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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 
2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 
3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 
4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 
5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 
6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 
7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 
8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 
9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 
10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 
1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 
2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS: Questões de 06 a 10 – Páginas 1 e 2 
3  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 11 a 20. 

 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Páginas 2, 3 e 4 
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Páginas 4, 5 e 6 
 MOTORISTA I E II: Páginas 7 e 8 

 

PROCESSO SELETIVO 002/2019 

CADERNO DE AVALIAÇÕES                                                     
(NÍVEL FUNDAMENTAL) 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                             PROCESSO SELETIVO 002/2019 - TURVO/SC. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise a tirinha abaixo para responder as próximas questões: 

01 - No último quadrinho, podemos perceber que 
Mônica ficou aborrecida. Por que isso ocorreu? 

A) Porque ela não gostava da música que Cebolinha 
estava assoviando.  

B) Porque o amigo, ao pintar seu retrato, acabou 
respingando tinta em sua roupa nova.  

C) Porque o Cebolinha roubou seu coelho e o sujou de 
tinta. 

D) Ela respondeu apressadamente a pergunta e logo em 
seguida se arrependeu. 

E) Mônica achou que Cebolinha iria pintar seu retrato, e 
não ela mesma. 

 

02 - Ao analisarmos a tirinha, podemos inferir que 
Cebolinha: 

A) Estava indo para a escola. 

B) Se dirigia calmamente para sua aula de pintura, 
tentando encontrar no caminho alguma inspiração. 

C) Estava voltando da escola de música, e por isso 
assoviava melodias. 

D) Se vestiu como um pintor de quadros. 

E) Tramava alguma situação em que pudesse se vingar 
de Mônica. 

 

03 - O gênero textual da tirinha é chamado de história 
em quadrinhos, pois: 

A) Utiliza e repete muitas informações já conhecidas 
pela maioria das pessoas, transformando esse 
gênero textual agradável e de fácil compreensão por 
todas as camadas da sociedade.  

B) Ao invés de narrador, o diálogo é retratado de forma 
direta representado em formas de balões e na qual as 
imagens representam um papel de destaque, de 

modo a promover a interação entre os interlocutores 
por meio de uma relação de causa e efeito. 

C) Tem como principal finalidade a linguagem irônica 
com o objetivo de ridicularizar problemas e hábitos da 
sociedade moderna. 

D) É um texto visual e humorístico que tem por objetivo 
criticar um personagem, fato ou acontecimento 
político ou social específico, tornando o leitor desse 
texto mas consciente de sua realidade. Na maioria 
delas, são utilizadas caricaturas e símbolos mas não 
desenhos fantasiosos. 

E) É uma forma de linguagem atemporal, seu tema é 
universal, compreendido por todos independente do 
tempo e lugar. Seu humor está na utilização de 
caricaturas, ou seja, a representação exagerada de 
características ou hábitos de um personagem.  

 
04 – Analise a frase abaixo e complete as palavras 
CORRETAMENTE:  

“Ontem, depois de _egar da massa_ista, fui à loja de 
ferra_ens para comprar os parafu_os que faltavam.” 

Alternativas: 

A) Chegar / massagista / ferragens / parafusos. 

B) Chegar / massajista / ferrajens / parafusos. 

C) Chegar / massagista / ferrajens / parafuzos. 

D) Xegar / massagista / ferragens / parafuzos 

E) Xegar / massajista / ferragens / parafusos. 

 
05 – Marque a alternativa onde a palavra sublinhada 
seja um adjetivo: 

A) Aquele dia foi muito especial! 

B) Sentado naquela praça, havia um velho que sempre 
dava pão às pombas. 

C) Era um velho livro de contos infantis. 

D) O acidente que ocorreu ontem foi terrível! 

E) Justiça é o que o povo quer. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS                 

ATUALIDADES 

06 – A Venezuela está enfrentando profunda crise 
política, social e econômica. O presidente da 
Assembleia Nacional da Venezuela e líder da 
oposição, Juan Guaidó, se declarou presidente 
interino do país e foi reconhecido por vários 
governos.  

