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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o cartão 

resposta devidamente assinado e deixe o local de prova.  

 O CANDIDATO NÃO PODERÁ LEVAR CONSIGO O CADERNO DE QUESTÕES EM 

MOMENTO ALGUM; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Os perigos do luto para a saúde 
 

Por: Ana Claudia Arantes 19/12/2016  
 

O processo é intenso e 
necessário, mas requer cuidado 
com a saúde -- em todas as suas 
dimensões. 

 
Luto é a manifestação social de um 

sentimento de pesar assumido socialmente diante 
de uma experiência de perda. Acontece sempre 
que nossa vida é afetada para sempre pelo 
término de uma relação, situação, projeto, sonho.  

As reações mais comuns na experiência 
de luto podem ser de natureza emocional, física, 
cognitiva e comportamental que podem durar 
tempo variável, desde apenas alguns dias, ou até 
mesmo, alguns meses. Sentimentos tais como 
choque, tristeza, culpa, raiva e hostilidade, 
solidão, agitação, ansiedade, fadiga, anseio; 
desejo de estar com a pessoa falecida; 
desamparo e alívio.  

Podem estar acompanhados de sensações 
físicas descritas em geral como vazio no 
estômago, aperto no peito, nó na garganta, 
hipersensibilidade ao barulho, sensação de 
despersonalização: “Eu caminho na rua e nada 
me parede real, inclusive eu”; falta de ar, 
respiração curta; fraqueza muscular; falta de 
energia; boca seca; queixas somáticas; 
suscetibilidade a doenças, principalmente aquelas 
ligadas à baixa imunidade, stress ou falta de 
cuidados com a saúde. 

 [...] 
Os efeitos do período de luto sobre a 

saúde e até mesmo o risco de mortalidade em 
pessoas mais vulneráveis, como os idosos, por 
exemplo, são bem conhecidos e documentados. 
Embora a evidência seja demonstrada, pouco ou 
nada é feito para minimizar o risco de que 
problemas ameaçadores à vida possam ocorrer 
em pessoas em processo de luto. Por isso é muito 
importante lembrar que esse é um processo 
intenso e necessário, mas que o cuidado com a 
saúde da pessoa em luto, em todas as suas 
dimensões, é fundamental para que a dor vá 
embora e fique apenas o amor na forma da 
saudade. Se você perdeu alguém que ama muito, 
cuide-se como se a pessoa amada estivesse por 
aqui para sorrir para você. 
 

Adaptação do http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/os-perigos-do-luto/, 

acesso em 02 de jan. de 2017.  

 
 
 

01) O assunto principal do texto é: 
 
(A) O luto, sua definição, consequências, 
reações e riscos para a saúde de quem sofreu a 
perda.  
(B)  A morte e suas consequências. 
(C)  Os perigos de doenças emocionais 
causadas pela morte de uma pessoa querida. 
(D)  As reações emocionais causadas pelo luto. 
(E)  O tempo de duração do luto.  
 
02) No texto, o luto diz respeito, principalmente 
a:  
 
(A)  Morte de pessoas queridas. 
(B)  Decepção amorosa. 
(C)  Experiências de perda, incluindo 
relacionamentos, amizades e morte de pessoas 
amigas e parentes. 
(D)  Perda de dinheiro. 
(E)   Sofrimento causado por doenças.   
 
03) Assinale a alternativa em que há erro de 
ortografia: 
 
(A)  Análise, enlutado, doenças. 
(B)  Amoroza, experiência, parentes.  
(C)  Doença, causas, respeito. 
(D)  Dimensões, processo, reações. 
(E)  Duração, alguém, destaque. 
 
04) Quanto à regência verbal, o verbo 
sublinhado no enunciado abaixo, classifica-se 
como:   
  
“Se você perdeu alguém [...]”. 
 
(A)  Verbo transitivo direto e indireto.  
(B)  Verbo intransitivo 
(C)  Verbo de ligação. 
(D)  Verbo transitivo direto  
(E)  Verbo transitivo indireto. 
 
05) Assinale a alternativa em que HÁ ERRO na 
separação de sílabas de um dos vocábulos: 
 
(A)  per-da; mui-to; sal-da-de.  
(B)  cau-sas; pa-ren-tes; a-mo-ro-as. 
(C)  pro-ces-so; res-pei-to; des-ta-que. 
(D)  lu-to; ex-pe-ri-ên-cia; al-guém. 
(E)  ne-ces-sá-rio; cui-da-do; saú-de. 
 
