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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

104 – AGENTE DE LIMPEZA URBANA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 

O fim do mundo 
 

O mundo era outro ou eu que era outro. Por mais que gostasse de brincar no quintal ou na rua, 1 

minha hora predileta era à tarde, quando se acendia a primeira luz da casa. Minha madrinha, quase cega 2 

pela idade, que passava o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era a primeira a saudar a 3 

luz que iluminaria nosso jantar: "Boa noite!" E todos se cumprimentavam, como se estivessem chegando 4 

de uma jornada. 5 

Era hora, também, de os vizinhos se saudarem. E os boas-noites se cruzavam de varanda a 6 

varanda, passando pelas cercas de buganvílias - que toda casa que se prezasse tinha uma. E nosso vizinho 7 

principal (pois havia um que era mais principal do que os outros) aparecia já de pijama, arrastando os 8 

chinelos. O dia nem acabara e ele já estava pronto para a noite. 9 

Ia de casa em casa levando, com o pijama e os chinelos, o seu boa-noite. E tinha a notícia de 10 

sempre para comunicar: "Amanhã o mundo vai acabar!" Chamava-se Azevedo, Azevedo não sei de quê. 11 

Meu pai dizia que Azevedo era maluco, mas boa alma - antigamente havia essa expressão: boa alma. Pois, 12 

com sua boa alma, seu pijama e chinelos, Azevedo era sincero no boa-noite e no aviso de que o mundo 13 

ia acabar. 14 

Todos gostavam do Azevedo, retribuíam a saudação e agradeciam a informação. Isso evitava 15 

qualquer outro assunto, pois a noite que iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de recolhimento e 16 

solidariedade. 17 

Depois, outras luzes eram acesas, o cheiro das buganvílias ficava suspenso no ar até que chegava 18 

outro cheiro, o do jantar que estava indo para a mesa. A cabeça da madrinha, muito branca e limpinha, 19 

começava a curvar sobre o peito, ela jamais dormiria sem antes ver acesa a primeira luz da casa, sem 20 

antes celebrar a cerimônia da paz com a senha de seu boa-noite. 21 

Na casa ao lado, além das buganvílias, com seu pijama, seus chinelos e sua boa alma, Azevedo 22 

começava a dormir sua última noite antes do fim do mundo. Mundo que acabou realmente, e nem saiu no 23 

jornal. 24 

CONY, Carlos Heitor. “Os anos mais antigos do passado”. 

Crônicas. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1999. p. 47-8. 
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01)  

 

"O mundo era outro ou eu que era outro." (L.1) 

 

Nessa declaração, está implícita uma 

 

(A) certeza.  

(B) correção.  

(C) indagação. 

(D) explicação. 
 

02) O texto deixa transparecer que o 

personagem-narrador tinha predileção pelo 

final da tarde, porque era 
 

(A) a oportunidade de fazer tudo diferente, dia a 

dia. 

(B) a hora da reza e da possível atenção do seu 

Azevedo com ele. 

(C) o instante em que ele percebia o mundo de 

uma forma adversa. 

(D) o momento do reencontro e da 

confraternização das pessoas do mundo que 

lhe era familiar. 
 

03) O parágrafo final e o contexto da crônica 

permitem afirmar que 
 

(A) a madrinha, como os demais personagens, 

deu o seu último boa-noite. 

(B) desaparece com Azevedo, também, naquela 

noite, um mundo singular. 

(C) o narrador, em relação à fantasia de Azevedo, 

tem uma atitude irônica. 

(D) tanto a madrinha como Azevedo morreram 

na referida noite. 
 

04)  

 

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que 

passava o dia rezando, mais por instinto do que 

pela claridade, era a primeira a saudar a luz que 

iluminaria o nosso jantar: “Boa noite!" (L.2/4). 
 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

(A) A expressão "pela idade" indica causa. 

(B) O vocábulo "quase" indica modo. 

