradores — as empresas capitalistas — 
interessa que haja concorrência entre os vendedores para 

que o custo caia; aos trabalhadores, obviamente, 
interessam o contrário. 

c) Relativamente cedo os trabalhadores conquistaram o 

direito de se unir em sindicatos, o que tornou possível e 
provável a monopolização da oferta da força de trabalho. 

d) A monopolização do mercado de trabalho, acrescidas 
das sucessivas conquistas de direitos sociais pelos 

trabalhadores, tornou o custo do trabalho o preço 

estratégico da economia capitalista, contraposto à taxa de 
lucro sobre o capital invertido. 

 
QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que a substituição sugerida altera o 
sentido do texto. 

Houve apenas uma época na história do capitalismo em 

que imperou o pleno emprego nos países mais adiantados: 
os assim chamados trinta anos ―dourados‖ após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. 
Nesse período, as forças políticas representativas da classe 

operária foram hegemônicas, subordinando os interesses 

da classe capitalista ao pleno das forças produtivas. No 
último quartel do século XX, o capitalismo voltou por assim 

dizer ao seu ramerrão: o capital privado rompeu as 
amarras, o pleno emprego deixou de ser um objetivo da 

política econômica e o exército de reserva voltou a se 

tornar cada vez mais ponderável. 
(Paul Singer) 
a) em que/na qual 
b) hegemônicas/preponderantes 

c) ramerrão /ritmo rotineiro 
d) pleno/melhor 

 

QUESTÃO 08 
Assinale a opção em que a reescrita do trecho apresenta 

problema sintático que compromete a clareza da 
informação apresentada na primeira versão. 

a) Qualquer balanço que se faça do que ocorreu no Brasil 

na década de 90 não pode deixar de levar em conta o 
desemprego. / Não se pode deixar de levar em conta o 

desemprego quando se fizer qualquer balanço do que 
ocorreu no Brasil na década de 90. 

b) Não sem razão esse período passou a ser denominado 
―década do desemprego‖. / Esse período passou a ser 

denominado, não sem razão, ―década do desemprego‖. 

c) Entre esses fenômenos, estão instituições que têm como 
foco central a busca de alternativas para o desemprego, a 

serem produzidas para e com os próprios trabalhadores. / 
Instituições que têm a busca de alternativas – a serem 

produzidas para e com os próprios trabalhadores, para o 

desemprego estão entre esses fenômenos, como foco 
central. 

d) Muitos fenômenos ganharam maior relevância, 

merecendo novas análises e políticas de intervenção. / 
Muitos fenômenos ganharam maior relevânciae, por isso, 

mereceram novas análises e políticas de intervenção. 

 
QUESTÃO 09 

Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão 
desordenados.Ordene-os nos parênteses para que 

constituam um texto coerente e indique a opção 
correspondente. 

( ) Em torno das multinacionais produtoras de veículos 

que constituem esse núcleo, encontram-se grandes 
empresas fornecedoras de peças e componentes 

automotivos e empresas produtoras de bens de capital e 
eletro-eletrônicos. 

( ) A região do ABC paulista agrega um importante 

complexo industrial, formado a partir dos anos 50. Esse 
parque industrial tem no setor metal-mecânico, e mais 

centralmente no setor automotivo, o seu núcleo 
dinâmico. 

( ) Essa forte concentração industrial e o fato de ter sido 
palco das grandes greves do final dos anos 70 e da 

construção de um novo sindicalismo fizeram com que a 

região passasse a exercer um importante papel 
econômico e político no cenário nacional. 

( ) Entre essas transformações podem-se observar: 
fechamento de empresas industriais, deslocamento de 

plantas produtivas para outras regiões do país, 

reestruturação da produção e do trabalho, enxugamento 
das grandes estruturas verticalizadas, redução da mão-

de-obra na indústria, expansão do setor de serviços e 
novo perfil dos postos de trabalho. 