06) Um terreno retangular deve ser fechado por 
uma cerca com 4 fios de arame, as dimensões 
do terreno são 8 metros de comprimento por 7 
metros de largura. Qual a quantidade de arame 
necessária para cercar o terreno? 

http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/os-perigos-do-luto/
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(A)  56 metros. 
(B)  30 metros. 
(C)  224 metros. 
(D)  120 metros. 
(E)  96 metros. 
 
07) No regime de juros simples qual é o tempo 
necessário para que um capital dobre de valor 
a taxa de 4% ao mês? 
 
(A)  10 meses. 
(B)  15 meses. 
(C)  16 meses. 
(D)  20 meses. 
(E)  25 meses. 
  
08) Ao realizar uma compra Artur ficou 
sabendo que obteria um desconto percentual 
igual a sua idade. A compra que realizou foi de 
R$ 178,00, mas pagou o total de R$ 106,80. 
Qual a idade de Artur? 
 
(A)  32 anos. 
(B)  35 anos. 
(C)  40 anos. 
(D)  42 anos. 
(E)  46 anos. 
 
09) Do salário de Roberta 3/4 estão 
comprometidos com despesas fixas. Do 
restante 1/5 ela deposita na poupança e o que 
sobra fica para despesas eventuais do mês. 
Qual o valor depositado na poupança se o 
salário de Roberta é de R$ 3.000,00? 
 
(A)  R$ 150,00. 
(B)  R$ 250,00. 
(C)  R$ 300,00. 
(D)  R$ 450,00. 
(E)  R$ 600,00. 
 
10) Para realizar uma confecção de camisetas, 
3 máquinas desenvolvem o trabalho em 6 
horas. Como o fabricante quer entregar o 
trabalho em apenas duas horas, quantas 
máquinas iguais as anteriores devem usar? 
 
(A)  5. 
(B)  6. 
(C)  7. 
(D)  8. 
(E)  9. 
 
11) Em recente decisão liminar, um ministro do 
Supremo Tribunal Federal, decidiu afastar o 
senador Renan Calheiros do cargo de 

presidente do Senado Federal. Quem tomou 
esta decisão no STF foi o ministro: 
 
(A) Gilmar Mendes. 
(B) Dias Toffoli. 
(C) Marco Aurélio Mello. 
(D) Luiz Fux. 
(E) Roberto Barroso. 
 
12) O Rio Tietê, está localizado no Estado: 
 
(A) Do Paraná. 
(B) De Minas Gerais. 
(C) Do Rio de Janeiro. 
(D) Da Bahia. 
(E) De São Paulo. 
  
13) Em 2016 completou-se 100 anos do fim da 
Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 
1916. O governo federal teve participação 
decisiva para o término deste conflito. No ano 
de 1916, a capital federal era a cidade: 
 
(A) de Salvador. 
(B) do Rio de Janeiro. 
(C) de São Paulo. 
(D) de Brasília. 
(E) de Porto Alegre. 
 
14) Das siglas abaixo, qual NÃO é um 
indicador econômico/financeiro? 
 
(A) INPC. 
(B) IGPM. 
(C) IPCA. 
(D) ITBI. 
(E) TJLP. 
 
15) A areia resultante da varrição de calçadas 
públicas deve ter que destinação? 
 
(A) Deve ser ensacada e colocada no lixo. 
(B) Deve ser jogada nos bueiros. 
(C) Deve ser juntada na canaleta de águas 
pluviais. 
(D) Deve ser misturada ao lixo orgânico. 
(E) Deve ser varrida para a calçada dos 
vizinhos. 
 
16) Assinale a alternativa que apresenta um 
calçado que NÃO protege os pés do 
trabalhador contra acidentes: 
 
(A) Alpercata de couro. 
(B) Bota de borracha de cano alto. 
(C) Bota de cano baixo com bico de aço. 
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(D) Botina de couro. 
(E) Sapato fechado. 
 
17) Assinale a alternativa que apresenta um 
material que NÃO pode ser misturado ao lixo 
comum: 
 
(A) Alimentos vencidos. 
(B) Baterias usadas. 
(C) Brinquedos plásticos quebrados. 
(D) Embalagens de produtos de limpeza. 
(E) Tocos de cigarro. 
 