Sendo assim, são governos que apoiam Juan 
Guaidó, EXCETO: 

A) Brasil 

B) Estados Unidos 

C) Bolívia 

D) Chile 

E) Colômbia 
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07 – A rede de fast food Burger King ironizou a 
decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, 
de retirar do ar uma propaganda. Sem citar 
diretamente a decisão de Bolsonaro, a empresa 
publicou no Instagram uma série de mensagens 
repletas de referências ao caso. A rede de fast-food 
afirmou o seguinte em comunicado: 

“Procura-se elenco para comercial. O Burger King está 
recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, 
basta se encaixar nos seguintes requisitos: ter participado de 
um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado nas 
últimas semanas. Pode ser homem, mulher, negro, branco, 
gay, hétero, trans, jovem, idoso. Curtir fazer selfie é opcional.” 

Com relação à propaganda vetada pelo presidente 
Jair Bolsonaro no fim do mês de abril de 2019, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A) A propaganda vetada pelo presidente Bolsonaro era 
uma propaganda do Banco do Brasil com duração de 
menos de 1 minuto, que tentava alcançar um público 
jovem. 

B) A propaganda era da Caixa Econômica Federal e 
apostava na diversidade.  

C) A propaganda, do Banco do Brasil, mostrava 
claramente conteúdo sexual, e por isso, foi retirada do 
ar pelo presidente, este alegando que "a massa quer 
respeito a família".  

D) A propaganda vetada pelo presidente era uma 
propaganda da Caixa Econômica Federal, com 
duração de 30 segundos, que incentivava jovens a 
abrirem uma conta no Banco. 

E) Nenhuma das alternativas acima está correta.  

 

08 – A Polícia Federal (PF) prendeu três funcionários 
do Banco Paulista S.A., no dia 8 de abril de 2019, em 
nova etapa da Lava Jato. Esta nova etapa mira um 
esquema de lavagem de dinheiro que, segundo o 
Ministério Público Federal, movimentou R$ 48 
milhões do Grupo Odebrecht. Esta nova fase da Lava 
Jato foi batizada como "Disfarces de Mamom" e foi a 
primeira fase autorizada pelo juiz federal Luiz 
Antônio Bonat, que assumiu a 13ª Vara em Curitiba 
em março.  

Estamos nos referindo à qual fase da Lava Jato? 

A) 57ª fase   B) 58ª fase 

C) 59ª fase   D) 60ª fase 

E) 61ª fase 

 

09 – Leia o trecho abaixo, retirado do livro "Turvo, 
Terra e Gente II": 

"Embora a comissão municipal tenha determinado o dia 13 
de março para a instalação do município, o governo do estado 
de Santa Catarina, José Boabaid, presidente da Assembleia 
Legislativa, que estava exercendo o cargo de governador, 
transferiu a data para o dia __________. 

Os fatos históricos do importante dia par Turvo estão 
registrados na Ata da instalação do município de Turvo e 
registrados no álbum de fotografias nº 45, sob custódia do 
Museu Histórico Lourenço Manenti.” 

Assinale a alternativa que complete a lacuna com a 
data CORRETA da instalação do município de Turvo: 

A) 20 de março de 1949 

B) 10 de abril de 1948 

C) 13 de março de 1950 

D) 30 de março de 1949 

E) 20 de maio de 1949 

 

10 – A guerra comercial entre Estados Unidos e 
China ganhou novos contornos no mês de maio de 
2019. As duas maiores economias do mundo 
voltaram a subir as tarifas de importação, levando 
mais uma onda de preocupação aos principais 
mercados financeiros mundiais. O temor é de que a 
guerra comercial prejudique ainda mais o 
desempenho da atividade econômica global. 

Com relação a este assunto e de acordo com matéria 
publicada no portal g1, analise a linha do tempo 
abaixo: 

I. 8 de Março de 2018: EUA impõem taxas sobre 
importação de aços e alumínios 

II. 1º de Abril de 2018: China adota tarifas de US$ 3 bilhões 
em bens dos EUA 

III. 15 de Junho de 2018: Trump anuncia tarifa de importação 
de 25% sobre US$ 50 bilhões de produtos chineses 

IV. 17 e 18 de Setembro de 2018: Trump anuncia nova tarifa 
de 10% sobre US$ 200 bilhões em bens da China e a 
China anuncia retaliação e coloca tarifas sobre US$ 60 
bilhões em produtos dos EUA 

V. 1º de Dezembro de 2018: Trump decide suspender planos 
de aumentar tarifas de produtos da China 

VI. 7 de Maio de 2019: Trump aumenta para 50% tarifas 
sobre US$ 200 bilhões 

VII. 13 de Maio de 2019: China anuncia que também vai 
aumentar tarifas sobre produtos dos EUA 

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto 

B) Apenas os itens II e VI estão incorretos 

C) Apenas o item VI está incorreto 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                             PROCESSO SELETIVO 002/2019 - TURVO/SC. 

