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      PREFEITURA DE SANTA LUZIA D’OESTE  

 

 

       AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
Código da Prova  

F03 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e 30 minutos TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Os problemas são oportunidades para se mostrar o que sabe.” 
(Duke Ellington) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá se retirar definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

 

Vocações 

 

Todos diziam que a Leninha, quando crescesse, ia ser 
médica. Passava horas brincando de médico com as 
bonecas. Só que, ao contrário de outras crianças, quando 
largou as bonecas não perdeu a mania. A primeira vez que 
tocou no rosto do namorado foi para ver se estava com 
febre. Só na segunda é que foi carinho. Ia porque ia ser 
médica. Só tinha uma coisa: não podia ver sangue. 

– Mas Leninha, como é que... 

– Deixa que eu me arranjo. 

Não que ela tivesse nojo de sangue. Desmaiava. Não podia 
ver carne mal passada. Ou Ketchup. Um arranhãozinho era 
o bastante para derrubá-la. Se o arranhão fosse em outra 
pessoa ela corria para socorrê-la - era o instinto médico -, 
mas botava o curativo com o rosto virado. 

– Acertei? Acertei? 

– Acertou o joelho. Só que é na outra perna! 

Mas fez vestibular para medicina, passou e preparou-se 
para começar o curso. 

– E as aulas de anatomia, Leninha? Os cadáveres? 

– Deixa que eu me arranjo. 

Fez um trato com a Olga, colega desde o secundário. 
Quando abrissem um cadáver, fecharia os olhos. A Olga 
descreveria tudo para ela. 

– Agora estão tirando o fígado. Tem uma cor meio... 

– Por favor, sem detalhes. 

Conseguiu fazer todo o curso de medicina sem ver uma 
gota de sangue. Houve momentos em que precisou 
explicar os olhos fechados. 

– É concentração, professor. 

Mas se formou. Hoje é médica, de sucesso. Não na 
cirurgia, claro. Se bem que chegou a pensar a convidar a 
Olga para fazerem uma dupla cirúrgica, ela operando com 
o rosto virado e a Olga dando as coordenadas. 

– Mais pra esquerda... Aí. Agora corta! 

Está feliz. Inclusive se casou, pois encontrou uma alma 
gêmea. Foi num aeroporto. No bar onde foi tomar um 
cafezinho enquanto esperava a chamada para o embarque 
puxou conversa com um homem que parecia muito 
nervoso. 

 – Algum problema? – perguntou, pronta para medicá-lo. 

– Não – tentou sorrir o homem – É o avião… 

– Você tem medo de voar? 

– Pavor. Sempre tive. 

– Então porque voa? 

– Na minha profissão, é preciso. 

– Qual é a sua profissão? 

– Piloto. 

Casaram-se uma semana depois. 

 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. A mãe de Freud. Círculo de 
Livro, 1985.) 

 

Questão 1 

Compreende-se do Texto I que: 

 

(A) Leninha tinha vocação para cirurgiã. 

(B) Leninha encontrou sua alma gêmea.  

(C) Olga não podia ver sangue.  

(D) Olga casou-se com um piloto.  

(E) Olga desmaiava ao ver sangue.  

 

Questão 2 

De acordo com o texto I, a solução de Leninha para as 
aulas de anatomia era: 

 

(A) os olhos fechados.  

(B) sua colega, Olga.  

(C) sua concentração. 

(D) sua vocação. 

(E) não ver sangue.  

 

Questão 3 

“– Você tem medo de voar? 

– Pavor. Sempre tive.” 

Os travessões indicam: 

(A) a mudança de interlocutor nos diálogos.  

(B) realce de termos intercalados. 

(C) comentários do narrador. 

(D) frases interrogativas diretas. 

(E) Falam irônicas. 

 

Questão 4 

“A primeira vez que tocou no rosto do namorado foi para 
ver se estava com febre.” O termo destacado é um 
numeral: 

 

(A) cardinal.  

