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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
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CARGO

Data e Horário da Prova

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Domingo, 24/11/2019, às 09h

INSTRUÇÕES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

A prova terá duração de 3 (três) 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 40 (quarenta) 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 2 (duas) 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
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

O Desafio dos 10 anos é a nova febre entre usuários das redes sociais de todo o mundo. A
brincadeira consiste em publicar uma foto atual ao lado de uma tirada há dez anos e compará-las. Houve
quem embarcasse no meme só para relembrar os cliques do passado, houve quem aproveitasse a onda
para fazer piadas e houve também quem enxergasse no desafio bem mais do que uma brincadeira inocente
criada para entreter.
As teorias mais compartilhadas dizem que o Desafio dos 10 anos teria sido criado para ensinar
algoritmos de Inteligência Artificial sobre características do envelhecimento humano. Mas será que essa
possibilidade é real? E, se sim, existe algum risco para quem já participou? Consultamos os especialistas
em cibersegurança do dfndr lab, laboratório de segurança digital da PSafe, para saber se o novo desafio
da internet poderia mesmo ser mais que um simples meme.
Emilio Simoni, Diretor do dfndr lab, explica que até o momento, a equipe do dfndr lab não
encontrou nenhuma evidência de que o Desafio dos 10 anos seja mais que uma simples brincadeira que
viralizou nas redes sociais: “Tudo o que vimos nas buscas relacionadas a um suposto uso deste desafio
para o treinamento de algoritmos de Inteligência Artificial são apenas especulações”. No entanto, Simoni
ressalta que não seria surpresa se alguém de fato utilizasse as fotos dos participantes do desafio com essa
finalidade. “Do ponto de vista técnico, isso é possível. Existem modelos matemáticos capazes de aprender
padrões de imagens, utilizando técnicas de Inteligência Artificial”.
Na noite do dia 16, o Facebook se manifestou sobre o caso através de sua conta oficial no Twitter:
“O Desafio dos 10 anos é um meme criado por usuários de nossa plataforma, e que teve início de forma
espontânea, sem que tivéssemos nenhum envolvimento. Esse desafio é uma evidência de como as pessoas
se divertem no Facebook, e só”, disse em resposta a um usuário da rede.
A capacidade de identificar características humanas como um olho, uma boca ou uma expressão
de felicidade – algo que para seres humanos é tão simples e intuitivo – é ainda um desafio para as
máquinas. Simoni esclarece que os algoritmos de Inteligência Artificial são capazes de detectar essas
características em fotografias através da observação de padrões.
“Atualmente já existem tecnologias especializadas no reconhecimento e interpretação de
imagens em bases com muitos arquivos de fotos. Os algoritmos observam características específicas dessa
base para aprender e realizar conclusões, como, por exemplo, estimar como as pessoas podem ficar após
envelhecer. Ao ter acesso a imagens de pessoas de 10 anos atrás e atualmente, esses algoritmos seriam
capazes de realizar estimativas mais precisas”, explica Simoni.
Alguns aplicativos e sites conhecidos do público, como Facebook e Google Fotos, são capazes
inclusive de identificar quem é a pessoa que aparece em uma imagem e marcá-la automaticamente na
foto. Tecnologia similar também é aplicada por autoridades internacionais, com objetivo de identificar
suspeitos de crimes em imagens capturadas por câmeras de segurança.
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35
36
37
38
39

De acordo com o especialista em privacidade do dfndr lab, Frank Vieira, os riscos são similares
para os que postam fotos em suas redes sociais de forma pública e para os que participam do Desafio dos
10 anos. “As fotos públicas ficam disponíveis para todos na internet, não apenas para o seu grupo de
contatos, como alguns tendem a imaginar. Por isso os riscos são semelhantes, uma pessoa mal
intencionada pode pegar uma foto pública e utilizar de forma inadequada e até criminosa”, alerta Vieira.
POR THAISY PECSEN – FONTE: https://www.psafe.com/blog/desafio-dos-10-anos-pode-ameacarsua-privacidade/
40
41
01)

