CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS
AGENTE OPERACIONAL
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos

Nº QUESTOES
20
20
20

Total de questões

60

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a presença do fiscal.

Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.

O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o
espaço, e não apenas “x”.

Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.

Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente
do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.

APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO DOS
BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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5) De acordo com as classes gramaticais, as
palavras “hoje” e “mudança” são classificadas
respectivamente como:

Língua Portuguesa
Texto para as questões 1 a 7:

a) Adjetivo e verbo.
b) Interjeição e adjetivo.
c) Advérbio e substantivo.
d) Nenhuma das alternativas.

Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

6) A frase “Em que espelho ficou perdida a minha
face?” é classificada como:

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

a) Verbal.
b) Nominal.
c) Imperativa.
d) Nenhuma das alternativas.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?

7) De acordo com o emprego do pronome “este”
ao longo do texto de Cecília Meireles, ele assume
a classificação de:
a) Pronome relativo.
b) Pronome pessoal.
c) Pronome demonstrativo.
d) Nenhuma das alternativas.

MEIRELES, Cecília. Obra Poética de Cecília
Meireles. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958
1) De acordo com a leitura do texto, o “retrato” que
o eu lírico faz de si mesmo delineia uma reflexão
sobre:

8) Considerando as regras de concordância
verbal, assinale a alternativa CORRETA:

a) A passagem da vida.
b) A perda da beleza.
c) A insatisfação com o corpo.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Nem uma, nem outra alternativa resolverão o
problema.
b) Minha preocupação é os desabrigados.
c) Fui eu quem decidi pela compra.
d) Nenhuma das alternativas.

2) No verso “Eu não dei por esta mudança”, o
verbo “dar” assume a significação contextual de:

9) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estejam grafadas corretamente:

a) Entregar.
b) Herdar.
c) Perceber.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Anciedade; carrocel; metamorfose.
b) Fertilizante; essencial; exceção.
c) Cicatriz; fracaço; utencílio.
d) Nenhuma das alternativas.

3) No verso “Eu não tinha este rosto de hoje”, O
verbo
“ter”
está
conjugado
no
tempo
______________ do modo Indicativo:

10) Assinale a alternativa em que todas as
palavras estejam separadas corretamente:

a) Pretérito imperfeito.
b) Pretérito perfeito.
c) Pretérito-mais-que-perfeito.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Que-i-jo; fla-u-ta; a-mor.
b) Ca-de-a-do; psi-có-lo-go; i-gual.
c) A-crés-ci-mo; pos-ses-si-vo; te-rra.
d) Nenhuma das alternativas.

4) De acordo com as regras de acentuação
gráfica, a palavra “fácil” é acentuada por ser:

Este texto é referente às questões 11 a 16:

a) Uma oxítona terminada em L.
b) Uma paroxítona terminada em L.
c) Uma paroxítona terminada em ditongo aberto.
d) Nenhuma das alternativas.
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INIMIGOS

d) Nenhuma das alternativas.

O apelido de Maria Teresa, para Norberto, era
“Quequinha”. Depois do casamento, sempre que
queria contar para os outros uma de sua mulher, o
Norberto pegava sua mão, carinhosamente, e
começava:
- “Pois a Quequinha...”
E a Quequinha, dengosa, protestava:
- “Ora, Beto!”
Com o passar do tempo, o Norberto deixou de
chamar a Maria Teresa de Quequinha; se ela
estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a
ela, dizia:
- “A mulher aqui...”
Ou às vezes:
- “Esta mulherzinha...”
Mas, nunca mais de Quequinha.
(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas
o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio.
O tempo usa armas químicas).
Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher
por “Ela”.
- “Ela odeia o Charles Bronson.
- “Ah, não gosto mesmo.”
Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura,
embora a chamasse de “Ela”, ainda usava um
vago gesto da mão para indicá-la. Pior foi quando
passou a dizer “Essa aí” e apontar com o queixo.
- “Essa aí...”
E apontava com o queixo, até curvando a boca
com um certo desdém.
(O tempo, o tempo. O tempo captura o amor e não
o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois a
outra...).
Hoje quando quer contar alguma coisa da mulher,
o Norberto nem olha na sua direção. Faz um
meneio de lado com a cabeça e diz:
- “Aquilo...”
(VERÍSSIMO, Luís Fernando. In:_____. Novas
comédias da vida privada. Porto Alegre: L&PM,
1996).