(B) fracionário. 

(C) ordinal. 

(D) multiplicativo.  

(E) coletivo.  
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Questão 5 

Assinale a alternativa que está na Voz Passiva.  

 

(A) A médica fez a cirurgia.  

(B) Ele guardou os documentos.    

(C) A cirurgia foi realizada por mim.  

(D) Ele anotou todas as perguntas. 

(E) Ela se cortou com o bisturi.  

 

Questão 6 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas quanto à acentuação.  

 

(A) vezes, heróico. 

(B) círculo, portatil. 

(C) baú, alguem. 

(D) inglêses, pólicia.  

(E) estátua, heroico. 

 

Questão 7 

A regência verbal segue as prescrições da norma culta em: 

 

(A) esta é a música que mais admiro.  

(B) boa era a história que se lembrou quando estava aqui.  

(C) esqueceu do retrato. 

(D) não abdicarei meus direitos.  

(E) o grupo chega a Londres à noite. 

 

Questão 8 

Assinale a alternativa que segue as prescrições da norma 
culta. 

 

(A) Para eu realizar o estudo é fundamental.  

(B) Preciso falar contigo. 

(C) Há alguma coisa para mim fazer? 

(D) Não há nada entre você e eu.  

(E) Não há nada entre você e mim.  

 

Questão 9 

Alternativa em que se justifica o uso do hífen como em 
“Micro-ondas” é: 

 

(A) auto-escola. 

(B) aicro-esfera. 

(C) auto-ajuda. 

(D) anti-inflamatório. 

(E) contra-indicação. 

 

Questão 10 

 

TEXTO II 

 

“Imensas noites de inverno, 

Com frias montanhas mudas, 

E o mar negro, mais eterno, 

Mais terrível, mais profundo.” 

(Cecília Meireles) 

 

As palavras destacadas são classificadas morfologicamente 
como: 

(A) advérbios. 

(B) pronomes indefinidos.  

(C) pronomes relativos. 

(D) substantivos. 

(E) adjetivos. 
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MATEMÁTICA 

Questão 11 

Pedro foi desafiado por seu professor a calcular a 

expressão numérica:  
2

5
 +

6

10
 + 1,5 +  2,5. O resultado 

correto encontrado por ele foi: 

 

(A) 5 

 

(B) 
12

10
 

 

(C) 
12

50
 

 

(D) 
24

10
 

 

(E) 4,4 

 

Questão 12 

Uma padaria consegue produzir até 200 pães em 45 
minutos. Sabendo-se que ela fica aberta durante 6 horas, 
qual a alternativa que apresenta a maior quantidade de 
pães que pode ser produzida por esta padaria? 

 

(A) 1200 

(B) 1000 

(C) 1400 

(D) 1600 

(E) 1500 

 

Questão 13 

De um total de 36 alunos de uma turma, 16 são meninos. 
Qual é a razão entre a quantidade de meninos e meninas 
desta turma? 

 

(A) 
4

5
 

 

(B) 
4

9
 

 

(C) 
4

10
 

 

(D) 
5

4
 

 

(E)  
4

3
 

 

Questão 14 

Dividindo a quantia de R$ 3760,00 em 4 partes 
diretamente proporcionais aos números 2, 5, 6 e 7, temos 
como menor valor após a divisão: 

 

(A) R$ 300,00 

(B)   R$ 370,00 

(C)   R$ 376,00 

(D)   R$ 940,00 

(E)   R$ 1128,00 

 

Questão 15 

André ganhou um aumento salarial de 40% e passou a 
receber R$ 4200,00. Qual era o valor do salário de André 
antes do aumento? 

