PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS – PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
EDITAL 001/2018

CARGO 132

Data e Horário da Prova

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS

Domingo, 02/09/2018, às 14h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Concurso da Prefeitura Municipal de Altos – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 20

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 20 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO

Sonho de vida melhor acaba nas palafitas
1

A história é a mesma para a maioria dos habitantes da Invasão de Novos Alagados, situada no

2

Subúrbio Ferroviário de Salvador: vieram do interior da Bahia em busca de oportunidades de emprego e

3

melhores condições de vida. O cenário é formado por inúmeras palafitas construídas sobre o manguezal

4

do Estuário do Rio do Cobre e precários barrancos assentados sobre áreas aterradas com entulho e lixo.

5

Os seus cerca de 14 mil habitantes, segundo dados da Companhia de Desenvolvimento da Região

6

Metropolitana (Conder), são na maioria biscateiros, marisqueiros, pescadores, feirantes, empregadas

7

domésticas, lavadeiras. A favela ficou conhecida como Novos Alagados, pois as características das suas

8

habitações - palafitas sobre mangues - são bastante semelhantes às da antiga invasão dos Alagados, que

9

se tornou um símbolo da miséria e da gravidade do problema habitacional no país.

10

A insalubridade e a pobreza absoluta também são uma herança do nome de origem. Novos

11

Alagados, para onde migraram muitos dos antigos moradores dos Alagados, é hoje considerada uma das

12

áreas de maior pobreza de Salvador: a renda familiar média, para 35% dos moradores, é inferior a um

13

salário mínimo, conforme expõe o Cadastro Socioeconômico Novos Alagados (AVSI/Conder).
Jornal A Tarde de Salvador.
01)

Sobre o texto, NÃO se pode depreender que
o título

(A)

está intimamente relacionado com o texto,
remetendo o leitor para as condições
precárias de vida da comunidade de que trata
a reportagem.
(B) revela um tom pessimista, compatível com o
da matéria apresentada, e também um caráter
de desesperança.
(C) desperta a atenção dos leitores para uma
situação social degradante.
(D) destaca a postura paternalista do redator, que
mostra a dificuldade de realização de um
sonho banal por parte das pessoas mais
simples.
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02)

Apenas uma alternativa sintetiza as ideias
contidas nos parágrafos do texto. Marque-a.

(A)

História do surgimento do Subúrbio
Ferroviário de Salvador.
(B) Causas do problema habitacional na capital
da Bahia.
(C) Situação socioeconômica do local em foco.
(D) Defesa de uma postura política visando a
melhores condições de vida do lugar.
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03)

Sobre os elementos linguísticos do texto, é
correto o que se afirma em:

(A)

A descrição “14 mil” (L.5) é forma de grafia
ordinal de numeração.
(B) As vírgulas em “biscateiros, marisqueiros,
pescadores,
feirantes,
empregadas
domésticas, lavadeiras. ” (L.6/7) separam
termos que exercem a mesma função
sintática.
(C) O termo “antigos” (L.11) exerce função
sintática de predicativo.
(D) A expressão “conforme” (L.13) indica modo.

07)
(A)

“uma herança do nome de origem” (L.10).
(B) “o
Cadastro Socioeconômico Novos
Alagados (AVSI/Conder)” (L.13).
(C) “sobre o manguezal do Estuário do Rio do
Cobre” (L.3/4).
(D) “segundo
dados da Companhia de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
(Conder)” (L.5/6).
08)

04)

“O cenário é formado por inúmeras palafitas...”
(L.3).
Sobre essa frase, é correto afirmar:
(A) “é formado” é uma forma verbal que se
apresenta na voz passiva e sua transposição
para a ativa implica a observância da
correlação modo-temporal para preservar o
sentido original do contexto.
(B) “cenário” é acentuado por ser proparoxítona
terminada em ditongo.
(C) “por inúmeras palafitas” é expressão que
completa o sentido da forma adjetiva
“formado”.
(D) “palafitas”
é adjetivo com função
predicativa.
05)