Página 3 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – As atribuições de um agente comunitário de 
saúde vão além da visita domiciliar mensal. São 
atribuições do Agente Comunitário de Saúde, 
EXCETO: 

A) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade de sua atuação. 

B) Aferir pressão arterial somente em visitas domiciliares 
longe da unidade de saúde. 

C) Registrar, para controle das ações de saúde, 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde. 

D) Estimular a participação da comunidade nas políticas 
públicas como estratégia da conquista de qualidade 
de vida. 

E) Participar ou promover ações que fortaleçam os elos 
entre o setor saúde e outras políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida. 

 

15 – Complete as lacunas das sentenças a seguir: 

O mosquito Aedes aegypti é transmissor de algumas 
doenças, conhecidas como arbivorses. É importante ressaltar 
que somente os mosquitos infectados transmitem a doença. 

As principais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são: 

______________: febre alta, mal estar, dores musculares, 
dor de cabeça e calafrios. 

_______________: febre alta súbita, dor de cabeça e dor 
no corpo e articulações, náuseas e vômitos, também pode 
haver manchas vermelhas no corpo e coceira. 

_______________: recente no Brasil e que tem provocado 
muita preocupação, principalmente nas gestantes, pelo fato de 
estar sendo associada às ocorrências de microcefalia em 
recém-nascidos. Sintomas: febre não muito alta, dor de cabeça, 
dor nas articulações, manchas vermelhas no corpo com 
coceira, vermelhidão nos olhos e cansaço, em algumas 
pessoas pode não ter nenhum sintoma. 

_______________: doença que ocorre junto com a dengue 
e cujos sintomas se confundem: febre alta súbita, dor de 
cabeça constante, manchas vermelhas no corpo com coceira 
intensa e dor forte nas articulações com inchaço. 

Agora assinale a alternativa que contém todas as 
palavras que preenchem as lacunas existentes 
respectivamente de forma CORRETA: 

A) Febre amarela; dengue; zika; chikungunya. 

B) Febre reumática; microcefalia; chikungunya; zika. 

C) H1N1; tuberculose; neoplasia; dengue. 

D) HIV; pneumonia; dengue; escabiose. 

E) Enfisema; zika; insuficiência cardíaca; H1N1. 

 

16 – Durante uma visita domiciliar, você, ao 
identificar uma caixa d’água de difícil acesso ou um 
criadouro que não consiga destruir e que precisa da 
utilização do larvicida, quem você deverá contatar? 

A) A vigilância sanitária. 

B) A secretaria de saúde. 

C) Agente de controle de endemias (ACE). 

D) A vigilância epidemiológica. 

E) A unidade de saúde ao qual você está vinculada. 

 

17 – Leia o texto abaixo: 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são 
multifatoriais, ou seja, determinadas por diversos fatores, sejam 
eles sociais ou individuais. Elas se desenvolvem no decorrer da 
vida e são de longa duração. 
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No âmbito do Ministério da Saúde, a vigilância 
epidemiológica de DCNT, é responsabilidade da Coordenação-
Geral de Promoção da Saúde do Departamento de Vigilância 
de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Essa vigilância se configura como um conjunto de ações e 
processos que permitem conhecer a ocorrência, a magnitude e 
a distribuição das DCNT e de seus principais fatores de risco 
no país, bem como identificar os seus determinantes e 
condicionantes econômicos, sociais e ambientais. Além disso, 
uma das ações da vigilância de DCNT é caracterizar a 
tendência temporal das DCNT. Essas ações são fundamentais 
para o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações 
de cuidado integral e das políticas públicas de prevenção e 
controle das DCNT no Brasil. 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, 
assinale (V) ou (F) para as sentenças abaixo: 

(     )  Diabetes mellitus e neoplasias 

(     ) Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas 

(     )  Hepatite e sífilis 

(     )  Hanseníase e tuberculose  

(     )  Hipotireoidismo e obesidade 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F, V   B) V, V, F, F, F 

C) F, F, V, V, F    D) F, V, V, F, V 

E) V, V, V, V, F 
 

18 – Em caso de crianças, para vacinar, basta levar a 
criança a um posto ou Unidade Básica de Saúde 
(UBS) com o cartão da criança. O ideal é que toda 
dose seja administrada na idade recomendada. 
Entretanto, se perdeu o prazo para alguma dose é 
importante voltar à unidade de saúde para atualizar 
as vacinas. A maioria das vacinas disponíveis no 
Calendário Nacional de Vacinação é destinada a 
crianças. São 12 vacinas, aplicadas antes dos 10 
anos de idade em 25 doses.  