( ) Contudo, desde o início dos anos 90, a economia do 

ABC vem passando por um processo de intensas  
mudanças. 

a) 1, 3, 4, 2, 5 
b) 3, 2, 1, 4, 5 

c) 2, 1, 3, 5, 4 
d) 4, 3, 5, 2, 1 

 

QUESTÃO 10 
Assinale a opção que preenche as lacunas do texto com 

coerência. 
Na década de 90, ______globalização da economia 

e______ reestruturação produtiva somadas______ 

privatização das empresas públicas representaram para 
os trabalhadores brasileiros, principalmente ________ 

inseridos no mercado formal, uma dramática ruptura 
causadora do desemprego com índices jamais antes 

vistos na nossa história. 
Trabalhadores antes incluídos nos mercados formais 

vieram somar-se aos já historicamente excluídos, 

pertencentes ao mercado informal. ______ partir do fato 
de que a referência social do trabalhador está atrelada 

______ sua inserção na economia, _____ perda do 
trabalho formal significa muito mais que _____ perda 

financeira. 

Nessa conjuntura desfavorável aos trabalhadores 
floresceram importantes projetos, que marcaram os anos 

90, como reação______ processo de fechamento de 
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postos de trabalho e exclusão.                                                                                           

(Gonçalo Guimarães) 
a) a, a, à , aqueles, A, à, a, a, ao 

b) à, a, a, àqueles, À, à, a, à, ao 

c) a, à, à, aqueles, À, a, à, à, no 
d) à, à , à , aqueles, A, a, à, a, do 

 
QUESTÃO 11 

Um título no valor nominal de R$ 20.000,00 sofre um 
desconto comercial simples de R$ 1.800,00 três meses 

antes de seu vencimento. Calcule a taxa mensal de 

desconto aplicada. 
a) 6% 

b) 5% 
c) 4% 

d) 3% 

 
QUESTÃO 12 

Um município colheu uma produção de 9.000 toneladas de 
milho em grão em uma área plantada de 2.500 hectares. 

Obtenha a produtividade média do município em termos de 
sacas de 60 kg colhidas por hectare. 

a) 50 

b) 60 
c) 72 

d) 90 
 

QUESTÃO 13 

Pedro, após visitar uma aldeia distante, afirmou: 
―Não é verdade que todos os aldeões daquela aldeia não 

dormem a sesta‖. A condição necessária e suficiente para 
que a afirmação de Pedro seja verdadeira é que seja 

verdadeira a seguinte proposição: 

a) No máximo um aldeão daquela aldeia não dorme a 
sesta. 

b) Todos os aldeões daquela aldeia dormem a sesta. 
c) Pelo menos um aldeão daquela aldeia dorme a sesta. 

d) Nenhum aldeão daquela aldeia não dorme a sesta. 
 

QUESTÃO 14 

São lançadas 4 moedas distintas e não viciadas. Qual é a 
probabilidade de resultar exatamente 2 caras e 2 coroas? 

a) 25% 
b) 37,5% 

c) 42% 

d) 50% 
 

QUESTÃO 15 
Se um funcionário recebia R$ 850,00 por mês e passou a 

receber R$ 952,00. Ele teve um aumento inferior a: 
a) 13% 

b) 15% 

c) 13,5% 
d) 14% 

 
QUESTÃO 16 

Carlos sabe que Ana e Beatriz estão viajando pela Europa. 