 

(A) R$ 4000,00 

(B) R$ 2520,00 

(C) R$ 2800,00 

(D) R$ 3000,00 

(E) R$ 2900,00 

 

Questão 16 

Uma empresa realizou uma pesquisa para saber os meios 
de transporte utilizados por seus funcionários. 
Responderam a essa pesquisa, 500 funcionários, dos quais 
22% disseram não usar nenhum meio de transporte, 30% 
utilizam carros particulares e os demais usam os ônibus. 
Quantos funcionários desta empresa utilizam o ônibus 
como meio de transporte?  

 

(A) 240 

(B) 160 

(C) 150 

(D) 200 

(E) 300 

 

Questão 17 

A soma de 4 números consecutivos é 206. Qual o maior 
destes números?  

 

(A) 50 

(B) 51 

(C) 52 

(D) 54 

(E) 53 
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Questão 18 

A subtração de 1349 a um número multiplicado por 9 tem 
resultado 154. Que número é esse? 

 

(A) 1386 

(B) 163 

(C) 1195 

(D) 167 

(E) 164 

 

Questão 19 

Sabendo que x é igual ao m.d.c. (máximo divisor comum) 
de 12 e 18 e y é igual ao m.d.c. de 17 e 34, o valor da 

expressão 
𝑥.𝑦

3
 é: 

 

(A) 17 

(B) 34 

(C) 102 

(D) 51 

(E) 30 

 

Questão 20 

Guilherme está acompanhando 2 séries. Uma das séries 
lança um novo episódio a cada 7 dias e a outra a cada 5 
dias. Em um determinado dia, as duas lançaram novos 
episódios. Após quantos dias isto acontecerá novamente? 

 

(A) 12 

(B) 10 

(C) 35 

(D) 15 

(E) 30 

 

 

ATUALIDADES 

Questão 21 

“Os ônibus do transporte coletivo de Porto Velho 
continuaram parados na manhã desta terça-feira (14) por 
conta da greve de motoristas e cobradores. O movimento 
grevista começou no último sábado (11/01/2020)” 
 

G1, 14/01/2020.  

Disponível em: < https://glo.bo/2XjeVZX>Adaptado 

 

O que motivou a greve mencionada no trecho acima? 

 

(A) Atrasos nos salários e benefícios dos trabalhadores 

(B) Insegurança causada pelo aumento de assaltos aos 
ônibus 

(C) Reivindicações por reajuste salarial 

(D) Superlotação dos ônibus em horários de pico 

(E) Reinvindicação de participação nos lucros  

 

Questão 22 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu nesta 
terça-feira (11/02/2020) o nome da doença respiratória 
provocada pela infecção do novo coronavírus” 
 

G1, 11/02/2020.  

Disponível em: < https://glo.bo/3gnXYpY> Adaptado 

 

Qual é o nome oficial da doença causada pelo novo 
Coronavírus (Sars-Cov-2)? 

 

(A) Sars-19 

(B) Covid-19 

(C) Corona-19 

(D) Gripe-19 

(E) Influenza-19 

 

Questão 23 

“A santa, conhecida popularmente como Anjo Bom da 
Bahia, foi uma das religiosas mais populares do Brasil 
graças ao trabalho social prestado aos mais pobres e 
necessitados, principalmente na Bahia (...)”.  
Gazetaweb.globo, 13/10/2019.  

Disponível em: < https://glo.bo/34RASCP >Adaptado 

 

Qual religiosa brasileira tornou-se Santa após sua 
canonização no dia 13 de outubro de 2019? 

 

(A) Madre Teresa de Calcutá 

(B) Nhá Chica 

(C) Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus 

(D) Irmã Dulce 

(E) Beata Bárbara Maix 
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Questão 24 

Segundo o Ministro da Economia do Brasil “agora o país 
deixou o eixo de negócios com países de ideologia 
obsoleta, como Venezuela e Cuba, e partiu para os grandes 
mercados, como Estados Unidos e União Europeia”. 
economia.uol, 04/07/2019.  

Disponível em: < https://bit.ly/2XkemPw>Adaptado 

 

Qual ministro disse a frase destacada acima da publicação 
do Portal Uol, em julho de 2019? 