18) Característica que as toalhas utilizadas em 
banheiros públicos deve apresentar 
obrigatoriamente: 
 
(A) Ser bordada. 
(B) Ser de algodão. 
(C) Ser descartável. 
(D) Ser perfumada. 
(E) Ser personalizada. 
 
19) É um produto de limpeza análogo ao cloro: 
 
(A) Ácido muriático. 
(B) Água sanitária. 
(C) Alvejante. 
(D) Amaciante. 
(E) Desinfetante. 
 
20) É uma atitude que demonstra boas 
maneiras e educação no local de trabalho: 
 
(A) Cumprimentar a todos bradando em voz 
alta. 
(B) Discutir assuntos pessoais em ligações 
telefônicas rápidas. 
(C) Forçar os colegas a sentar em sua mesa 
no horário das refeições. 
(D) Manter a calma e a educação mesmo em 
situações de tensão.  
(E) Tratar os visitantes conforme o humor 
demonstrado pelos mesmos. 
 
21) Na coleta seletiva o recipiente de cor azul 
serve para recolher que tipo de resíduos? 
 
(A) Garrafas e vidros. 
(B) Hospitalares e de postos de saúde. 
(C) Madeiras e móveis. 
(D) Metais em geral. 
(E) Papel/papelão. 
 
 

22) NÃO é aconselhável que os móveis de 
madeira sejam conservados com: 
 
(A) Cera líquida. 
(B) Cera em pasta. 
(C) Lustra moveis. 
(D) Óleo de peroba. 
(E) Removedor de tintas. 
 
23) O esvaziamento da lixeira da copa/cozinha, 
preferencialmente, NÃO deve ser realizado: 
 
(A) Antes que o lixo transborde. 
(B) Diariamente. 
(C) Em horários programados. 
(D) Nos horários das refeições. 
(E) Por funcionários utilizando EPIs 
apropriados. 
 
24) O funcionário público deve sempre se 
manter atento a(s): 
 
(A) Condição financeira dos colegas e 
investigar prováveis causas de enriquecimento 
ilícito. 
(B) Ligações telefônicas feitas pelos 
funcionários durante o horário de trabalho. 
(C) Reivindicações de seus colegas para 
avisar a chefia sobre algum movimento de greve. 
(D) Seu modo de se relacionar com seus 
colegas de trabalho visando à união do grupo e 
aumento da produtividade. 
(E) Utilização de roupas de grife ao invés do 
uniforme pelos funcionários no trajeto de ida e 
volta até o local de trabalho. 
 
25) O produto denominado “kaol” serve para 
realçar o brilho de: 
 
(A) Couros. 
(B) Madeiras. 
(C) Metais. 
(D) Plásticos. 
(E) Tecidos. 
 
26) Produto utilizado na limpeza pesada que é 
encontrado no mercado em forma de escamas: 
 
(A) Detergente. 
(B) Removedor. 
(C) Sabão industrial. 
(D) Saponáceo. 
(E) Soda cáustica. 
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27) São itens correlatos à segurança do 
trabalho, EXCETO: 
 
(A) Condutas domésticas. 
(B) Equipamentos de trabalho. 
(C) Higiene do trabalho. 
(D) Instalações físicas. 
(E) Medicina do trabalho. 
 
28) Todas as alternativas abaixo apresentam 
demonstrações corretas de organização do 
local de trabalho, EXCETO: 
 
(A) Conservar a área de trabalho limpa e 
arrumada. 
(B) Desprezar sobras de materiais na lixeira. 
(C) Manter as ferramentas sobre as bancadas 
depois do expediente. 
(D) Programar as tarefas a serem realizadas 
com antecedência. 
(E) Utilizar prioritariamente produtos de 
limpeza com prazo de vencimento mais próximo. 
 
29) Todas as alternativas abaixo apresentam 
equipamentos de limpeza, EXCETO: 
 
(A) Balde metálico. 
(B) Desinfetante a base de pinho. 
(C) Escovão de piaçava. 
(D) Mangueira plástica. 
(E) Rodo de borracha. 
 
30) Todas as alternativas abaixo apresentam 
materiais utilizados na limpeza de ambientes, 
EXCETO: 
 
(A) Água sanitária. 
(B) Cloro. 
(C) Desinfetante. 
(D) Inseticida. 
(E) Sabão em pó.  

 