Com as informações de que dispõe, ele estima 
corretamente que a probabilidade de Ana estar hoje em 

Paris é 3/7, que a probabilidade de Beatriz estar hoje em 

Paris é 2/7 e que a probabilidade de ambas, Ana e 

Beatriz, 
estarem hoje em Paris é 1/7. Carlos, então recebe um 

telefonema de Ana, informando que ela está hoje em 

Paris. Com a informação recebida pelo telefonema de 
Ana, Carlos agora estima corretamente que a 

probabilidade de Beatriz também estar hoje em Paris é 
igual à: 

a) 1/7 
b) 1/3 

c) 2/3 

d) 5/7 
 

QUESTÃO 17 
André é inocente ou Beto é inocente. Se Beto é inocente, 

então Caio é culpado. Caio é inocente, se e somente se, 

Dênis é culpado. Ora, Dênis é culpado. Logo: 
a) Caio e Beto são inocentes 

b) André e Caio são inocentes 
c) André e Beto são inocentes 

d) Caio e Dênis são culpados 
 

QUESTÃO 18 

Um terreno de 1km2 será dividido em 5 lotes, todos com 
a mesma área. A área de cada lote em m2,  será de: 

a) 1.000 
b) 20.000 

c) 200.000 

d) 2.000 
 

QUESTÃO 19 
Para forrar as paredes de uma sala são necessárias 20 

peças de papel com 80 cm de largura cada. Quantas 

peças seriam necessárias se as peças tivessem 1m de 
largura? 

a) 15 
b) 16 

c) 17 
d) 18 

 

QUESTÃO 20 
Em apenas 6 meses o preço de um litro de gasolina teve 

320% de aumento. Como esse preço era inicialmente de 
R$ 0,25 , ele passou a ser: 

a) R$ 0,80 

b) R$ 1,05 
c) R$ 1,50 

d) R$ 2,80 
 

QUESTÃO 21 
Com o auxílio de moto-serra, tesouras ou serra manual o 

Auxiliar de Serviços de Campo realiza: 

a) Plantio de sementes, mudas de flores e hortaliças. 
b) Troca de lajotas  e consertos em vias públicas. 

c) Desobstrução de canalizações de águas pluviais  
d) Poda de árvores das vias públicas e limpeza do local. 

 

QUESTÃO 22 
Assinale a alternativa cuja atividade compete ao Auxiliar 

de Serviços de Campo: 
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a) Organizar e encaminhar relatórios de avaliação das 

condições de trabalho dos funcionários do setor. 
b) Carregar e descarregar materiais, como tubos, cal, 

cimento, tijolos, entre outros. 

c) Decidir sobre as condições e períodos dos serviços de 
terraplenagem. 

d) Determinar a substituição de equipamentos e 
maquinário danificado. 

 
QUESTÃO 23 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
È função do auxiliar de Serviços de Campo. 

I- Executar serviços operacionais de construção, 
manutenção, medição e limpeza de vias e edificações 

públicas. 

II- Organizar e zelar pelos materiais. 
III- Executar serviços de conservação e limpeza de 

logradouros, parques, jardins, vias públicas, e áreas 
verdes. 

a) I apenas está correta 
b) III  apenas está correta 

c) I e III apenas estão corretas 

d) I, II e III apenas estão corretas 
 

QUESTÃO 24 
São equipamentos básicos utilizados pelo Auxiliar de 

Serviços de Campo: 

a) Teodolito, trator e vassoura. 
b) Serrote, lupa e foice. 

c) Roçadeira, foice e computador. 
d) Pá, enxada e vassoura. 

 

QUESTÃO 25 
Não faz parte das tarefas que o Auxiliar de Serviços de 

Campo deve realizar: 
a) Efetuar limpeza em máquinas e equipamentos de 

trabalho. 
b) Preencher formulários e fazer triagens para atendimento 

médico. 

c) Recolher papéis dos cestos, deixando-os em condições 
de uso. 

d) Efetuar serviço de lavagem de pátios públicos municipais 
com produtos adequados. 

 

QUESTÃO 26 
Em relação ao ambiente de trabalho e as relações humanas 

existentes nele, assinale a alternativa correta: 
a) A melhor forma para assegurarmos um bom 

relacionamento no ambiente de trabalho é ignorar a 
tudo e a todos 

b) É importante criticarmos os colegas. 

c) Conviver com os colegas de trabalho é sempre ação 
difícil de ser executada. 

d) Os atritos de relacionamento no ambiente de trabalho 
são normais. 