Das asserções a seguir, contém as vacinas ideais 
para uma criança com a idade de 4 meses, EXCETO: 

A) Pentavalente (previne difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e meningite e infecções por Haemóphilus 
influenza e tipo B) – 2ª dose. 

B) Vacina Inativada Poliomielite (VIP) - (previne a 
poliomielite ou paralisia infantil) – 2ª dose. 

C) Febre Amarela – dose única (previne a febre 
amarela). 

D) Pneumocócica 10 Valente (previne pneumonia, otite, 
meningite e outras doenças causadas pelo 
Pneumococo) – 2ª dose. 

E) Rotavírus (previne diarreia por rotavírus) – 2ª dose. 
 

19 – Leia o texto a seguir e complete as lacunas: 

“É atribuição do Agente Comunitário de Saúde a 
realização de _______________________ regulares e 
periódicas para acolhimento e acompanhamento da gestante, 
no pré-natal, no parto e no puerpério; da lactante, nos seis 
meses seguintes ao parto; da criança, verificando seu estado 
_________________ e a evolução de seu peso e de sua 
altura; do adolescente, identificando suas necessidades e 
motivando sua participação em ações de 
___________________, em conformidade com o previsto na 
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; da pessoa idosa, 

desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção 
de _____________ e ____________ domésticos e motivando 
sua participação em atividades físicas e coletivas; da pessoa 
em sofrimento psíquico; da pessoa com dependência química 
de álcool, de tabaco ou de outras drogas; da pessoa com sinais 
ou sintomas de alteração na cavidade bucal; dos grupos 
homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de 
educação para promover a saúde e prevenir doenças; e, da 
mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para 
promover a saúde e prevenir ___________. 

Agora assinale a alternativa que contém as palavras 
corretas que preenchem as lacunas existentes de 
forma respectiva: 

A) Cadastramento; nutricional; promoção à saúde; 
esquecimento; surdez; vulnerabilidade. 

B) Visitas domiciliares; vacinal; educação em saúde; 
quedas; acidentes; doenças. 

C) Vacinas; mental; assistência social; doenças; 
diabetes; HIV. 

D) Mapas; aprendizado; ações sociais; gripes; 
exercícios; violência. 

E) Grupos; desenvolvimento; participação; lucros; 
negócios; abusos. 

 

20 – Das doenças relacionadas abaixo assinale a 
doença que NÃO é imunoprevinível:  

A) Coqueluche. 

B) Tétano. 

C) Diabetes Mellitus. 

D) Caxumba. 

E) Meningite por Haemophilus b. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

11 – Uma das vias mais frequentes de transmissão 
de microrganismos para os alimentos é o 
manipulador. As mãos, quando mal higienizadas, 
transferem microrganismos provenientes do 
intestino, da boca, do nariz, da pele, dos pelos e até 
de secreções de ferimentos. Por isso as mãos devem 
ser higienizadas em intervalos de, no máximo, uma 
hora, ou sempre que houver troca de tarefas. Sendo 
assim, todas as pessoas envolvidas no serviço de 
alimentação devem ser treinadas e conscientizadas a 
praticar as medidas de higiene para proteger os 
alimentos de contaminações químicas, físicas e 
biológicas. Os hábitos pessoais de higiene dos 
servidores que trabalham com alimentos são muito 
importantes. Por tratar-se de assunto de caráter 
individual, requer atenção especial no sentido de 
fazer com que todos os servidores adquiram hábitos 
apropriados de asseio. 

Dos itens abaixo, classifique como Correto (C) os 
itens que são hábitos apropriados para 
manipuladores de alimentos, e Errado (E) os itens 
que não são permitidos pelos manipuladores no seu 
ambiente de trabalho: 

(    )  Circular sem uniforme. 

(    )  Espirrar ou tossir sobre os alimentos. 

(    )  Conservar uniformes limpos. 
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(    )  Pôr os dedos no nariz, boca ou orelha e tocar nos 
alimentos sem fazer a devida higienização das mãos. 

(    )  Manter os cabelos totalmente cobertos e protegidos 
através de rede, touca, boné. 