A forma verbal “ficou” (L.7) indica uma
ação:

(A)

hipotética.
(B) habitual.
(C) momentânea.
(D) concluída.
06)

(A)
(B)
(C)
(D)

Exerce a mesma função sintática que a
expressão “como Novos Alagados” (L.7) o
termo:
“história” (L.1).
“aterradas” (L.4).
“mesma” (L.1).
“melhores” (L.3).
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Exerce função de sujeito a expressão:

O termo “a um salário mínimo” (L. 12/13)
exerce a mesma função sintática que a
expressão:

(A)

“às da antiga invasão dos Alagados” (L.8).
(B) “dos habitantes” (L.1).
(C) “do interior da Bahia” (L.2).
(D) “no país” (L.9).
09)

Os termos “pobreza” (L.12) e “ moradores”
(L.11) têm como base na sua formação
primária

(A)

Um verbo adjetivo e um adjetivo.
(B) Um substantivo e um verbo.
(C) Um adjetivo e um substantivo.
(D) Um adjetivo e um verbo.
10)

Na oração “vieram do interior da Bahia.”
(L.2), o sujeito é:

(A)

Indeterminado.
(B) Oculto.
(C) Simples e composto.
(D) Simples e determinado.
11)

A alternativa em que está correta a afirmação
que se faz sobre o termo é a:

(A)

“sobre” (L.4) expressa noção de lugar com
valor de “abaixo de”.
(B) “também” (L.10) expressa o sentido de
inclusão.
(C) “segundo” (L.5) expressa noção de ordem.
(D) “bastante” (L.8) indica noção de quantidade.
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12)

A alternativa em que o termo transcrito
constitui um caracterizador do substantivo é:

(A)

“dos habitantes” (L.1).
(B) “do interior” (L.2)
(C) “bastante” (L.8).
(D) “Cadastro” (L.13).
13)

Identifique a proposição verdadeira:

16)

(A)

“familiar” (L.12).
(B) “Inferior” (L.12).
(C) “muitos” (L.11).
(D) “áreas” (L.12).
17)

(A)

A palavra “Subúrbio” (L.2) é acentuada pela
mesma razão da palavra “construídas” (L.3).
(B) Na palavra “também” (L.10), o encontro
“mb” constitui, quanto ao papel fonológico,
um encontro consonantal.
(C) Na palavra “história” (L.1), o encontro “hi”
constitui exemplo de dígrafo.
(D) Na palavra “herança” (L.10), o “-h”
representa uma consoante brasileira.
14)

Assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente,
um hiato e um dígrafo, do ponto de vista da
gramática normativa.

(A)

“história” (L.1), “maior” (L.12), “melhores”
(L.3).
(B) “seus” (L.5), “média” (L.12), “semelhantes”
(L.8).
(C) “país” (L.9), “construídas” (L.3), “absoluta”
(L.10).
(D) “origem” (L.10), “maioria” (L.1), “símbolo”
(L.9).
15)

“O cenário é formado por inúmeras palafitas”
(L.3).
(B) “Os seus cerca de 14 mil habitantes (...) são
na maioria biscateiros” (L.5/6).
(C) “as características das suas habitações (...)
são bastante semelhantes” (L.7/8).
(D) “A insalubridade e a pobreza absoluta
também são uma herança do nome de
origem.” (L.10).
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As palavras “áreas” (L.12), “maior” (L.12) e
“média” (L.12) são, respetivamente:

(A)

proparoxítona, oxítona e paroxítona.
(B) paroxítona, oxítona e paroxítona.
(C) paroxítona, paroxítona e proparoxítona.
(D) paroxítona, oxítona e proparoxítona.
18)

Marque a alternativa cuja separação silábica
da palavra esteja CORRETA:

(A)

“ma-io-ria” (L.1).
(B) “se-mel-han-tes” (L.8).
(C) “fa-mi-liar” (L.12).
(D) “mai-or” (L.12).
19)

O termo “onde” (L.11) retoma

(A)

“Novos Alagados” (L.10/11).
(B) “nome de origem” (L.10).
(C) “uma herança” (L.10).
(D) “absoluta” (L.10).
20)

Possui predicado verbal a oração destacada
em:

(A)

Marque a alternativa que apresenta um
ditongo nasal.

Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “tornou “ (L.9) e a
composta:

(A)

Tivesse tornado.
(B) Tinha tornado.
(C) Tem tornado.
(D) Teria tornado.
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MATEMÁTICA

(A)

1

QUESTÕES DE 21 A 25

(B)

1

(C)

1

(D)

1

25)

Em uma escola, foi fixado rodízio para a
limpeza de determinado setor. A escala
determina que o funcionário A trabalhe nesse
setor a cada 4 dias, o B a cada 6 dias e o C a
cada 8 dias. Se hoje eles trabalharam juntos
nesse setor, então depois de quantos dias
trabalharão juntos novamente?

21)

Dados os números 70 e 80, é correto afirmar
que o máximo divisor comum (MDC) entre
esses números:

(A)

Está compreendido entre 2 e 8.
(B) É múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo.
(C) É múltiplo de 4.
(D) Está compreendido entre 9 e 12.
22)

Laura demora 40 minutos para digitalizar um
processo. Em determinado dia, ela trabalhou
das 9 horas até as 17 horas, parando durante
2 horas para o almoço. Sabendo que, nesse
dia, ela se dedicou exclusivamente para as
digitalizações, quantos processos foram
digitalizados?

2

3

4

5

(A)

24.
(B) 32.
(C) 36.
(D) 48.

(A)

6.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 12.
23)

Paulo tinha 12 bolas de gude e Carlos tinha 8.
Paulo deu algumas de suas bolas de gude para
Carlos. Após essa doação, é possível que
Paulo e Carlos fiquem, respectivamente, com
quantas bolas de gude?

(A)

14 e 6.
(B) 10 e 8.
(C) 12 e 10.
(D) 9 e 11.
24)

Uma frota possui 36 veículos dos quais 22
são movidos a gasolina, 12 a diesel e 2 a
etanol. A fração correspondente aos veículos
movidos a diesel é:
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CONHECIMENTOS LOCAIS

29)

QUESTÕES DE 26 A 30
26)

A quem compete cumprir e fazer cumprir as
prescrições do Código de Posturas do
município de Altos?

(A)

Ao governo do Piauí e aos seus cidadãos.
(B) Ao prefeito do Piauí e aos seus cidadãos.
(C) Ao prefeito e aos servidores municipais.
(D) A Assembleia Legislativa e aos servidores
municipais.
27)

De acordo com o Estatuto do Servidor
Público Municipal do município de Altos, é
um requisito básico para investidura em
cargo público:

O provimento de cargo efetivo do pessoal do
magistério é acessível aos brasileiros ou
equiparados, atendidos os pré-requisitos de
qualificação e idade. Qual a idade mínima
exigida?

(A)

18 (dezoito) anos
(B) 21 (vinte e um) anos
(C) 30 (trinta) anos
(D) 35 (trinta e cinco) anos
30)

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo no
município de Altos ficará sujeito a estágio
probatório de:

(A)

12 (doze meses)
(B) 36 (trinta e seis meses)
(C) 18 (dezoito meses)
(D) 24 (vinte e quatro meses)

(A)

O gozo dos direitos políticos.
(B) A nacionalidade brasileira ou estrangeira.
(C) Idade mínima de 21 anos.
(D) Aptidão profissional e relacional.
28)

No município de Altos, qual das propriedades
listadas abaixo é isenta do IPTU?