12) O conto fala sobre o desenvolvimento do
relacionamento entre o casal Norberto e
Quequinha. No início do texto, os verbos estão,
em sua maioria, no tempo:
a) Passado. Como “começava” e “deixou”
b) Presente. Como “protestava” e “dizia” .
c) Futuro. Como “referir” e “deixou”.
d) Nenhuma das alternativas.
13) Na frase “Esta mulherzinha...” dita pelo
personagem Norberto, o diminutivo de “mulher”
significa:
a) Insulto, como “gentinha”.
b) Tratamento carinhoso, como “lindinha”.
c) Uma mulher muito pequena.
d) Nenhuma das alternativas
14) Na frase “Ora, Beto!”, a vírgula
CORRETA porque:

está

a) Separa o sujeito “Beto” do predicado “Ora”.
b) Separa o núcleo do sujeito “Beto” do predicado
“Ora”.
c) Isola o vocativo ou chamamento, no caso,
“Beto”.
d) Nenhuma das alternativas
15) Ao longo do conto, Norberto muda a sua forma
de chamar Quequinha, até chegar a “essa aí” e
“aquilo”. Estas palavras se classificam como:
a) Pronome pessoal.
b) Pronome possessivo.
c) Pronome demonstrativo.
d) Nenhuma das alternativas.
16) “O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o
tempo”. Segundo as regras da concordância
verbal, o verbo “é” está no singular porque:

Glossário
a) Está concordando com a palavra “tempo”, que
também está no singular.
b) Está concordando com a palavra “mil”, que
também está no singular.
c) Está concordando com a palavra “inimigos” e
deveria então estar no plural.
d) Nenhuma das alternativas.

Charles Bronson: famoso ator de filmes de ação.
Desdém: deboche, sarro.
Vago:
indefinido,
falta
de
clareza.
Meneio: movimento.
11) No conto “Inimigos” de Luís Fernando
Veríssimo, quando o narrador fala frases como “O
amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o
tempo.” Ele quer dizer que:

A charge abaixo é referente às questões 17 a 19:

a) O tempo deixa o amor entre os casais mais
forte.
b) O tempo acaba com o amor entre os casais.
c) O tempo não afeta em nada o amor entre os
casais.
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Legislação Municipal
21) Sobre a Lei Orgânica do Município de Santa
Rosa-RS
como seria desenvolvida a ação
municipal em todo seu território ?
a) Promovendo o bem-estar para todos sem a
delegação de poderes.
b) Promovendo o bem-estar para todos sem
preconceito de origem raça e credo.
c) Promovendo o bem-estar para todos sem a
supressão de Leis e consultas prévia.
d) Promovendo o bem-estar para todos sem
relação com os poderes executivos.
22) A Lei Orgânica do Município de Santa RosaRS
expressa três autonomias do Município,
identifique nas alternativas abaixo apenas quais
são e assinale a alternativa CORRETA:

CABRAL, Ivan. Disponível
em: http://www.ivancabral.com/ Publicado em:
11/10/08

a) Pela administração própria, no que respeite a
seu peculiar interesse.
b) O cidadão investido na função de um dos
cargos não pode exercer outro.
c) È vedada a delegação de atribuições entre
poderes.
d) O Município compete promover tudo, quando
diz respeito o interesse do bem estar da
população.

17) Observando a charge, se percebe que ela faz
uma crítica social. Esta crítica é para:
a) A escola pública.
b) O trabalho infantil.
c) A alta dos impostos.
d) Nenhuma das alternativas.
18) O pronome demonstrativo “este”, presente no
pensamento do garoto, é usado para indicar:

23) Em seu artigo 37 da Lei Orgânica do município
de Santa Rosa-RS nos dispõe :São ainda , entre
outros , objeto de deliberações da Câmara
Municipal , na forma de Regimento Interno:

a) Um objeto que está longe do garoto. No caso, o
carrinho que ele queria ganhar.
b) Um objeto que está no tempo presente. No
caso, a carriola.
c) Um objeto que está perto do garoto. No caso, a
carriola.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Leis complementares
b) Resoluções
c) Indicações
d) Leis ordinárias