(C) A expressão "a luz" tem valor  de objeto 

indireto. 

(D) A expressão "Boa noite!" exerce função 

predicativa. 

05)  

 

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite 

que iniciava a véspera do fim do mundo devia ser 

de recolhimento e solidariedade." (L.15/17). 

 

Com relação à frase em evidência, pode-se 

afirmar: 

 

(A) O vocábulo "outro" completa o sentido do 

nome. 

(B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

(C) O termo "a véspera do fim do mundo" tem 

função de sujeito. 

(D) A expressão "de recolhimento e 

solidariedade" caracteriza "noite". 

 

06) A alternativa em que há uma explicação 

correta para o termo transcrito é 

 

(A) A expressão “do que” (L.8) expressa modo. 

(B) O vocábulo “além” (L.22) indica distância. 

(C) A palavra “até” (L.18) expressa limite. 

(D) “como” (L.4) indica conformidade. 

 

07) Transpondo a oração “outras luzes eram 

acesas” (L.18) para a voz ativa, obtém-se a 

forma verbal 

 

(A) Acendeu 

(B) Acendiam 

(C) Acendia 

(D) Acende 

 

08) Marque a alternativa correta 

 

(A) O vocábulo  base de  formação da palavra 

“solidariedade” (L.17) é um adjetivo. 

(B) A expressão “Meu pai” (L.12) classifica-se 

como vocativo. 

(C) O vocábulo “para”, em “para a noite” (L.9)  

expressa direção. 

(D) As aspas, em “"Amanhã o mundo vai 

acabar!" (L.11), indicam uma ironia. 
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09)  
 

Atente para a oração:  

 

“antigamente havia essa expressão: boa alma.” 

(L.12). 

 

Identifique a afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos da frase.  

 

(A) O verbo  haver,  está usado em sua forma 

impessoal e, nesse caso, só admite a sua 

substituição por fazer, ficando descartada, 

assim, sua relação semântica com o verbo 

existir. 

(B) Se o verbo  haver for substituído por existir, 

a construção “essa expressão” manterá a 

mesma função sintática. 

(C) Os dois pontos sugerem hesitação. 

(D) Se o verbo  haver for substituído por existir, 

a construção “essa expressão”  exercerá a 

função sintática de sujeito. 

 

10) Na oração “O dia nem acabara” (L.9) a forma 

verbal indica uma ação 

 

(A) Contínua no presente. 

(B) Concluída no passado, mas anterior a uma 

outra ação, também, concluída no passado. 

(C) Habitual no passado. 

(D) Inacabada no passado. 

 

11) Completa o sentido do verbo o termo 

transcrito em 

 

(A) “outro” (L.1). 

(B) “pelas cercas de buganvílias” (L.7). 

(C) “o seu boa-noite” (L.10) 

(D)  “Azevedo” (L.11). 

 

12) Completa o sentido de um nome a expressão 

indicada em 

 

(A) “do fim do mundo” (L.16). 

(B)  “da casa” (L.2). 

(C) “das buganvílias” (L.18). 

(D) “de brincar no quintal.” (L1). 

 

 

 

13) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) Na palavra “havia” (L.12), o encontro “ha” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(B) A palavra “também” (L.6) é acentuada pela 

mesma razão da palavra “já” (L.8). 

(C) Na palavra “mundo” (L.11), o encontro “nd” 

constitui, quanto ao papel fonológico, um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra “havia” (L.8), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

 

14) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “minha” (L.2). 

(B) “claridade” (L.3) 

(C) “outro” (L.19). 

(D) “boa” (L.22). 

 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “havia” (L.8) – “mais” (L.1) – “nosso” (L.7). 

(B) “gostavam” (L.15) – “dia” (L.9) – “mundo” 

(L.11). 

(C) “noite” (L.10) – “primeira” (L.20) – “Isso” 

(L.15). 