(A)

Propriedades localizadas na zona urbana de
Altos.
(B) Propriedades sobre imóveis sem edificações.
(C) Propriedades onde se instalem indústrias
produtivas que originem retorno fiscal para o
município de Altos.
(D) Propriedade de associações comunitárias,
desportivas, recreativas e de assistência
social, sem fins lucrativos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)

QUESTÕES DE 31 A 60

Assinale a alternativa que não está de acordo
com as regras básicas de segurança quanto a
utilização do botijão de gás:

(A)

Acender primeiro o fósforo para, então, abrir
o registro do queimador.
(B) Na ausência por longo período, feche o
registro de gás.
(C) Dê preferência ao isqueiro para acender o
fogo.
(D) Instalar o botijão longe de ralos, grelhas ou
canaletas de escoamento de água.
32)

Na instalação de um botijão de gás, não é
correto afirmar que:

34)

Para aproveitar talos, cascas e folhas, qual
das afirmações abaixo está correta?

(A)

Os talos do agrião e do espinafre, por não
serem ricas em vitaminas, não convêm picálos e refogá-los.
(B) As cascas de abacaxi não devem ser
reaproveitadas para fazer sucos.
(C) Mesmo que lavadas, as cascas de batatas não
devem ser fritas.
(D) As sementes de abóbora são um ótimo
aperitivo. Depois de lavá-las e secá-las,
salgue-as e leve-as ao forno para tostar.
35)

São alimentos que podem ser aproveitados
integralmente, exceto:

(A)

Para ver se há vazamento, faça espuma de
sabão e aplique sobre a válvula.
(B) Use sempre uma ferramenta para retirar o
lacre e rosquear o regulador de pressão.
(C) A mangueira deve ser transparente com uma
tarja amarela e traz a inscrição NBR8613 e a
data de validade.
(D) Nunca deite o botijão de gás e nem o coloque
em local fechado.

(A)

Pés e pescoço de galinha.
(B) Pão amanhecido.
(C) Ovos e a casca.
(D) Cascas de batata inglesa e banana.
36)

Os produtos de origem animal devem conter
qual selo do Ministério da Agricultura?

(A)
33)

Com relação ao reaproveitamento
alimentos, podemos afirmar que:

de

RPI – Relatório de Produtos Internacional
(B) SIF - Serviço de Inspeção Federal
(C) CPR – Certificado de Produtos Recicláveis
(D) ITN – Inspeção Territorial Nacional

(A)

As refeições devem ser coloridas e com
temperos moderados.
(B) Tem como desvantagem o alto custo.
(C) Não se deve comprar os alimentos da época.
(D) O preparo não é rápido e o paladar não fica
regionalizado.
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37)

Qual afirmação abaixo não está correta, no
que diz respeito à conservação dos
alimentos?

(A)

As hortaliças, mesmo se já tiverem sido
descongeladas, devem sempre ser congeladas
novamente.
(B) Não se deve misturar alimentos crus e
cozidos na mesma prateleira, pois os crus
podem contaminar os já preparados.
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(C)

Os produtos congelados precisam ser
conservados em temperatura de –18ºC, para
evitar
o
desenvolvimento
de
microorganismos e o processo de
deterioração.
(D) As carnes só devem ser conservadas na
geladeira se forem usadas no mesmo dia.
Caso contrário, devem ser congeladas.
38)

A quais microorganismos se refere a
afirmação abaixo?

Reproduzem-se com maior facilidade em
temperaturas entre 15ºC e 70ºC, ou seja, a
temperatura ambiente e as temperaturas dos
alimentos frios ou mornos são ideais para que eles
se multipliquem.

40)

(A)

Leite em pó: local seco e ventilado.
(B) Ovos: manter sob refrigeração por até 45
dias, caso não sejam consumidos na mesma
semana da compra.
(C) Óleos e gorduras: em local seco, sob luz e sob
refrigeração, de acordo com especificação do
fabricante.
(D) Hortaliças e frutas: local fresco ou sob
refrigeração; as folhosas devem ser
consumidas no mesmo dia da compra e, caso
não seja, não podem ser envolvidas em papel
ou plástico e colocadas sob refrigeração.
41)

(A)

Moscas.
(B) Larvas.
(C) Bactérias.
(D) Vírus.
39)

Julgue se as afirmações abaixo são
verdadeiras e, em seguida, assinale a
alternativa correta:

I.