19) O garoto diz que este não era o tipo de
carrinho que ele gostaria de ganhar. Diante da
decepção dele, o leitor pode concluir que ele
desejava receber:

24) Sobre a Lei 4519/2009 de Santa Rosa-RS que
Dispõe sobre o sistema de previdência social dos
servidores efetivos do município ,consolidando a
legislação municipal , especificamente traz em seu
artigo 2º que o sistema de Previdência Social de
que trata essa lei será administrada por regime
próprio :

a) Um carro de brinquedo.
b) Um automóvel para dirigir.
c) Uma carriola mais moderna e enfeitada.
d) Nenhuma das alternativas.

a) Centralizado
b) Lei
c) Município
d) Descentralizado

20) Assinale a alternativa CORRETA quanto a
divisão silábica da palavra dissoluta:

25) Segundo a Lei 37/2007 de Santa Rosa-RS do
que depende a investidura do cargo público?

a) Disso- lu- ta
b) Dis- so- luta
c) Di- sso- lu-ta
d) Nenhuma das alternativas

a) A investidura depende de cargos em
provimento e em comissão.
b) A investidura depende de aprovação previa em
concurso público, de provas ou provas de título.
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c) A investidura depende de atribuições diversas
de seu cargo.
d) Nenhuma das alternativas.

c) Todos os planos e projetos de iniciativa pública
ou privada que interferem na produção e na
gestão do território municipal e das áreas urbanas
e Santa Rosa submetem-se a esta Lei.
d) Todas as alternativas estão corretas.

26) Sobre a Lei 37/2007 de Santa Rosa-RS na
seção Vl o que podemos dizer sobre recondução?

31) De acordo com a Lei 58/2010 de Santa RosaRS Sobre o titulo lV Responsabilidades sobre as
edificações e a sua manutenção è compartilhada
pelos seguintes agentes:

a) É o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado
b) Recondução são direitos e vantagens
decorrentes até o regular provimento
c) Recondução é o cumprimento de estágio
probatório pelo período de 72 meses
d) Exoneração do processo pelo prazo de 10(dez)
dias úteis.

a) Prefeitura Municipal.
b) Controlador e fiscalizador de obras.
c) Órgão fiscalizador.
d) Proprietário e / ou usuário.

27) Segundo a Lei 37/2007 de Santa Rosa-RS
quando poderá ocorrer a remoção ou o
deslocamento do servidor no âmbito do mesmo
quadro de servidores de uma para outra seção?

32) Segundo a Lei 4540/2009 de Santa Rosa-RS
o que podemos dizer sobre categoria funcional?
a) Conjunto de cargos e funções identificadas pela
natureza de seu provimento.
b) Graduação de retribuição pecuniária dentro da
categoria, constituindo a faixa de promoção.
c) Conjunto de cargos da mesma denominação,
com iguais atribuições e responsabilidades,
constituídos de classes.
d) Conjunto de deveres cometidos pelo servidor
público.

a) A remoção será designada quando houver
confiança em ambos os interessados.
b) De encargos ou quando a remoção será exigida
c) De oficio, no interesse da administração.
d) Nenhuma das alternativas.
28) Segundo a Lei 33/2006 que Institui o Plano
Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal
Sustentável de Santa Rosa-RS , qual a função
social do Município?

33) Segundo a lei 4519/2009 de Santa Rosa-RS
deverá ser organizado e mantido regime contábil
individualizado por filiado das contribuições , onde
constará:

a) Corresponde ao direito e proteção do meio
ambiente e fotossíntese.
b) O desenvolvimento Local, a urbanização do
Município.
c) A economia geradoras de emprego.
d) Direito a cidade para todos.

a) Nome, matricula, valores mensais.
b) Valores anuais, endereço, notas fiscais.
c) Endereço, nome.
d) Todas as alternativas estão corretas.