De acordo com o texto, a IA (Inteligência
Artificial)

04)

(A)

dispensa a presença humana para atuar, uma
vez que é autossuficiente.
(B) detém informações do mecanismo humano,
capazes de o auxiliar em diferentes situações.
(C) os algoritmos conseguem traduzir
as
emoções, mesmo que já se tenham passados
10 anos.
(D) concorre com a inteligência humana nas
descobertas científicas pela sua capacidade
lógica.
02)

“Esse desafio é uma evidência de como as
pessoas se divertem no Facebook, e só”
(L.20/21).

Considerando-se a intervenção de outro
enunciador, a função do vocábulo “só” não tem o
efeito de
(A) contrapor
a posição assumida pelo
enunciador.
(B) maximizar o efeito da fala que a precede.
(C) reforçar o discurso do enunciador.
(D) ratificar a primeira assertiva.
03)

(A)

tinha encontrado.
(B) teria encontrado.
(C) tem encontrado.
(D) terá encontrado.
05)

“O Desafio dos 10 anos é a nova febre entre
usuários das redes sociais de todo o mundo.”
(L.1).
(B) “essa possibilidade é real?” (L.7/8).
(C) “isso é possível.” (L.16).
(D) “Tecnologia similar também é aplicada por
autoridades internacionais” (L.33).
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É verdadeiro o que se afirma sobre o termo
transcrito em

(A)

“uma”, em “A brincadeira consiste em
publicar uma foto atual” (L.1/2) individualiza
o termo “foto”
(B) “cibersegurança” (L.9) é um neologismo
composto a partir de uma aglutinação.
(C) “mais” (L.6) expressa a mesma ideia que
“mais” (L.12).
(D) “ainda”, em “é ainda um desafio para as
máquinas” (L.23/24) indica inclusão.
06)

Mantém equivalência de sentido com o
fragmentos transcrito, preservando a
coerência da argumentação textual, a
reestruturação indicada em

(A)

“para ensinar algoritmos de Inteligência
Artificial
sobre
características
do
envelhecimento humano.” (L.6/7) – porque
ensinavam algoritmos de Inteligência
Artificial
sobre
características
do
envelhecimento humano.

Há predicado verbal em

(A)

Há correspondência entre a forma verbal
simples “encontrou” (L.12) e composta na
alternativa
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(B)

“de aprender padrões de imagens,” (L.16/17)
- de que aprendessem padrões de imagens.
(C) “utilizando
técnicas
de
Inteligência
Artificial” (L.17) – se utilizassem técnicas de
Inteligência Artificial.
(D) “Ao ter acesso a imagens de pessoas de 10
anos atrás e atualmente” (L.29) – tendo
acesso a imagens de pessoas de 10 anos atrás
e atualmente.
07)

“A capacidade de identificar características
humanas como um olho, uma boca ou uma
expressão de felicidade – algo que para seres
humanos é tão simples e intuitivo – é ainda
um desafio para as máquinas.” (L.22/24).

Os travessões que aparecem nesse período
exercem a mesma função que
(A) a vírgula que introduz a oração “houve quem
aproveitasse a onda” (L.3).
(B) as vírgulas usadas para isolar a expressão
“laboratório de segurança digital da PSafe”
(L.9).
(C) os dois pontos usados antes de “Tudo o que
vimos nas buscas relacionadas a um suposto
uso deste desafio” (L.13).
(D) as aspas usadas nas linhas 37 e 39.
08)

O vocábulo “se” em “para saber se o novo
desafio da internet poderia mesmo ser mais
que um simples meme.” (L.9/10, tem o
mesmo valor morfológico que a palavra
“que” em

09)

No texto,

(A)

“febre” (L.1) sugere doença.
(B) “embarcasse” (L.3) tem como derivação
primitiva da palavra barco, mantendo o
sentido originário no contexto em que se
insere.
(C) Os vocábulos “o”, em “o Desafio” (L.12), e
“o”, em “Tudo o que vimos” (L.13)
pertencem à mesma classe morfológica.
(D) “só” (L.3) e “apenas” (L.14) expressam o
mesmo valor semântico.
10)