 

(A) Delfim Netto 

(B) Onyx Lorenzoni 

(C) Paulo Guedes  

(D) Marcos Pontes 

(E) Sérgio Moro 

 

Questão 25 

“A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira 
(26/03/2020) um projeto que prevê o pagamento  a 
trabalhadores informais por três meses em razão da 
pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe 
de família poderá receber o valor dobrado”. 
(G1, 26/03/2020. Disponível em: < https://glo.bo/34Jr9Oz>Adaptado) 

 

O valor de cada parcela do auxílio emergência, aprovado 
pela Câmara dos Deputados, foi de: 

 

(A) R$ 1.045,00 

(B) R$ 200,00 

(C) R$ 400,00 

(D) R$ 1.000,00 

(E) R$ 600,00 

 

Questão 26 

“Na segunda-feira (19/09/2019), os portovelhenses 
agradeceram pela chuva que caiu durante a tarde e à 
noite.(...) O estado está desde o início de agosto encoberto 
por fumaça. Essa poluição ameaça à saúde da população”.  
G1, 20/08/2019. 

 Disponível em: < https://glo.bo/3bfHPjq>Adaptado 

 

O que causou as cinzas e fumaças no estado de Rondônia? 

 

(A) Tempestades 

(B) Secas 

(C) Ventanias 

(D) Queimadas 

(E) Enchentes  

 

Questão 27 

“Na última semana de janeiro de 2020, chegou ao fim uma 
discussão política que durou quase quatro anos. A saída do 
Reino Unido da União Europeia, foi uma das pautas mais 
importantes para o cenário sociopolítico mundial” 
R7, 08/02/2020. 

Disponível em: < https://bit.ly/36ppBdn>Adaptado 

 

Como ficou conhecida a saída do Reino Unida da União 
Europeia? 

 

(A) Perestroika 

(B) Glasnost 

(C) Britland 

(D) The Troubles 

(E) Brexit 

 

Questão 28 

“Em sua conta oficial no Twitter, Luiz Henrique Mandetta 
anunciou na tarde desta quinta-feira (16/04/2020) sua 
demissão pelo presidente Jair Bolsonaro”. 
Rondoniagora, 16/04/2020. 

Disponível em: < https://bit.ly/2RMZG9I>Adaptado 

 

De qual cargo Luiz Henrique Mandetta foi demitido? 

 

(A) Ministro dos Esportes 

(B) Ministro da Economia 

(C) Ministro da Saúde 

(D) Ministro do Desenvolvimento Social 

(E) Ministro da Atenção Básica em Saúde 

 

Questão 29 

“Subiu para 20 o número de fugitivos que foram 
recapturados após a fuga em massa da unidade prisional 
Agenor Martins de Carvalho (...) na região central do 
estado. A captura mais recente aconteceu na tarde desta 
segunda-feira (10/02/2020), na Zona Rural do município” 
G1, 10/02/2020.  

Disponível em: < https://glo.bo/3d7Y4A5 >Adaptado 

 

Em qual município do estado de Rondônia está localizado o 
presídio Agenor Martins de Carvalho onde ocorreram as 
folgas? 

 

(A) Urupá 

(B) Ji-Paraná 

(C) Rolim de Moura 

(D) Ouro Preto do Oeste 

(E) Santa Luzia D'Oeste 
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Questão 30 

“A música brasileira está de luto. Morreu, neste sábado 
(06/07/2019), no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o cantor e 
compositor (...) criador da bossa nova e um dos maiores 
nomes da MPB” 
G1, 06/07/2019. 

 Disponível em: < https://glo.bo/2AQXSqp>Adaptado 

 

O trecho acima está se referendo a morte de qual famosos 
violonista, cantor e compositor? 