29) Segundo a Lei 33/2006 de Santa Rosa-RS O
Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal
somente pode ser alterado:

34)- Segundo a Lei 4519/2009 de Santa Rosa-RS
seção l do conselho deliberativo , no exercício das
atividades de conselheiro o servidor ficará
dispensado das atribuições de seu cargo até a
jornada semanal de:

a) Pode ser alterado por propostas municipais .
b) Pode ser alterado pelo voto favorável da
maioria absoluta dos membros do poder
legislativo.
c) Pode ser alterado pela Lei Orgânica do
município.
d) Pode ser alterado pelo conselho Estadual.
30) Segundo a Lei 33/2006 de Santa Rosa-RS,
assinale a alternativa CORRETA:

a) 3 horas sendo que o tempo de
contado para todos os efeitos legais.
b) 4 horas sendo que o tempo de
contado para todos os efeitos legais.
c) 5 horas sendo que o tempo de
contado para todos os efeitos legais.
d) 6 horas sendo que o tempo de
contado para todos os efeitos legais.

a) Não são objetivos de o saneamento ambiental
promover o mesmo em ambiente integrado.
b) É correto que não é possível instituir um
processo permanente e sistematizado de
detalhamento, atualização e revisão do plano
diretor.

35) Lei 470 de 30 de outubro de 1.961 de Santa
Rosa-RS em seu capitulo ll das estradas
especificamente no artigo 77 podemos dizer que
as estradas públicas são :
a) São as estradas que constam ou vierem a
constar dos cadastros da prefeitura.
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serviço será
serviço será
serviço será
serviço será

b) São as estradas estaduais que constam no
plano de Departamento autônomo de estradas e
rodagem.
c) São as estradas públicas são federais,
estaduais, municipais.
d) São estradas federais que liga uma nas outras.

c) Haverá eleições semanalmente para designar
os ocupantes da mesa, e verificar os respectivos
cargos.
d) Nenhuma das alternativas.
40) Segundo a lei 4540 de Santa Rosa-RS em seu
capítulo ll onde se fala que o quadro de cargos de
provimento efetivo,
composto de cargos
estruturados em carreira destina-se:

36) De acordo com a lei orgânica do município de
Santa Rosa-RS onde o próprio município tem
sua sede de quem depende a criação , a
organização ,e a supressão?

a) Ao entendimento de categorias funcionais, para
efeitos da presente lei.
b) Ao entendimento de efetivo e respectivo e
respectivo plano da carreira dos servidores.
c) Ao entendimento de responsabilidade, de
direção geral núcleo executivo e legislativo.
d) Ao entendimento das atividades de caráter
permanente da Câmara dos vereadores , relativas
aos serviços relacionados com o gabinete da
presidência , direção geral, núcleo legislativo e
núcleo administrativo.

a) Depende da autonomia do município.
b) Depende de eleições diretas de vereadores que
compõe o poder legislativo.
c) Depende da administração municipal e de
população diretamente envolvida.
d) Depende de Lei municipal e só pode ser feita
mediante consulta prévia às populações
diretamente interessadas , mediante plebiscito.
37) De acordo com a lei orgânica do município de
Santa Rosa-RS em seu artigo 65 o número de
cargos de confiança não poderá ultrapassar:

Conhecimentos Específicos

a) Oito e meio por cento do total de servidores
municipais ativos.
b) Sete e meio por cento do total de servidores
municipais ativos.
c) Sete por cento do total de servidores municipais
ativos.
d) Seis e meio por cento do total dos servidores
municipais ativos.

41) Os produtos de limpeza são essenciais para a
organização e higiene da casa, porém eles
necessitam de cuidado e atenção tanto para
utilizá-los quanto para armazená-los. Sendo
assim, assinale a alternativa CORRETA:
a) Os rótulos dos produtos são opcionais e a
maioria dos produtos possui, afinal eles trazem as
informações
necessárias
sobre
cuidados
especiais, formas de guardá-los e como agir em
caso de emergência.
b) Não fazer grandes estoques e deve-se prestar
muita
atenção
à
temperatura
ambiente,
certificando se não há umidade, que pode
deteriorar embalagem, nem frio, já que alguns
produtos são insolúveis.
c) Não misturar os produtos num mesmo
recipiente, mesmo que eles tenham a mesma
função. Pois podem ser de fabricantes diferentes e
a mistura pode prejudicar seu desempenho e até a
embalagem.
d) Nenhuma das alternativas.

38) Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal dos vereadores de Santa Rosa-RS , as
funções de controle externo da câmara implicam a
vigilância dos negócios do executivo em geral sob
quais prismas:
a) Sobre a imoralidade, infrações políticas e
administrativas.
b)
Sobre
a
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade.
c) Sobre a lealdade, sob regimento interno ,
publicidade.
d) Nenhuma das alternativas.
39) Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal dos vereadores do município de Santa
Rosa-RS como que podemos nos adequar para o
preenchimento do cargo vago na mesa?

42) Para não perder nem misturar os produtos de
higiene pessoal, é imprescindível que tenhamos
organização.
Sabendo disto, considere as
afirmativas abaixo:

a) Haverá eleições suplementares na primeira
sessão ordinária seguinte aquela na qual se
verifica a vaga.
b) Haverá eleições na segunda instância para o
preenchimento da vaga.

I - Aproveitar de forma inteligente os espaços dos
armários separando os produtos por categorias
(produtos
de
beleza,
remédios
etc.)
utilizando bandejas
e suportes.
II - O primeiro passo, antes de organizar o
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banheiro, é fazer uma boa faxina, sem acumular
frascos de shampoos e cremes vazios.
III - As portas do armário podem ser usadas na
tarefa de organizar o banheiro, o cesta de roupa
suja é essencial para guardar os badulaques e
maximizar o seu espaço.

satisfação do cliente e, cabe a organização
trabalhar para que esta satisfação seja alcançada.
c) Para um bom atendimento deve-se evitar a
demora, tanto no atendimento pessoal, como no
caso de telefone, evitando deixar o consumidor na
linha
de
espera.
d) Nenhuma das alternativas.

As afirmativas CORRETAS são:
46) “Este sistema é mais usado nos casos de lixo
hospitalar ou que possuem algum tipo de
contaminação perigosa. A fumaça gerada deve
passar por um sistema de filtragem para diminuir
ao máximo a poluição do ar.” Essa citação referese a que?

a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) Nenhuma das alternativas.

43) Com o crescimento populacional no Brasil nas
últimas décadas, principalmente nos grandes
centros urbanos, o destino do lixo tornou-se um
grande problema ambiental e de saúde pública.
Atualmente, qual o sistema mais usado para tratar
o lixo orgânico e material no Brasil?

a) Incineração de lixo.
b) Compostagem.
c) Coleta seletiva.
d) Nenhuma das alternativas.

47) A comunicação telefônica possui alguns
padrões que devem ser seguidos com relação à
qualidade do sinal recebido pelo assinante
chamado, ou seja, a intensidade sonora.
Referente a esta informação, assinale a alternativa
CORRETA:

a) O lixo orgânico é separado dos demais e é
levado para grandes áreas a céu aberto,
conhecido popularmente como lixões. Enquanto
os lixos materiais são reaproveitados na
reciclagem.
b) Os aterros sanitários, onde o solo é preparado
para receber o lixo orgânico. Este é colocado em
camadas intercaladas com terra, evitando assim o
mau cheiro.
c) A Incineração Seletiva, em que o lixo orgânico e
material é levado a uma área de plantação
utilizando como adubo natural.
d)
Nenhuma
das
alternativas.

a) O CCITT, órgão responsável pela padronização
de todas as questões referentes à telefonia, criou,
o “Telefonia e Comunicação” visando padronizar
um patamar, a partir do qual as ligações
telefônicas estariam separadas.
b)
Alguns
parâmetros
influenciam
significativamente na comunicação telefônica que
pode variar em função do tipo de aparelho
telefônico, a distância física do circuito e a
quantidade de estações telefônicas comutadoras
envolvidas.
c) Atenuação é o ganho de potência de um sinal,
diminui com a distância em qualquer meio físico
devido o ganho de energia e calor, quanto
menores às frequências de transmissão, menores
serão as perdas.
d) Nenhuma das alternativas.