Exerce a mesma função sintática de “de
Inteligência” a expressão

(A)

“das redes” (L.1).
(B) “de algoritmos” (L.14).
(C) “dos participantes” (L.15).
(D) “de padrões” (L.25).
11)

A conjunção “No entanto,” (L.14), em
relação ao período anterior, expressa uma
ideia de

(A)

Adição.
(B) Ressalva.
(C) Conclusão.
(D) Explicação.
12)

Exerce a mesma função sintática de
“modelos” (L.16) o termo

(A)
(A)

“que o Desafio dos 10 anos teria sido criado”
(L.6).
(B) “que o Desafio dos 10 anos seja” (L.12).
(C) “que vimos nas buscas relacionadas a um
suposto uso deste desafio” (L.13).
(D) “que aparece em uma imagem” (L.32).
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“foto” (L.2).
(B) “real” (L.8).
(C) “noite” (L.18).
(D) “algoritmos” (L.29).
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13)

Há a ocorrência de ditongo, dígrafo e
encontro consonantal, respectivamente, na
alternativa

(A)

“dizem” (L.6) – “mundo” (L.1) – “através”
(L.25).
(B) “teorias” (L.6) – “acesso” (L.29) – “alerta”
(L.39).
(C) “Houve” (L.3) – “explica” (L.11) –
“técnicas” (L.17).
(D) “início” (L.19) – “pessoas” (L.28) – “conta”
(L.18).
14)

O vocábulo “se”, em “E, se sim” (L.8),
expressa, no contexto em que se encontra,
ideia de

(A)

Adição.
(B) Dúvida.
(C) Condição.
(D) Negação.
15)

Sobre os elementos linguísticos usados no
texto, é correto o que se afirma em

(A)

A forma verbal “há” (L.2) pode ser
substituída pela correlata do verbo fazer,
porém, esta deve se flexionar no plural
“fazem”.
(B) O termo “até” (L.11) indica, no contexto em
que está, acréscimo.
(C) A expressão “por usuários” (L.19) funciona
como agente da ação verbal.
(D) “existem” (L.26) é uma forma verbal
anunciadora da indeterminação do sujeito da
oração.
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MATEMÁTICA
16)

Cristiane realizou uma festa e comprou 5
caixas com 24 garrafas de cerveja. Cada
garrafa custa R$ 4,75. Quanto ela gastou na
compra das 5 caixas de cerveja?

(A)

R$ 480,00;
(B) R$ 500,00;
(C) R$ 550,00;
(D) R$ 570,00;
17)

QUESTÕES DE 16 A 20
20)

Regina irá percorrer 450 km, até o primeiro
abastecimento ela percorreu 300 km. Quanto
Regina
percorreu
até
o
primeiro
abastecimento do total da viagem?

(A)

1/3 da viagem;
(B) 1/4 da viagem;
(C) 2/3 da viagem;
(D) 3/4 da viagem;

Raiane foi a feira com R$ 100,00 para as
compras. Ela comprou R$ 15,00 de tomate,
R$ 10,00 de cebola, R$ 3,00 de cheiro verde
e R$ 5,00 de abobara. Quanto sobrou de troco
das compras que ela realizou?

(A)

R$ 70,00;
R$ 67,00;
(C) R$ 65,00;
(D) R$ 62,00;
(B)

18)

Moises realizou uma aquisição de 2.000
copias de uma poesia. O Custo por cópia e de
R$ 0,05 centavos. Quanto ele gastou na
aquisição dessas cópias?

(A)

R$ 100,00
(B) R$ 110,00
(C) R$ 120,00
(D) R$ 150,00
19)

Henrique ao realizar um churrasco para cada
1 kg de carne ele convida 4 pessoas. Ele
convidou 160 pessoas, quantos quilos de
carne serão necessários?