(D) “cheiro” (L.19) – “qualquer” (L.16) – 

“gostasse” (L.1). 
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16) Uma pessoa pagou a quantia de R$ 675,00 

que corresponde a 
3

5
 do total de sua dívida. 

Quanto essa pessoa ainda deve? 

 

(A) R$ 405,00 

(B) R$ 450,00 

(C) R$ 270,00 

(D) R$ 1.125,00 

 

17) Para preparar um achocolatado deve ser 

colocado 4 colheres de pó para cada 200 ml 

de leite. Quantas colheres de pó deverão ser 

utilizadas para se fazer 1 litro de 

achocolatado? 

 

(A) 8 

(B) 16 

(C) 20 

(D) 22 

 

18) Em qual das alternativas a fração 

corresponde a um número decimal entre 0,3 

e 0,4? 

 

(A) 
3

4
 

(B) 
1

3
 

(C) 
3

5
 

(D) 
1

4
 

 

 

 

 

 

 

 

19) Um grupo composto por 13 casais irá alugar 

uma casa para passarem as férias de julho. 

Sabendo que o valor do aluguel ficou R$ 

962,00 e que será dividido igualmente entre 

todos, quanto cada pessoa irá pagar? 

 

 

(A) R$ 91,00 

(B) R$ 37,00 

(C) R$ 52,00 

(D) R$ 74,00 

 

20) Em uma loja foram vendidas 18 camisas de 

um time a R$ 149,00 cada e 27 camisas de 

outro time a R$ 122,00 cada. Quanto foi 

arrecadado com a venda das camisas? 

 

(A) R$ 5.976,00 

(B) R$ 5.864,00 

(C) R$ 5.964,00 

(D) R$ 5.876,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Para a limpeza de mármores ou granitos, qual 

o produto de limpeza deve ser requisitado? 
 

(A) Água sanitária 

(B) Detergente alcalino 

(C) Soda cáustica 

(D) Detergente neutro 

 

22) Se em uma determinada área de 25m² de piso 

são gastos 5 litros de desinfetantes, quantas 

embalagens de 500ml serão necessárias 

requisitar em uma área de 20m²? 
 

(A) 4 embalagens 

(B) 5 embalagens 

(C) 8 embalagens 

(D) 10 embalagens 

 

23)  No quadro abaixo referente aos telefones de 

emergência, relacione a coluna 1 com a 

coluna 2 e em seguida assinale a alternativa 

correta: 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 

(1) 190 (  ) Atende a incêndios, acidentes com 

animais, vazamentos de gás, 

produtos químico e causas naturais 

como alagamento e queimadas. 

(2) 192 (   ) Responsável em precaver, socorrer, 

assistir e ajudar na recuperação da 

população em caso de desastres, 

sejam chuvas ou outras situações de 

risco. 

(3) 193 (    ) Para denúncias de porte de arma, 

drogas, tráfico, etc. 

(4) 197 (  ) É o serviço médico brasileiro utilizado 

em caso de emergências médicas. 

(5) 199 (  ) Atende aos cidadãos em casos de 

riscos, ameaças contra a vida, 

denúncias de roubos, atentados e 

proteção pública. 

 

 

 

 

(A) (5); (3); (4); (2); (1) 

(B) (3); (5); (1); (4); (2) 

(C) (5); (3); (1); (2); (4) 

(D) (3); (5); (4); (2); (1) 

 

24)  Que tipo de luva é apropriada para proteger 

as mãos e os punhos contra agentes químicos 

(solventes, tintas) e também biológicos, 

como o vírus? 

 

(A) Luvas nitrílicas 

(B) Luvas de PVC 

(C) Luvas de vaqueta 

(D) Luvas de raspa 

 

25)  Nas alternativas abaixo assinale àquela que 

não é um Equipamento de Proteção Coletiva: 

 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Sobre a organização do estoque de produtos 

químicos de limpeza assinale a alternativa 

incorreta: 

 

(A) Armazene os produtos em locais bem 

ventilados e iluminados, mas lembre-se que 

não se deve deixar a luz solar incidir 

diretamente neles. Alguns produtos químicos 

necessitam de baixas temperaturas para que 

não ocorram explosões. 