 

 
 

 

QUESTÃO 27 

O Auxiliar de Serviços de Campo tem o dever de zelar 
pelo patrimônio público. Sobre este assunto, assinale a 

alternativa correta: 

a) Guardar sigilo quando interesse for seu, sobre as 
compras de materiais da repartição. 

b) Tratar com irritação as pessoas. 
c) Não ser assíduo ao serviço. 

d) Zelar pelo material e não utilizá-lo em benefício 
próprio. 

 

QUESTÃO 28 
Ao lidar com substâncias tóxicas dos materiais utilizados 

em suas atividades de trabalho, é necessário tomar 
algumas atitudes, EXCETO: 

a) Nunca guardar produtos venosos em garrafas de 

bebidas ou vasilhas de alimentos. 
b) Abrir os recipientes com cuidado para evitar que o 

produto entre em contato com os olhos. 
c) Reaproveitar os recipientes de substâncias tóxicas 

para guardar alimentos. 
d) Guardar produtos tóxicos em armário fechado e  

longe do  maior número possível de pessoas. 

 
QUESTÃO 29 

Na limpeza de piso e escadas, é correto usar: 
a) Cera autobrilho e sabão de cocô.. 

b) Água, sabão, desinfetante e cera antiderrapante. 

c) Sabão neutro, cera autobrilho e parafina líquida. 
d) Detergente neutro, parafina, e vaselina líquida. 

 
QUESTÃO 30 

Qual ferramenta que NÃO utilizamos no serviço de poda 

de jardim? 
a) Tesourão de poda. 

b) Aparadores de fio. 
c) Rastelo plástico. 

d) Torquês 
 

QUESTÃO 31 

As forma existentes de capinação são: 
a) Manual, mecânica e química. 

b) Apenas manual. 
c) manual e instrumental. 

d) Física, química e biológica. 

 
QUESTÃO 32 

A figura abaixo afirma que o produto de limpeza é: 

 
a) Perigoso para o meio ambiente; 

b) Inflamável; 
c) Corrosivo; 

d) Irritante. 
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QUESTÃO 33 

Qual destes produtos pode ser reciclado: 
a) Cerâmica 

b) Papel plastificado; 

c) Latas de aerossol; 
d) Embalagem à Vácuo; 

 
QUESTÃO 34 

Dos itens abaixo, qual requer um maior tempo para se 
deteriorar (ser absorvido pelo solo): 

a) plástico 

b) Pontas de cigarros; 
c) alumínio 

d) Cascas de laranjas; 
 

QUESTÃO 35 

Analise os materiais e separe aqueles que são usados 
numa instalação elétrica daqueles que são usados na parte 

hidráulica. 
I – Conduítes, interruptores, tomadas. 

II- Canos, tubulações e conexões. 
III- Rufos, calhas, fita vedante. 

IV- condutores, isolantes, disjuntores.  

a) I e II parte elétrica – III e IV parte hidráulica. 
b) I e III parte elétrica – II e IV parte hidráulica. 

c) I e IV parte elétrica – II e III parte hidráulica. 
d) II e III parte elétrica – I e IV parte hidráulica. 

 

QUESTÃO 36 
Analise as proposições e assinale a alternativa errada. 

a) Antes de fazer um buraco na parede, com a furadeira 
elétrica, verifique se é possível fazer a furação naquele 

local. Atenção para não furar canos e fios.  

b) Antes de iniciar qualquer reparo hidráulico, feche 
sempre o registro de água, se a torneira está pingando 

mesmo depois de fechada, troque o ―courinho‖. 
c) Para verificar se há vazamento no vaso sanitário jogue 

cinza (de cigarro, por exemplo) no fundo da privada se ela 
ficar depositada no fundo do vaso está livre de vazamento. 