 

(A) Zé Geraldo 

(B) Geraldo Azevedo 

(C) Moraes Moreira 

(D) Gilberto Gil 

(E) João Gilberto 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 31 

Sobre as noções básicas de higiene pessoal, entendemos 
que devemos manter o corpo limpo e saudável. Sobre uma 
boa higiene pessoal, é correto afirmar que: 

 

(A) ela aumenta a chance de pegar doenças e possíveis 
contaminações por bactérias. 

(B) faz com que sejamos mais suscetíveis a muitas doenças, 
como diarreia, doenças nos olhos, e outras. 

(C) pode ser compreendia como algo desnecessário para a 
manutenção da saúde. 

(D)faz com que  o corpo fique desfortalecido e suscetível 
a possíveis contaminações por bactérias. 

(E)ela nos torna menos suscetíveis a doenças, melhora sua 
aparência e faz você se sentir melhor. 

 

Questão 32 

O Equipamento de Proteção Individual também conhecido 
como EPI é todo dispositivo ou produto, de caráter 
individual utilizado pelo trabalhador, destinado: 

 

(A) ao aumento de riscos de lesões e ameaça a sua saúde. 

(B) à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua 
saúde e/ou integridade física.  

(C) ao aumento gradativamente das possíveis lesões 
durante o trabalho. 

(D) à falta de proteção a incolumidade física do 
trabalhador durante a atividade laboral.  

(E) garante que o profissional fique exposto às doenças 
ocupacionais. 

 

Questão 33 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva, também 
conhecido como EPC são dispositivos utilizados 
no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os 
trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais 
como: 

 

(A) a escolha de cada proteção depende das atividades 
exercidas e os itens que são qualificados para a 
proteção individual.  

(B) utilização de óculos, protetores auriculares, máscaras, 
mangotes, capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, 
protetor solar e outros itens de proteção. 

(C) o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a 
ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes 
móveis de máquinas e equipamentos, dentre outros. 

(D) proteção dos profissionais individualmente, reduzindo 
qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. 

(E) o uso individual destinado a proteção contra riscos 
capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 
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Questão 34 

Um trabalhador da empresa X exerce a sua atividade em 
linhas de produção onde os ruídos são grandes. Assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, o tipo de proteção 
e EPI (s) necessários ao exercício da função. 

 

(A) Proteção respiratória: máscaras e filtro 

(B) Proteção auditiva: abafadores de ruídos ou protetores 
auriculares. 

(C) Proteção visual e facial: óculos e viseiras 

(D) Proteção da cabeça: capacetes 

(E) Proteção de mãos e braços: luvas e mangotes 

 

Questão 35 

Entende-se como Primeiros Socorros os procedimentos 
simples de atendimento, prestado a uma vítima de 
acidente ou mal súbito, com o intuito de mantê-la com 
vida até a chegada do atendimento médico 
especializado. São considerados sinais vitais: 

 

(A) cabeça, ombro, pés e mãos. 

(B) pulso, respiração, pressão arterial e temperatura. 

(C) expressão facial, memória e percepção visual. 

(D) cérebro, músculos, ossos e articulações. 

(E) olhos, nariz, boca e ouvido. 

 

Questão 36 

Quando há perda de sangue devido ao rompimento de um 
vaso sanguíneo (veia ou artéria), essa perda deve ser 
controlada imediatamente. Tal perda, em forma 
abundante e não controlada, pode causar a morte em 
minutos. Este conceito refere-se à: 

 

(A) Hemorragia. 

(B) Hemodiálise. 

(C) Hemoglobinopatia. 

(D) Hemoglobina. 

(E) Hemorróida. 

 

Questão 37 

Sr. Antônio, dono da padaria, foi vítima de uma descarga 
elétrica quando tentava consertar um equipamento de seu 
estabelecimento. O primeiro cuidado a ser tomado é: 

 

(A) tentar ajudar na hora da descarga elétrica. 

(B) cuidar do resgate do mesmo. 

(C) levá-lo para casa imediatamente. 