(    )  Fazer uso de utensílios sujos para mexer e/ou servir 
alimentos. 

(    )  Provar alimentos em talheres e devolvê-los à panela sem 
prévia higienização. 

(    )  Conservar o uniforme em bom estado, sem rasgos, partes 
descosturadas ou furos 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) E, C, E, C, E, E, E, E 

B) E, E, E, C, C, E, E, C 

C) E, E, C, E, C, E, E, C 

D) C, E, C, E, C, E, E, C 

E) C, C, E, E, C, E, C, C 
 

12 – Para se fornecer uma alimentação eficiente e 
saudável, além de uma combinação variável de 
alimentos, é necessário que as pessoas 
responsáveis pela sua manipulação tenham 
conhecimento de alguns aspectos técnicos 
envolvidos no manuseio e, ou processamento dos 
mesmos, como, por exemplo, cuidados diante das 
principais fontes contaminantes dos alimentos. A 
contaminação dos alimentos se dá quando ocorre a 
presença de qualquer material nos alimentos.  

Classifique como (C) Correto ou (E) Errado os itens 
abaixo de acordo com os tipos de contaminação dos 
Alimentos: 

(    )  Contaminação física decorre da presença de corpos 
estranhos aos alimentos. São considerados corpos 
estranhos: pedras, madeira, cabelo, pregos, giletes, 
fragmentos de insetos, etc.  

(    )  Contaminação química é proveniente da presença de 
compostos químicos estranhos ou de toxinas produzidas 
por microrganismos nos alimentos. São considerados 
compostos químicos estranhos os inseticidas, os 
detergentes, os metais pesados, os medicamentos, os 
corantes e os aditivos (não-autorizados) entre outros. 

(    )  Contaminação biológica é causada pela presença de 
microrganismos patogênicos nos alimentos, como por 
exemplo, bactérias, parasitas, vírus (hepatite), animais 
venenosos (moluscos, peixes, mexilhões) etc. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) C, E, E  B) E, C, C            C) E, C, E 

D) C, E, C   E) C, C, C 
 

13 – A utilização de produtos de limpeza faz parte da 
rotina, por isso é bom ficar sempre atento na hora de 
comprá-los, utilizá-los e armazená-los. Sabemos que 
são nossos aliados para deixar o ambiente limpo, 
perfumado e bonito, mas podem se tornar perigosos 
se não formos cautelosos.  

Com relação a este assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Armazene os produtos de limpeza em ambientes 
secos, arejados e não muito quentes, e longe de 
remédios e alimentos. 

B) Não reutilize embalagens vazias de produtos de 
limpeza para armazenar qualquer outro tipo de 
material. 

C) Após o uso dos produtos de limpeza, observe se as 
embalagens estão bem fechadas para evitar 
acidentes. 

D) Misturar produtos químicos potencializa seus efeitos. 

E) Ao utilizar produtos químicos de limpeza, é importante 
a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) adequados. 

 

14 – O Equipamento de Proteção Individual - EPI é 
todo dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção 
contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e 
a sua saúde. Os tipos de EPI´s utilizados podem 
variar dependendo do tipo de atividade ou de riscos 
que poderão ameaçar a segurança e a saúde do 
trabalhador e da parte do corpo que se pretende 
proteger. Desta forma, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Proteção auditiva: abafadores de ruídos, óculos ou 
protetores auriculares; 

B) Proteção respiratória: máscaras e filtro; 

C) Proteção da cabeça: capacetes; 

D) Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes; 

E) Proteção de pernas e pés: sapatos, botas e botinas. 

 

15 – Como em saúde pública a prevenção é o melhor 
caminho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
elaborou um conjunto de regras que devem ser 
seguidas pelo consumidor ao comprar e preparar 
seus alimentos. Este conjunto de dicas, chamado de 
Regras de Ouro da OMS para a preparação de 
alimentos, é uma referência mundial.  

Com relação a estas regras, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Evitar os alimentos clandestinos 

B) Cozinhar bem os alimentos 

C) Não misturar os alimentos crus e cozidos 

D) Lavar bem as mãos antes de cozinhar 

E) Utilizar somente água mineral na preparação dos 
alimentos 

 

16 – Independente do alimento ou da receita a ser 
preparada, é fundamental que pessoas que cozinham 
tenham absoluto cuidado na preparação dos 
alimentos e respeitem as regras de higiene. Sendo 
assim, das alternativas abaixo, selecione a que 
apresenta afirmação CORRETA: 

A) Os prazos de validade dos alimentos são apenas 
informativos, e não precisam ser respeitados. O 
importante é o manipulador verifique se o alimento 
está com consistência e cheiros normais.  