Se a cinza se movimentar, é sinal de vazamento, faça o 

reparo na válvula ou na caixa de descarga. 
d) Chapisco, mais conhecido como massa fina, tem como 

principal função deixar a superfície lisa, pronta para 
receber a pintura é preparado com cal hidratada e areia 

fina na proporção de 1:2, é aplicado com desempenadeira 

cheia, que deve ser espremida e arrastada contra a parede. 
 

QUESTÃO 37 
Todas as afirmativas abaixo podem ser consideradas 

acidente de trabalho,  exceto:  
a) doença desenvolvida no exercício do trabalho. 

b) acidente de carro quando o funcionário dirigia de  sua 

casa para o trabalho, realizando o seu trajeto  habitual. 
c) doença endêmica. 

d) a perda de um dedo causada pela falta de atenção  de 
um funcionário que manuseava ferramenta  afiada. 

 

QUESTÃO 38 
Assinale a opção correta. Ao realizar a separação do lixo 

para reciclagem é necessário separar o lixo. 

a) contaminado e o não-contaminado. 

b) orgânico, o inorgânico e o hospitalar. 
c) orgânico e o líquido.  

d) sólido e o líquido. 

 
QUESTÃO 39 

Se um produto de limpeza que é vendido em embalagem 
de um litro, traz em seu rótulo a seguinte informação: 

―dilua 100ml do produto em um litro de água‖ para diluir 
todo o conteúdo da embalagem serão necessários: 

a) 5 litros de produto . 

b) 100 litros de água. 
c) 50 litros de água. 

d) 10 litros de água . 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a opção correta. No exercício de suas 
atribuições, o auxiliar de serviços de campo: 

a) é responsável pela guarda e manutenção das 
ferramentas de trabalho. 

b) não deve ter iniciativa própria para a execução de 
trabalhos inerentes às atribuições do cargo. 

c) pode se ausentar do trabalho para tratar de assuntos 

de interesses particulares. 
d) pode interromper o trabalho para conversar com 

pessoas que transitem no local de trabalho. 
 

QUESTÃO 41 

Sobre as atribuições (obrigações, tarefas) do auxiliar de 
serviços de campo, analise todas as proposições que se 

apresentam: 
I – a pontualidade e assiduidade são deveres do auxiliar 

de serviços de campo.. 

II – os serviços de jardinagem em canteiros , praças e 
jardins públicos também podem ser executados pelo 

auxiliar de serviços de campo. 
III – o auxiliar de serviços de campo pode operar 

máquinas, quando ausente os operadores, nos serviços 
de limpeza urbanos.  

Assinale a opção que contenha todas as proposições 

verdadeiras. 
a) Apenas I. 

b) Apenas II. 
c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

 
QUESTÃO 42 

Na limpeza de ralos e canaletas deve-se usar: 
a) Água quente, solução de água e detergente;  

b) Água sanitária e detergente; 
c) Água, sabão e desinfetante; 

d) Detergente neutro e desinfetante; 

 
QUESTÃO 43 

Sobre os cuidados que se deve ter com o patrimônio 
público, é correto afirmar: 

a) O funcionário deve apropriar-se de qualquer objeto 

pertencente ao patrimônio público quando necessário ou 
conveniente; 

b) Deve-se zelar pela organização e por um melhor 
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gerenciamento dos recursos públicos; 

c) Lembrar que o uso de equipamento está a cargo do 
Auxiliar de Serviços de Campo; no entanto, não estão a seu 

cargo a manutenção deles e os cuidados com a segurança; 

d) Utilizar de forma irracional os materiais e equipamentos 
de trabalho; 

 
QUESTÃO 44 

Quais os cuidados que se deve ter com as ferramentas e os 
equipamentos de serviços no uso diário: 

a) Ferramentas e equipamentos são objetos de trabalho; 

em caso de extravio, pane ou quebra, deve-se pedir 
imediatamente sua reposição; 

b) Necessariamente não há necessidade de limpar e 
guardar as ferramentas e os equipamentos todas as vezes 

que são utilizados; 

c) Após o uso, todos os equipamentos e ferramentas 
deverão ser limpos e acondicionados em local previamente 

estabelecido; 
d) Somente a nós cabe decidir o local para guardar 

ferramentas e equipamentos. 
 