(D) assumir os primeiros socorros. 

(E) tentar reanimar a vítima, sem precisar chamar o 
resgate. 

 

Questão 38 

Quanto ao procedimento a vítimas de queimaduras, o 
primeiro passo é afastar a vítima do agente causador da 
queimadura. Caso você presencie uma situação de 
queimaduras, o que deve ser feito em seguida? 

 

(A) Realizar a respiração boca a boca, o socorrista deve 
inclinar a cabeça da vítima para trás e levantar o 
queixo. Aperte o nariz dela com o polegar e o indicador 
e com a outra mão abra a boca da vítima. 

(B) Imobilizar a área lesada com uma tala, podendo usar 
como substituta uma tábua, papelão ou madeira, 
envolvendo uma faixa na lesão. 

(C) limpe a ferida, mas não internamente. Faça pressão 
contínua por cerca de 20 minutos para estancar o 
sangramento. 

(D) deve-se posicionar a mão sobre o tórax da vítima, na 
região entre os mamilos. Com os braços esticados é 
preciso fazer pressão repetidas vezes com intervalos 
curtos até que a ambulância chegue. 

(E) Lavar a área com água corrente limpa e retire a 
vestimenta em contato com a queimadura e, 
encaminhe a vítima para um atendimento médico 
profissional, mantendo-a calma. 

 

Questão 39 

Qual a principal função do Auxiliar de Serviços Gerais, 
cargo para o qual está concorrendo a uma vaga? 

 

(A) Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do 
Município, de suas autarquias e fundações públicas 

(B) Realizar trabalhos de natureza auxiliar nas áreas de 
carpintaria, alvenaria, pintura e marcenaria 

(C) Executar os serviços de varrição dos logradouros, além 
de executar os serviços de coleta de lixo e serviços de 
manutenção de limpeza pública 

(D) Cuidar da segurança do aluno nas dependências e 
proximidades da escola e inspecionar o 
comportamento dos alunos no ambiente escolar 

(E) Acompanhar alunos desde o embarque no transporte 
escolar até seu desembarque na escola de destino 

 

Questão 40 

Verificando a manutenção predial da biblioteca da cidade, 
observou-se que o cano da pia do banheiro está pingando 
e molhando o local. Para corrigir o problema, deve-se: 

 

(A) quebrar toda a parede para achar o vazamento 

(B) amarrar um pedaço de pano onde está vazando 

(C) colocar um balde debaixo da pia vazando 

(D) verificar o sifão, a instalação e se o cano está bem 
vedado 

(E) retirar e comprar uma nova pia 
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Questão 41 

A troca de uma lâmpada parece uma tarefa muito simples. 
O problema quanto mais simples menos atenção e cuidado 
as pessoas tem, e com isso aumenta os riscos de acidente. 
Para trocar lâmpadas comuns de soquete, incandescente, 
fluorescente ou LED o processo é o mesmo. De que forma 
é retirada a lâmpada? 

 

(A) Desenrosque a lâmpada em sentido horário até que ela 
saia do soquete 

(B) Basta desenroscar a lâmpada em sentido anti-horário 
até que ela saia do soquete 

(C) Puxe a lâmpada do soquete até que a mesma saia 

(D) Desenrosque no sentido horário, dando duas voltas 
para sair do soquete 

(E) Aperte o botão da lâmpada para que ele saia sozinha 
do soquete 

 

Questão 42 

No Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do 
Estado de Rondônia as classificações dos riscos são feitas 
por uma lista de ocupações e dividida em três Classes 
variando de 01 a 02, de 03 a 06 e de 07 a 13. É considerado 
Risco de Classe “A”, cuja classe de ocupação seja de 
variação: 

 

(A) 01 a 02. 

(B) 03 a 06. 

(C) 07 a 08. 

(D) 08 a 09. 

(E) 10 a 13. 