B) Ao descongelar os alimentos, se os mesmos não 
forem totalmente utilizados naquele momento, 
deverão ser congelados novamente.  
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C) Pode-se misturar, durante a fase de preparação, 
alimentos crus e cozidos, ou alimentos de origem 
vegetal com alimentos de origem animal, para sujar, o 
mínimo possível dos utensílios da cozinha, e assim, 
diminuir o trabalho com lavação de louças. 

D) Não fumar durante a preparação de alimentos. 

E) Utilizar toucas nos cabelos não é essencial. 

 

17 – Com relação a segurança dos alimentos e 
higiene pessoal, leia os itens abaixo: 

I. Os que trabalham preparando e servindo alimentos 
devem usar toucas para evitar que caiam cabelos na 
comida.  

II. Os que manuseiam, preparam e servem alimentos 
devem sempre lavar as mãos antes de começar a 
trabalhar e ao voltar ao trabalho depois de qualquer 
outra atividade.  

III. Alimentos perecíveis não devem ser deixados mais de 
duas horas à temperatura ambiente. Carnes e lacticínios 
devem ser mantidos refrigerados até a hora do 
cozimento. 

IV. Pessoas com doenças transmissíveis não devem entrar 
nos locais de preparação de alimentos.  

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

18 – Com relação ao armazenamento de alimentos e 
produtos de limpeza, analise os itens abaixo: 

I. Os materiais de limpeza precisam estar sempre 
armazenados longe dos produtos alimentícios, ou seja, 
em prateleiras distintas. 

II. O local de armazenagem dos alimentos deve ser fresco, 
ventilado e iluminado. 

III. As áreas de armazenagem de alimentos devem ser 
mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras para evitar 
a presença de insetos e roedores. 

IV. Adotar o sistema de usar primeiro os alimentos e produtos 
de limpeza que estiverem com a data de validade menor. 

V. Os alimentos jamais devem ser depositados diretamente 
sobre o piso. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) Apenas o item V está incorreto. 

B) Os itens IV e V estão incorretos. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 

 

19 – O aumento na geração de resíduos sólidos tem 
várias consequências negativas: custos cada vez 
mais altos para coleta e tratamento do lixo; 
dificuldade para encontrar áreas disponíveis para 

sua disposição final; grande desperdício de 
matérias-primas. Por isso, os resíduos deveriam ser 
integrados como matérias primas nos ciclos 
produtivos ou na natureza. 

Outras consequências do enorme volume de lixo 
gerado pelas sociedades modernas, quando o lixo é 
depositado em locais inadequados ou a coleta é 
deficitária, são: 

I. Contaminação do solo, ar e água 

II. Proliferação de vetores transmissores de doenças 

III. Entupimento de redes de drenagem urbana 

IV. Enchentes 

V. Degradação do ambiente  

VI. Economia de energia 

VII. Geração de empregos 

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas os itens VI e VII estão incorretos. 

B) Apenas o item I está incorreto. 

C) Apenas o item VII está incorreto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto.  

 

20 – Com relação a relacionamento interpessoal, leia 
o texto abaixo e complete suas lacunas de forma 
CORRETA: 

"Embora o ser humano seja um ser sociável, todo 
relacionamento é complexo, pessoas são diferentes, agem, 
pensam e comportam-se de forma diferente. E em um contexto 
competitivo, como o ambiente de trabalho, esses fatores são 
ainda mais agravantes, pois refletem diretamente nos 
resultados e performance da empresa e do profissional. 

O clima organizacional influencia o comportamento de seus 
profissionais que, quando positivo, pode ______________, 
assim como a motivação, bem-estar e satisfação do 
profissional, mas, quando negativo pode ____________. 

O comportamento de um profissional e a forma com que ele 
se comunica e relaciona com sua equipe pode ser um fator 
______________ para o sucesso ou o fracasso de uma 
empresa." 

Alternativas: 

A) Aumentar a produtividade e lucratividade do negócio / 
prejudicar o desempenho e qualidade de vida do 
profissional e os resultados da empresa / 
determinante. 

B) Prejudicar a produtividade e lucratividade do negócio / 
aumentar os resultados da empresa / indeterminante. 