(A)

40 kg;
(B) 45 kg;
(C) 48 kg;
(D) 50 kg;
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

A forma correta de limpar telas de notebook
e computadores é:

(A)

QUESTÕES DE 21 A 40
25)

A seco.
(B) Com pano úmido e detergente.
(C) Com álcool em gel.
(D) Com pano úmido e vinagre.

(A)

22)

26)

A umidade constante no banheiro faz com
que o rejunte dos pisos e azulejos acumule
lodo. Para evitar esse processo, é eficiente a
utilização de:

Dentre os alimentos considerados perecíveis,
podemos citar:

Manteiga.
(B) Soja.
(C) Carnes desidratadas.
(D) Enlatados em vidro.
Os alimentos crus, os semi-elaborados e os
prontos para consumo não podem estar
acondicionados no mesmo lugar, a fim de:

(A)
(A)

Água quente com sabão em pó.
(B) Esponja porosa com água sanitária.
(C) Água quente com bicarbonato de sódio.
(D) Detergente líquido, esponja porosa e água.

Não promover o desperdício.
(B) Evitar a contaminação cruzada.
(C) Haver uma organização por itens.
(D) Respeitar a gestão de estoque.
27)

23)

Os detergentes são muito eficazes para este
tipo de limpeza, pois ele mistura o óleo na
água e remove a gordura, limpando a louça.
É um processo bem simples, mas que acarreta
impactos ao meio ambiente. Diante da
preocupação ambiental, devem ser utilizados
os:

(A)

Detergentes hipoalergênicos.
(B) Detergentes alcalinos.
(C) Detergentes compostos.
(D) Detergentes biodegradáveis.
24)

A maior parte dos alimentos alteráveis pode
ser conservada por refrigeração, durante um
tempo limitado. O armazenamento de
alimentos sob refrigeração, são armazenados
em temperatura:

(A)

Abaixo de 0ºC.
(B) Ambiente.
(C) Entre 0º e 10ºC.
(D) Que varia de -10º a 10ºC.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

I. As prateleiras para armazenamento de
alimentos devem ser de madeiras, para não
contaminar os alimentos e não atrair pragas.
II. Os alimentos devem estar adequadamente
acondicionados e identificados, sendo que
sua utilização deve respeitar o prazo de
validade impresso na rotulagem, sendo que
os produtos com data de fabricação mais
antiga ou que vencem primeiro devem ser
armazenados à atrás dos mais novos que
vencem depois.
III. As embalagens primárias dos alimentos
deverão ser submetidas à adequada limpeza,
minimizando o risco de contaminação. Se
houver necessidade de armazenar o ovo em
geladeira, o mesmo deverá ser mantido em
sua embalagem primária.
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(A)

Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
(B) Somente as afirmações II e III são
verdadeiras.
(C) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.
28)

Os utensílios de distribuição do alimento, tais
como pratos, copos e talheres, devem ser
higienizados em solução à base de:

(A)

Solução clorada.
(B) Água Sanitária.
(C) Detergente alcalino.
(D) Desinfetante orgânico.
29)

Quanto aos cuidados e higiene na
manipulação de alimentos, assinale a
alternativa incorreta:

31)

Sobre a utilização do álcool na limpeza em
geral, não é correto afirmar que:

(A)

O produto é usado na limpeza de superfícies,
com um bom poder de limpeza e desinfecção.
(B) A versão álcool em gel oferece uma excelente
ação microbicida, garantindo segurança,
eficiência e brilho.
(C) As versões aromatizadas devem ser evitadas
na desinfecção de alimentos e próximo ao
fogo, churrasqueiras ou cozinhas.
(D) Em uma concentração de 100%, ele é
eficiente na destruição de micro-organismos.
Por isso mesmo, é nessa concentração que ele
costuma ser usado na higienização das mãos.
32)

A respeito da utilização da panela de pressão
no preparo de alimentos, assinale a afirmação
abaixo que não é verdadeira:

(A)

As luvas de borracha devem ser usadas para
proteção das mãos e punhos do funcionário
quando forem utilizados produtos de limpeza
e também para a manipulação de alimentos.
(B) O uso de luvas não substitui a lavagem de
mãos.
(C) As luvas cirúrgicas não devem ser utilizadas
de forma alguma para manipulação de
alimentos.
(D) As luvas descartáveis devem ser utilizadas no
momento da distribuição dos alimentos ou
quando não for possível realizar o
procedimento de lavagem de mãos.