 

Questão 43 

Quanto às classes de incêndios no Regulamento de 
Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de 
Rondônia, o Art. 7º diz que, para o cumprimento das 
disposições contidas no regulamento, foi adotado a 
classificação de incêndio Classe “B”, segundo a natureza do 
material a proteger no incêndio: 

 

(A) materiais combustíveis comuns de fácil combustão 
(madeira, papel, fibras e similares), onde o efeito do 
“resfriamento” pela água ou por soluções contendo 
grande percentagem de água é de primordial 
importância. 

(B) líquidos inflamáveis (óleos, graxas, vernizes e 
similares), onde o efeito de “abafamento” é essencial. 

(C) equipamentos elétricos energizados (motores, 
aparelhos de ar condicionado, televisores, rádios, 
computadores e similares), onde a extinção deve ser 
realizada com substâncias não condutoras de 
eletricidade. 

(D) materiais pirofóricos e suas ligas (magnésio, potássio, 
alumínio e outros), que necessitem de agentes 
extintores especiais. 

(E) grandes matas e locais residenciais e lojas. 

 

Questão 44 

Em caso de incêndios o Corpo de Bombeiros deverá ser 
acionado. Isso pode ser feito diretamente no quartel ou 
através do telefone: 

 

(A) 192. 

(B) 190. 

(C) 102. 

(D) 193. 

(E) 196. 

 

Questão 45 

Qual dos itens abaixo pode ser considerado um utensílio 
no trabalho de limpeza? 

 

(A) Celular 

(B) Balde 

(C) Calculadora 

(D) Caderno 

(E) Luminária 
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Questão 46 

Devemos sempre manter lixeiras próximas em cada 
estação de trabalho. Ao colocar uma lixeira na cozinha, 
deve-se jogar apenas o lixo: 

 

(A) nuclear. 

(B) eletrônico. 

(C) hospitalar. 

(D) industrial. 

(E) orgânico. 

 

Questão 47 

Quando uma pessoa sofre uma parada respiratória, 
apresenta alguns sinais. Como primeiro socorros, antes da 
chegada da ambulância, deverá estar atento aos seguintes 
sinais: 

 

I. ausência de movimento no tórax; 

II. arroxeamento da face; 

III. unhas e lábios azulados; 

IV. inconsciência; 

V. imobilidade. 

Está (estão) correta (s): 

 

(A) I, apenas.  

(B)  I e II, apenas. 

(C)  I, II e III, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E)  I, II, III, IV e V. 

 

Questão 48 

Com base nos procedimentos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), se o acidentado 
teve fratura exposta, no fêmur, angulada e/ou nas 
articulações, como deve ocorrer o procedimento de 
socorro à vítima? 

 

(A) Imobilizar o paciente na posição em que estiver e 
conduzi-lo ao hospital 

(B) Amarrar com um pano o local fraturado e pedir que vá 
para casa 

(C) Levar o acidentado para casa 

(D) Passar um produto no local da fratura para aliviar a dor 

(E) Massagear o local fraturado até a dor passar 

 

Questão 49 

Quanto aos conhecimentos de materiais de limpeza, qual 
destes tem a função de solucionar sujeiras oleosas e que 
contribui para baixar a tensão superficial da água, 
potencializando a ação do tensoativo, como por exemplo, 
o querosene? 

 

(A)Coadjuvantes (complementos) 

(B)Solventes 

(C)Tensoativo 

(D)Acidulantes 

(E)Alcalinizantes 

 

Questão 50 

A higiene pessoal é o conjunto de cuidados que todos 
devem ter com o corpo diariamente. Tais cuidados são 
essenciais, pois evitam várias doenças. Entre as principais 
atitudes preventivas que se destinam ao bem-estar, está o 
hábito de: 

 

(A) tomar banho diariamente. 

(B) roer as unhas. 

(C) andar com os pés descalços. 

(D) sentar no chão. 

(E) comer alimentos ricos em açúcar. 

 