C) Aumentar a quantidade de amizades que o 
profissional levará para toda a vida / causar estresse 
e falta de interesse no serviço / indiferente. 

D) Gerar um aumento de salário para os funcionários 
com bom relacionamento / aumentar a possibilidade 
de ser demitido / injuriante. 

E) Diminuir a possibilidade de ganhar uma promoção no 
trabalho / causar estresse em todos os membros da 
empresa / insignificante. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                 
MOTORISTA 

11 – As luzes do painel do carro ficam na parte 
dianteira do carro e acendem assim que o motor é 
ligado. Para saber se há algum problema, devemos 
entender o que cada cor e símbolo significam.  

Desta forma, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) e Falsos (F): 

(     )  Luzes vermelhas: Se durante a condução, alguma luz 
vermelha se acender, é problema e grave! Trata-se de um 
defeito emergencial que irá imobilizar o veículo se não for 
corrigido imediatamente. Por isso, o recomendável é parar 
o veículo e pedir auxílio. Em caso de insistência ao 
conduzir, a falha para desligar o veículo em movimento 
e/ou gerar um acidente. 

(     )  Luzes amarelas: são apenas informativas e indicadoras 
de direção. Indicam que um equipamento ou acessório 
está ligado. 

(     )  Luzes azuis, brancas e/ou verdes:  Indicam uma 
advertência, um nível moderado de defeito. A falha 
indicada geralmente não impede o veículo de continuar 
rodando. Mas, ainda assim, é preciso parar em local 
seguro ou numa oficina para verificar o motivo do 
problema, que pode se agravar com o tempo. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, F, V  B) V, V, V             C) V, F, V 

D) F, V, V   E) V, V, F 

 

12 – Ainda a respeito das luzes do painel do carro, 
leia a descrição abaixo: 

“Este ícone avisa que a pressão do óleo do motor está 
abaixo do mínimo necessário. Essas quedas se dão por panes 
na bomba ou na válvula de alívio do sistema, folgas excessivas 
nos mancais ou o motor superaquecido.” 

Estamos nos referindo a qual ícone? 

A)    B)    C)  

 

D)    E)  
 

 

13 – Leia as descrições abaixo e assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Tempo de reação: é o tempo que o veículo percorre 
até a percepção do motorista.  

B) Distância de seguimento: é a distância entre seu 
veículo e o que segue à frente, de forma que você 
possa parar, mesmo numa emergência, sem colidir 
com a traseira do outro. 

C) Distância de reação: é a distância que o veículo 
percorre desde a percepção do perigo até pisar no 
freio.   

D) Distância de frenagem: é a distância que o veículo 
percorre após acionar o freio até a parada total do 
veículo.    

E) Distância de parada total: é a distância que o seu 
veículo percorre desde a percepção do perigo até 
parar, ficando a uma distância segura do outro 
veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. 

14 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, é 
considerada uma infração gravíssima: 

A) Transportar crianças em veículo automotor sem 
observância das normas de segurança especiais 
estabelecidas no CTB. 

B) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança. 

C) Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 
ou veículos, água ou detritos. 

D) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança, conforme previsto no art. 65 do CTB. 

E) Seguir veículo em serviço de urgência, estando este 
com prioridade de passagem devidamente 
identificada por dispositivos regulamentares de 
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. 

 

15 – De acordo com o Anexo I, que trata dos 
conceitos e definições do Código de Trânsito 
Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
relacione as colunas abaixo: 

1)  Agente da 
Autoridade 
de Trânsito 

(  )  Função exercida pelas Polícias Militares 
com o objetivo de prevenir e reprimir 
atos relacionados com a segurança 
pública e de garantir obediência às 
normas relativas à segurança de 
trânsito, assegurando a livre circulação e 
evitando acidentes. 

2)  Autoridade 
de Trânsito 

(  )  Parte da pista de rolamento destinada à 
circulação exclusiva de ciclos, delimitada 
por sinalização específica. 

3)  Ciclofaixa (  )  Pessoa, civil ou policial militar, 
credenciada pela autoridade de trânsito 
para o exercício das atividades de 
fiscalização, operação, policiamento 
ostensivo de trânsito ou patrulhamento. 

4)  Canteiro 
Central 

(  )  Dirigente máximo de órgão ou entidade 
executivo integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito ou pessoa por ele 
expressamente credenciada. 