44) Os equipamentos de proteção individual são
responsáveis por proteger os trabalhadores e
garantir segurança contra riscos capazes de
ameaçar sua saúde ou integridade física. Os Tipos
de equipamentos de proteção individual mais
comuns são, EXCETO:
a) Proteção de pés e unhas: sapatos, curativos e
meias.
b) Proteção contra quedas: cintos de segurança e
cinturões.
c) Proteção respiratória: máscaras e filtro.
d) Nenhuma das alternativas.

48) Referente as relações humanas, considere as
afirmativas a seguir:
I - As relações humanas podem ser definidas
como a arte do relacionamento humano, que
surge quando dois ou mais indivíduos se
encontram.
II - Em um ambiente em que pessoas partilham
ideias e tarefas, gera-se um convívio que poderá
resultar em atritos e desavenças, essa é a
definição correta para o termo relações humanas.
III – A comunicação intrapessoal é a comunicação
que mantemos conosco mesmo, é o diálogo
interior.

45) A qualidade no atendimento é um dos
principais fatores para manter a empresa
produtiva e competitiva no mercado. Referente a
isto, assinale a alternativa CORRETA:
a) Ao executar o atendimento, tem que se priorizar
o vínculo humano, ou seja, primeiro a empresa,
depois o cliente, considerando que sem a
empresa
não
terá
cliente.
b) A quantidade de produtos é a principal fonte de

7

Quais as afirmativas CORRETAS?

órgão competente para garantir que estão em
conformidade com as determinações do Ministério
do Trabalho.
d) Nenhuma das alternativas.

a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) Nenhuma das alternativas.

49) Qual alternativa define corretamente
conceito de rotina administrativa?

52) Acidentes de Trabalho são um dos maiores
causadores de pedidos de indenização junto à
Justiça do Trabalho. Sendo assim, assinale a
alternativa CORRETA:

o

a) Rotina administrativa é formada por vários
processos que requerem conhecimento técnico,
científico e domínio de tecnologias.
b) Rotina administrativa é a rotina em que o
empregado tem na empresa onde trabalha e as
funções que desempenha.
c) Rotina administrativa é quando requer a
substituição temporária do gerente da empresa,
com o conhecimento de tecnologias.
d) Nenhuma das alternativas.

a) A ocorrência de um acidente de trabalho
assegura o direito à prisão para a família do dono
da empresa.
b) Uma das obrigações dos empregadores é
oferecer
os Equipamentos
de
Proteção
Individual aos
funcionários
que
exercem
atividades de risco.
c) Locais que oferecem riscos fazem com que os
empregados
trabalhem
com
medo,
não
interferindo diretamente na produtividade e na
relação entre patrão e funcionário.
d) Nenhuma das alternativas.

50) Sabendo que alguns conhecimentos simples
de primeiros socorros podem diminuir o
sofrimento, evitar complicações futuras e até
mesmo salvar vidas, assinale a alternativa
CORRETA:

53) Para trabalhar bem, o ambiente precisa ser
agradável, limpo, organizado e de fácil acesso.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) Tesoura, termômetro, algodão, luvas e sabão
líquido são alguns itens que devem constar na
caixa de primeiros socorros.
b) Em caso de desmaio, com a vítima
inconsciente, colocá-la com a cabeça em nível
mais alto que o resto do corpo e virada de bruços
durante o tempo necessário.
c) Para aumentar as chances de recuperação, o
ideal é que a vítima não seja atendida no local do
acidente e sim transportá-la para um local seguro,
como o hospital.
d) Nenhuma das alternativas.

a) A organização pessoal começa com a parede
do ambiente de trabalho, ela deve ser de um tom
claro, o que garante a sua produtividade.
b) Atualmente, papéis não são mais utilizados com
tanta frequência, sendo substituídos pela
tecnologia dos computadores. Desta forma, é
importante apagar os arquivos já resolvidos, sem
acumular.
c) A desordem pode causar muitos atrasos e até
situações desconfortáveis, como a perda de
tempo, por exemplo, quando é preciso encontrar
algo.
d) Nenhuma das alternativas.