As luvas não devem ser usadas por
funcionário que prepara alimentos servidos
crus.
II. A limpeza dos refrigeradores deve ser a cada
40 dias e das janelas e portas, uma vez a cada
dois meses.
III. As verduras, legumes e frutas não devem ser
lavadas usando sabão, gotas de água
sanitária, ou vinagre, mas com água corrente,
se possível filtrada ou fervida.
(A)

As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(B) Somente a afirmação III é verdadeira.
(C) Somente as afirmações I e II são
verdadeiras.
(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.
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Assinale a alternativa no qual a condição de
estocagem do alimento é a ideal:

Por que é correto afirmar que um bom
relacionamento interpessoal é o resultado de
um bom relacionamento intrapessoal?

(A)

Porque é fruto da nossa capacidade
intelectual.
(B) Porque é o reflexo da forma como nos
relacionamos com nós mesmos.
(C) Porque é gerado pela minha independência
financeira
(D) Porque é construído a partir das minhas
convicções religiosas e morais.
42)

Assinale a alternativa em que a afirmação
descrita para a construção de bons
relacionamentos pessoais não está correta:

(A)

Seja qual for o problema, jamais perca o
respeito pelas pessoas com as quais convive
ou se deixe levar pela raiva ou pela
insatisfação.
(B) Por mais diferente que o seu colega seja de
você, isso não quer dizer que ele seja pior,
apenas que tem outra mentalidade.
(C) A comunicação verbal, ao contrário da não
verbal, é o que gera o vínculo entre as pessoas
e os grupos dos quais fazemos parte.
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(D)

43)

A empatia é o que permite a uma pessoa se
colocar no lugar da outra, compreender
melhor os seus sentimentos e atitudes e evitar
julgamentos apressados sobre sua forma de
ser, pensar e agir.

Capacidade de influenciar pessoas.
(B) Inflexibilidade e independência.
(C) Manter o autocontrole e o foco.
(D) Reconhecer seus limites, valores e
capacidades.

(A)

Na comunicação interpessoal, qual das
afirmações abaixo está incorreta?

(B)

(C)

(D)
47)

(A)

Nunca olhar diretamente nos olhos, pois
pode parecer enfrentamento.
(B) Uma linguagem simples e correta é sempre
adequada e não demonstra falta de cultura.
(C) Quem fala no mesmo tom o tempo todo acaba
gerando tédio na pessoa que está ouvindo,
que provavelmente não vá conseguir se
manter atento, mesmo que tenha interesse
pelo assunto.
(D) Preste
atenção nas reações do seu
interlocutor.
45)

Assinale a alternativa abaixo que se refere à
ferramenta chave de grifo:

São competência relacionais, exceto:

(A)

44)

46)

São tipos de alicates existentes no mercado,
exceto:

(A)

Universal.
(B) De Bico.
(C) De Corte.
(D) Inglês.
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Que produto de limpeza não deve ter contato
com roupas coloridas, pois podem manchálas?

(A)

Sabão mineral.
(B) Detergente.
(C) Água Sanitária.
(D) Amaciantes.
48)

Qual produto de limpeza que, apesar de muito
utilizado, não deve ser aplicado na lavagem
de pisos, pois corre o risco de corroer o
revestimento do piso?