(B) Procure não adquirir produtos químicos de 

empresas certificadas pela ANVISA, pois 

essa informação que consta no rótulo dos 

produtos, são informações falsas originadas 

em produtos falsificados. 

(C) Em caso de uso de produtos concentrados, 

deve-se analisar a diluição informada pelo 

fabricante, garantindo assim os resultados na 

hora da limpeza. 

(D) Os produtos devem ser armazenados com 

segurança, e tenha um cuidado especial com 

os químicos, já que acidentes podem causar 

uma explosão ou mesmo gerar gases tóxicos 

e inflamáveis. 

 

27) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Quando se tem produtos com a mesma 

finalidade, o ideal é misturá-los em um 

mesmo recipiente a fim de não se confundir 

na utilização. 

II. Não se deve reaproveitar as garrafas, potes, 

ou caixas dos produtos de limpeza, pois suas 

substâncias químicas permanecem no 

material mesmo depois de lavá-los. 

III. No caso de objetos e ferramentas de limpeza 

– como as vassouras, espanador, pás e 

escovas – o ideal é utilizar um suporte preso 

à parede ou ao próprio armário, deixando-os 

pendurados. Desta forma, crianças e animais 

têm menos acesso. 

 

(A) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(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 são verdadeiras. 

 

28)  Em uma situação de servir uma refeição, 

assinale a alternativa que contém a ordem 

correta dos pratos a servir: 

 

(A) Entrada – Refeição Principal - Sobremesa 

(B) Petiscos – Refeição do dia - Doce 

(C) Tira gosto – Refeição diária - Saída 

(D) Lanche – Refeição à gosto - Cafezinho 

 

29)  Que técnica de cocção é caracterizado pela 

descrição abaixo? 

 

“É quando um alimento é feito através de algum 

líquido que esteja fervendo, em que existem 

panelas adaptadas para este processo, onde na 

parte de baixo está o líquido e na parte de cima o 

alimento a ser cozido. As vantagens desta técnica 

é que o alimento preserva a textura e os nutrientes, 

além de ficar com o sabor suave do líquido que 

está sendo fervido (caso não seja a água).” 

 

(A) Grelhar 

(B) Assar 

(C) Cozimento a vapor 

(D) Saltear 
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30)  Assinale a alternativa que corresponde ao 

correto descarte dos resíduos de lixo, 

conforme as cores das lixeiras representadas 

abaixo: 

 

 
   I. Preto        II. Azul        III. Verde   IV. Vermelho   V. Amarelo 

 

(A) I. Radioativos; II. Plásticos; III. Papéis; IV. 

Metais; V. Vidros 

(B) I. Orgânicos; II. Papéis; III. Plásticos; IV. 

Vidros; V. Metais 

(C) I. Perigosos; II. Metais; III. Plásticos; IV. 

Metais; V. Vidros 

(D) I. Madeiras; II. Papéis; III. Vidros; IV. 

Plásticos; V. Metais 

 

31)  Dos resíduos de lixo listados abaixo, assinale 

àquele que não é reciclável: 

 

(A) Garrafas pet 

(B) Latas de alumínio 

(C) Espelhos 

(D) Folhas de caderno 

 

32) Assinale a alternativa abaixo que representa 

o símbolo internacional da reciclagem: 

 

(A)  
 

(B)  
 

 

(C)  
 

(D)  
 

33)  Das principais formas de coleta seletiva, 

qual delas utiliza contêineres ou pequenos 

depósitos, colocados em pontos físicos no 

município, onde o cidadão, espontaneamente, 

deposita os recicláveis? 