5) Policiamento 
Ostensivo 
de Trânsito 

(  )  Obstáculo físico construído como 
separador de duas pistas de rolamento, 
eventualmente substituído por marcas 
viárias. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 5, 3, 1, 2, 4   B) 5, 4, 3, 1, 2 

C) 3, 5, 1, 2, 4   D) 5, 4, 2, 1, 3 

E) 4, 2, 1, 3, 5 
 

 

16 – A aquaplanagem ou hidroplanagem é a falta de 
aderência dos pneus à via. Ocorre em função da 
formação de uma “camada” de água entre a pista e o 
pneu do veículo, levando o condutor à perda do 
controle do automóvel. 

Em caso de aquaplanagem, o que o condutor deve 
EVITAR: 

A) Segurar firmemente o volante. 

B) Manter o veículo em linha reta, o máximo possível. 
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C) Frear bruscamente. 

D) Parar de acelerar o veículo, para reduzir a velocidade 
suavemente. 

E) Manter a calma. 

 

17 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,  art. 5º: O 
Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos 
e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios que tem por finalidade o 
exercício das atividades de planejamento, 
administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e 
reciclagem de condutores, educação, engenharia, 
operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades. 

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de 
Trânsito: 

I. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento; 

II. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização 
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a 
execução das atividades de trânsito; 

III. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a 
fim de facilitar o processo decisório e a integração do 
Sistema. 

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

18 – Pneus e rodas são itens muito importantes, pois 
além de suportar todo o peso e carga, ajudam a 
manter o veículo na trajetória correta. O desgaste 
desses componentes, causado pelas condições de 
uso e contato frequente com buracos, obstáculos e 
detritos é inevitável. 

Sendo assim, analise os itens abaixo e classifique-os 
como (V) Verdadeiros ou (F) Falsos: 

(     )  Mantenha a calibragem correta do pneu e faça-a com a 
periodicidade recomendada no manual. 

(     )  Faça o alinhamento quando realizar a troca dos pneus, 
quando houver trepidação das rodas, volante duro ou se o 
carro for para os lados quando o motorista largar o 
volante. 

(    )   Faça o balanceamento quando realizar a troca dos pneus, 
quando fizer o rodízio ou quando houver vibração ou 
desgaste irregular da banda de rodagem. 

(    )   Pneus carecas devem ser trocados o quanto antes, pois 
há risco de estouro, instabilidade do veículo em pistas 
molhadas e risco de multa. 

(    )   Atente para os parafusos das rodas. Observe se eles 
estão em boas condições ou se apresentam ferrugem ou 
rachaduras. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V   B) V, F, V, F, V 

C) V, V, V, V, F   D) V, F, V, V, V 

E) F, V, V, V, V 

 

19 – De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Art. 7º 
Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades, EXCETO: 

A) A Polícia Rodoviária Federal 

B) A Polícia Civil  

C) As Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal 

D) As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - 
JARI 

E) O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 

 

20 – Com relação a relacionamento interpessoal, leia 
o texto abaixo e complete suas lacunas de forma 
CORRETA: 

"Embora o ser humano seja um ser sociável, todo 
relacionamento é complexo, pessoas são diferentes, agem, 
pensam e comportam-se de forma diferente. E em um contexto 
competitivo, como o ambiente de trabalho, esses fatores são 
ainda mais agravantes, pois refletem diretamente nos 
resultados e performance da empresa e do profissional. 

O clima organizacional influencia o comportamento de seus 
profissionais que, quando positivo, pode ______________, 
assim como a motivação, bem-estar e satisfação do 
profissional, mas, quando negativo pode ____________. 

O comportamento de um profissional e a forma com que ele 
se comunica e relaciona com sua equipe pode ser um fator 
______________ para o sucesso ou o fracasso de uma 
empresa." 

Alternativas: 

A) Aumentar a produtividade e lucratividade do negócio / 
prejudicar o desempenho e qualidade de vida do 
profissional e os resultados da empresa / 
determinante. 

B) Prejudicar a produtividade e lucratividade do negócio / 
aumentar os resultados da empresa / indeterminante. 

C) Aumentar a quantidade de amizades que o 
profissional levará para toda a vida / causar estresse 
e falta de interesse no serviço / indiferente. 

D) Gerar um aumento de salário para os funcionários 
com bom relacionamento / aumentar a possibilidade 
de ser demitido / injuriante. 

E) Diminuir a possibilidade de ganhar uma promoção no 
trabalho / causar estresse em todos os membros da 
empresa / insignificante. 

 

 

 

 