(A)

Sabão em pó.
(B) Água Sanitária.
(C) Desinfetantes.
(D) Detergentes.
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49)

A qualidade do atendimento, de modo geral,
é determinada por indicadores percebidos
pelo próprio usuário. No quadro abaixo,
relacione a coluna 1 com a coluna 2 e, em
seguida, assinale a alternativa correta:

COLUNA 1
(1) Confiabilidade
(2) Comunicação
(3) Presteza

(4) Flexibilidade

COLUNA 2
( ) Clareza nas instruções de
utilização dos serviços.
( ) Cumprimento de prazos e
horários estabelecidos
previamente.
( ) Capacidade de lidar com
situações não previstas.
( ) Demonstração do desejo
de servir, valorizando
prontamente
a
solicitação do usuário

(A)

(3); (2); (4); (1).
(B) (2); (1); (4); (3).
(C) (3); (4); (1); (2).
(D) (2); (4); (1); (3).

(B)

Deve ser higienizada constantemente,
utilizando-se pano umedecido com água fria,
evitando, assim, o ressecamento da borracha.
(C) Deve ser higienizada constantemente,
utilizando-se pano seco, evitando, assim, o
ressecamento da borracha.
(D) Deve ser higienizada constantemente,
utilizando-se pano umedecido com água
quente, evitando, assim, o ressecamento da
borracha.
52)

Qual o período recomendado para a limpeza
das caixas d´água em Unidades Escolares?

(A)

Anualmente.
Mensalmente.
(C) Não superior a 06 meses.
(D) Entre 08 e 12 meses.
(B)

53)

Para a higienização das mãos, que tipo de
detergente é o mais indicado?

(A)
50)

Sobre a higienização de uma cozinha,
assinale a alternativa incorreta:

Alcalino.
(B) Neutro.
(C) Ácido.
(D) Alvejante.

(A)

Durante o preparo das refeições, o ambiente
deve ser mantido em ordem, recolhendo os
resíduos.
(B) Na limpeza, o detergente não deve ser diluído
em água, e muito menos aquecido.
(C) A limpeza deve ser iniciada pelos lugares
mais altos.
(D) Após a retirada do detergente com o rodo e
enxague com água, o piso deve ser
desinfetado com solução clorada.
51)

Como a borracha do freezer deve ser
higienizada?

(A)

Deve ser higienizada esporadicamente, não
se utilizando de pano umedecido com água
quente, evitando, assim, o ressecamento da
borracha.
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54)

No armazenamento de produtos, a disposição
deles deve obedecer à data de fabricação. Que
método afirma “primeiro que vence, primeiro
que sai” e deve ser utilizado para cumprir
essa disposição dos produtos?

(A)

EPI
(B) CIPA
(C) SLU
(D) PVPS
55)

Em um estabelecimento público, as lixeiras
na cor verde são para destino de qual tipo de
lixo?

(A)

Vidro.
(B) Metal.
(C) Papel.
(D) Orgânico.
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56)

Qual conselho abaixo referente ao manuseio
do fogão, não é verdadeiro?

60)

Prefira utilizar os queimadores da frente do
fogão para alimentos líquidos.
(B) Risque primeiro o fósforo e só depois abra o
gás.
(C) Não deixe panelas ou frigideiras com os
cabos virados para fora (frente) do fogão.
(D) Ligue seu fogão a uma tomada exclusiva, não
utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

(A)

(A)

57)

Assinale a alternativa abaixo que constitui
um exemplo de alimento não perecível:

Vegetais.
(B) Leite Integral.
(C) Presuntos.
(D) Polvilho.

A postura profissional é formada por
aspectos como:

(A)

Ganância, ambição e força de vontade.
(B) Convicções políticas e morais.
(C) Conduta ética, hábitos, conhecimentos e
ações.
(D) Interdisciplinaridade e indiferença.
58)

Qual o tipo de produto de limpeza que, além
de contribuírem para a redução do lixo tóxico
que polui o solo, a água e o ar, também
evitam reações alérgicas em quem os utiliza?

(A)

Alcalinos.
(B) Biodegradáveis.
(C) Sintéticos.
(D) Veganos.
59)

Para serviços de manutenção, a Chave de
Boca é utilizada em que tipo de parafuso?

(A)

Philips
(B) Sextavado
(C) Fenda
(D) Cabeça redonda
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