 

(A) Porta a Porta 

(B) PEV - Postos de Entrega Voluntária 

(C) Postos de Troca 

(D) PIC - Programa Interno de Coleta Seletiva 

 

34)  De qual maneira a leptospirose, uma doença 

infecciosa, é transmitida ao homem? 

 

(A) Urina de rato 

(B) Mosquito aedes aegypti 

(C) Saliva de cachorro 

(D) Fezes de gato 

 

35)  Se no dia a dia de trabalho, você se ferir com 

objetos cortantes contaminados ou andando 

descalço em solo contaminado, a qual doença 

você estaria sujeito? 

 

(A) Febre Amarela 

(B) Dengue 

(C) Tétano 

(D) Cólera 
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36) Nas afirmações abaixo, assinale (V) se forem 

verdadeiras e (F) se forem falsas, e em 

seguida assinale a alternativa correta: 
 

 ) A queima do lixo, que pode ser provocada 

ou natural (autocombustão ou reflexo dos 

raios solares num fundo de garrafa de vidro, 

por ex.), lança no ar dezenas de produtos 

tóxicos, que variam da fuligem (que afeta os 

pulmões) às cancerígenas, resultantes da 

queima de plásticos. 

 ) É considerado risco radioativo a presença 

de microrganismos que representam algum 

tipo de ameaça à saúde e bem-estar das 

pessoas, seja por contato direto ou indireto.  

 ) Os principais agentes de riscos químicos 

são: bactérias, fungos, vírus, protozoários e 

parasitas. 

 ) O acúmulo de lixo cria, em consequência, 

vetores de doenças, como baratas, moscas, 

ratos, escorpiões e os temidos mosquitos. 
 

(A) (V); (F): (F): (V) 

(B) (V); (F): (V): (V) 

(C) (V); (V): (V): (V) 

(D) (F); (V): (F): (V) 
 

37) Os agentes químicos podem se apresentar em 

3 formas distintas: sólido, líquido e gasoso. 

Assinale a alternativa abaixo que é uma 

foram de contaminação do meio ambiente na 

forma gasosa: 
 

(A) Solventes 

(B) Poeiras de sílica 

(C) Monóxidos de Carbono 

(D) Ácidos 
 

38) Sobre os fatores que influenciam a toxicidade 

dos contaminantes ambientais, assinale a 

alternativa incorreta: 
 

(A) No potencial tóxico das substâncias 

químicas, quanto maior a concentração, mais 

rapidamente seus efeitos nocivos manifestar-

se-ão no organismo. 

(B) A toxicidade de um contaminante químico 

representa a quantidade de ar inalado pelo 

trabalhador durante a jornada de trabalho. 

(C) A sensibilidade individual significa que o 

nível de resistência à toxicidade dos 

contaminantes ambientais variam de 

indivíduo para indivíduo. 

(D) O tempo de exposição é o tempo que o 

organismo fica exposto ao contaminante. 

 

39)  Muitas vezes, as pessoas acreditam que por 

ser o ambiente de trabalho um local para 

exercer funções e responsabilidades 

profissionais, é necessário ser frio e 

indiferente às questões ligadas aos colegas de 

trabalho. Diante de um problema ou de 

alguma dificuldade do colega, muitos tendem 

a permanecer distantes. Essa postura 

significa: 

 

(A) Falta de tempo 

(B) Seriedade 

(C) Profissionalismo 

(D) Falta de empatia 

 

40)  Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna do texto abaixo: 

 

“E não podíamos deixar de falar dele: 

____________, que é a base de qualquer relação 

humana. Um ambiente de trabalho sem 

___________ é um barco prestes a naufragar. 

Cultive ______________ com as pessoas – até 

mesmo por aqueles que não têm muita 

proximidade ou pelas pessoas das quais não gosta. 

 

(A) a competitividade 

(B) a organização 

(C) a liderança 

(D) o respeito 

 

 