QUESTÃO 45 

O ato de Remover por roçagem, o mato e vegetação 
rasteira em ruas, canteiros ou terrenos públicos é: 

a) Plantação. 
b) Desmatamento. 

c) Locação. 

d) Rastelar 
 

QUESTÃO 46 
Segundo o art. 167 da lei municipal 1090/93 são deveres 

do funcionário além dos que lhe cabem em virtude do 

desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral, 
de sua condição de servidor público: 

a) manter somente a solidariedade com relação aos 
companheiros de trabalho. 

b) manter conduta compatível com a moralidade política e 
partidária 

c) ser leal as instituições a que servir; 

d) representar aos superiores sobre as normalidades de 
que não tenha conhecimento. 

 
QUESTÃO 47 

No referido Art.168 da lei 1090/93 são proibidas ao 

funcionário toda ação ou omissão capazes de comprometer 
a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina 

e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar 
dano a Administração Pública, especialmente: 

a) acatar fé a documentos públicos 
b) deixar de comparecer ao serviço com causa justificada 

c) exercer comércio entre os companheiros de serviço no 

local de trabalho 
d)  exercer eficientemente suas funções; 

 
QUESTÃO 48 

Desmaio é a perda dos sentidos, desfalecimento. 

Conhecido também como síncope. Os primeiros socorros 
para casos de desmaio devem ser tomados até que seja 

possível o atendimento especializado: 

I- Afastar-se da vítima e de local que proporcione perigo 

(escadas, janelas etc.). 
II- Deitá-la de barriga para cima e elevar as pernas 

acima do tórax, para que a cabeça fique mais baixa em 

relação ao restante do corpo. 
III- Manter a cabeça de lado para facilitar a respiração e 

evitar aspiração de secreções. 
IV- Afrouxar as roupas. 

V- Manter o local umedecido. 
a) II e III estão corretas; 

b) I, II e V estão corretas; 

c) I, II e IV estão corretas; 
d) apenas a IV está correta. 

 
QUESTÃO 49 

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou 

os dois, na última quarta-feira dia 7 de Julho, pelos 
crimes de sequestro e lesão corporal. Segundo a polícia, 

os dois são suspeitos de envolvimento no 
desaparecimento da ex-amante do jogador, Eliza 

Samudio. A notícia acima faz referência à: 
a) O goleiro Bruno do Flamengo e seu Amigo conhecido 

como ―Macarrão‖. 

b) O goleiro Bruno do Vasco e seu Amigo conhecido 
como ―Bolacha‖. 

c) O goleiro Bruno do Fluminense e seu Amigo 
conhecido como ―Feijão‖ 

d) O goleiro Bruno do Botafogo e seu Amigo conhecido 

como ―Biscoito‖ 
 

QUESTÃO 50 
Não faz muito tempo, uma eliminação precoce da nossa 

seleção brasileira causava uma grande comoção nacional, 

o país praticamente ficava de luto. Mas, em 2010, isso 
não aconteceu. O jogo contra Holanda acabou e as 

pessoas voltaram as suas rotinas rapidamente. Isso 
aconteceu pelo fato da nossa torcida nunca ter se 

identificado - ou ficou empolgada - com o time de 
Dunga. Após a eliminação, a ―CBF‖ (Confederação 

Brasileira de Futebol), tomou algumas medidas, entre 

elas: 
a) Apoiar a Comissão técnica, valorizando o trabalho 

realizado em 2010. 
b) Demitir a Comissão técnica, devido ao fracasso 

ocorrido na Copa de 2010. 

c) Demitir apenas o Técnico, pois foi ele o responsável 
soberano pela eliminação. 

d) Deixou de investir valores, pois trocou o Presidente 
devido ao fracasso na copa de 2010. 

 