(A)

A panela deve ficar com, pelo menos, um
terço de seu interior sem água ou alimentos.
(B) Quando a panela começar a soltar vapor, o
fogo deve ser aumentado, pois a temperatura
da água está baixando.
(C) Se houver escape de vapor sem ser pela
válvula, é hora de trocar a borracha.
(D) Nunca abra a panela de pressão se não estiver
seguro de que não há mais pressão dentro
dela. Para isso, ela deve estar resfriada e o
pino completamente baixo.
33)

30)

Dos produtos de limpeza listados abaixo,
assinale àquele que é indicado para a limpeza
e remoção de esmaltes sintéticos e graxas
impregnadas nas superfícies:

(A)

Álcool 70%.
(B) Cloro.
(C) Água Raz.
(D) Mistura de água sanitária com sabão em pó.
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Dentre os procedimentos para a limpeza de
pisos laminados e de madeira, está correto:

(A)

Varrer o chão com uma vassoura de cerdas
duras.
(B) Usar produtos abrasivos para retirar sujeiras.
(C) Não encerar pisos laminados e nem carpetes
de madeira.
(D) Utilizar produtos à base de silicone em pisos
laminados ou assoalhos de madeira.
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34)

Com o uso adequado dos produtos, a medida
correta das soluções e uma frequência regular
de manutenção, a limpeza de vidros e
espelhos pode ser garantida com resultados
mais eficientes e duradouros. Assinale a
alternativa que se refere ao produto mais
adequado para esse tipo de limpeza:

(C)

A água do cozimento de batatas e beterrabas
pode ser aproveitadas para purês e gelatinas.
(D) Ao utilizar das cascas de frutas para fazer
sucos por meio do liquidificador, o que sobrar
na peneira pode ser aproveitado para preparar
brigadeiros e doces.
38)

(A)

Sabão neutro.
(B) Produtos à base de solventes.
(C) Saponáceos.
(D) Esponjas porosas.
35)

Dos materiais listados abaixo, assinale aquele
que não pode ser reciclado:

(A)

Fotografias.
(B) Isopor.
(C) Latas de alumínio.
(D) Copos de vidro.

Caso as ferramentas fiquem enferrujadas,
existem técnicas para que possa remover essa
ferrugem, sendo caseiras e produtos
específicos. Uma maneira de realizar essa
limpeza é utilizando:

(A)

Álcool 70%.
(B) Cloro.
(C) Bicarbonato de Sódio.
(D) Água sanitária.
39)

A empatia leva a (ao):

(A)
36)

Conforme as cores da coleta seletiva de lixo,
as embalagens PET de água e refrigerante,
devem ser descartadas em recipientes de lixo
na cor:

Pragmatismo.
(B) Autoestima.
(C) Aceitação.
(D) Altruísmo.
40)

(A)

Laranja.
(B) Azul.
(C) Amarelo.
(D) Vermelho.
37)

No que diz respeito ao reaproveitamento de
alimentos, assinale a alternativa incorreta:

(A)

A parte branca da melancia e do melão
podem ser usadas para fazer doces.
(B) As cascas das batatas e mandioquinhas
podem ser utilizadas no preparo de sucos,
batendo-as no liquidificador.
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No modelo de comunicação interpessoal,
destacam-se os elementos mais importantes,
que envolve a comunicação entre os
membros de uma organização. Atribuir
significado à mensagem, implica em:

(A)

Decodificar a mensagem.
(B) Recepcionar a mensagem.
(C) Codificar a mensagem.
(D) Dar um feedback da mensagem.
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