51) Todas as atividades profissionais que possam
imprimir algum tipo de risco físico para o
trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio
de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).
Em relação a estas informações, assinale a
alternativa CORRETA:

54) A que se refere a higiene social, também
conhecida como higiene coletiva?
a) É não dividir objetos de uso pessoal e lavar
sempre as mãos após ter tido contato com objetos
sujos como dinheiro, corrimão e maçanetas de
portas.
b) É manter a preservação da saúde e higiene do
ambiente para que os agentes nocivos não
provoquem doenças.
c) São as simples atividades como escovar os
dentes, vestir roupas frescas e limpas e até se
cortar as unhas.
d) Nenhuma das alternativas.

a) É obrigação do trabalhador garantir que os
próprios façam o uso adequado dos equipamentos
de proteção individual no dia a dia da empresa.
b) O EPI também é usado para garantir que o
profissional não será exposto ao sol e chuva, que
podem comprometer a capacidade de trabalho e
de vida dos profissionais durante e depois da fase
ativa de trabalho.
c) Os equipamentos de proteção individual devem
ser mantidos em boas condições de uso e
precisam ter um Certificado de Aprovação do
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55) Cuidar da própria higiene e da aparência se
faz necessário ainda mais no ambiente de
trabalho. Desta forma, assinale a alternativa
INCORRETA:

com
algum
entendimento
de primeiros
socorros. Em caso de parada cardiorrespiratória,
qual procedimento NÃO é recomendado?
a) Respiração boca a boca.
b) Dar bebidas e alimento para a vítima.
c) Colocar a pessoa de costas para o chão.
d) Nenhuma das alternativas.

a) É necessário que sejam realizados cursos de
orientação, pois muitas pessoas não estão
devidamente alertadas para o fato de que uma
correta higiene tem um papel fundamental na
saúde.
b) A higiene no local de trabalho pode ser
considerada um dos alicerces para um
crescimento da empresa, que contará com
funcionários saudáveis e produtivos.
c) Existem mecanismos que as empresas adotam
como uma estratégia que proteja os seus
trabalhadores, com a instalação de sistemas de
higiene, como a inserção de dispensadores de
sabonete líquido, toalhas de papel e álcool em gel.
d) Nenhuma das alternativas.

59) O lixo é subdividido em tipos de acordo com
sua natureza física, composição e riscos
oferecidos. O carvão mineral e uma casca de
banana fazem parte, respectivamente:
a) Lixo hospitalar e lixo radioativo.
b) Lixo industrial e lixo doméstico.
c) Lixo nuclear e lixo doméstico.
d) Nenhuma das alternativas.

60) Sobre a higiene ambiental, assinale a
alternativa CORRETA:

56) Sobre a preservação do meio ambiente,
assinale a alternativa CORRETA:

a) O cuidado com os alimentos é fundamental.
Eles devem ser bem lavados antes de serem
preparados, exceto os que são cozidos.
b) A higiene diária dos locais e superfícies, tais
como torneiras e superfícies da pia da cozinha são
atitudes que reduzem o risco de propagação de
germes causadores de doenças.
c) O vaso sanitário é um dos locais que mais
oferece risco de infecção, por isso precisa ser
devidamente limpo.
d) Nenhuma das alternativas.

a) É importante realizar a separação correta do
lixo orgânico, latas de alumínio, papéis e metais
para tornar possível o processo de reciclagem,
ajudando o meio ambiente.
b) As pessoas podem usar os recursos naturais de
forma ilimitada, pois nunca serão esgotados ou
destruídos, estando disponíveis para uso humano
eternamente.
c) As lâmpadas comuns duram 10 vezes mais que
as fluorescentes e gastam dois terços a menos de
energia. Além disso, podem ser recicladas após o
uso.
d) Nenhuma das alternativas.

57) De acordo com a preservação do meio
ambiente e qualidade de vida, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) A sociedade humana não se sustenta sem água
potável, ar puro, solo fértil e sem um clima ameno.
Não há economia sem um ambiente estável.
b) Ao se aumentar o consumo, aumenta-se a
pressão sobre os recursos naturais. Com isso,
cresce a degradação ambiental, perdendo-se a
qualidade de vida.
c) O ser humano está mais consciente e procura
não degradar o solo nem poluir o meio ambiente,
pois sabe da importância que esse ato gera
futuramente.
d) Nenhuma das alternativas.

58) Enquanto a ajuda profissional não chega,
podemos salvar a vida de alguém simplesmente
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