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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quem sabe Deus está ouvindo 
 

Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na 
varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar. 
Perto de mim havia um vaso de antúrio; pus a castanha ali, 
calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar 
conta do que fazia.  

Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: 
a castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da terra, 
em forma de concha. Dois ou três dias depois acordei cedo, e vi 
que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um 
caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que 
essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. Notei que a 
empregada regava com especial carinho a planta, e caçoei dela:  

– Você vai criar um cajueiro aí?  
Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, 

naturalmente; mas estava com pena.  
– Mas é melhor arrancar logo, não é?  
Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer: silêncio criminoso – 

mas confesso que havia nele um certo remorso. Um silêncio 
covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma 
tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns centímetros, 
sem nenhum futuro. Eu fora o culpado, com meu gesto leviano 
de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe; ela 
pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a 
minha mão – disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem 
para que ela o fizesse. Se ela o fizer darei de ombros e não 
pensarei mais no caso; mas que o faça com sua mão, por sua 
iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois 
deuses contrários, mas igualmente ignaros: eu, o deus da Vida; 
ela, o da Morte.  

Hoje pela manhã ela começou a me dizer qualquer coisa – 
“seu Rubem, o cajueirinho...” – mas o telefone tocou, fui 
atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou 
da feira; trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou para 
ele a mudinha.  

Veio me mostrar:  
– Eu comprei um vaso...  
– Ahn...  
Depois de um silêncio, eu disse:  
– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...  
Ela olhou a plantinha e disse com convicção:  
– Esse aqui não vai morrer, não senhor.  
Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, 

daqui a uma, duas semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve 
para o quintal de algum amigo; ela mesma não tem onde plantá-
-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela 
compra do vaso, e ficara aliviada com a minha indiferença. 
Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase 
profética, dita apenas por dizer:  

– Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro.  
Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a 

varanda, e, ao passar por mim na sala, disse baixo com certa 
gravidade:  

– É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus está 
ouvindo o que o senhor está dizendo...  

Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar 
muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros assuntos 
maiores.  

(BRAGA, Rubem. 1993-1990. 200 crônicas escolhidas – 31ª ed. – Rio de 
Janeiro: Record, 2010.) 

 

Questão 01 
No excerto “– É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus 
está ouvindo o que o senhor está dizendo...” (18º§), o trecho 
destacado expressa ideia de: 
A) Devoção. 
B) Dedução. 
C) Ceticismo. 
D) Esperança. 
 

Questão 02 
Em “Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois 
deuses contrários, mas igualmente ignaros: eu, o deus da 
Vida; ela, o da Morte.” (6º§), a expressão evidenciada pode 
ser substituída, sem alteração semântica, por: 
A) Estúpidos. 
B) Paradoxos. 
C) Reveladores. 
D) Inquestionáveis. 
 

Questão 03 
Considerando o trecho “Notei que a empregada regava 
com especial carinho a planta, e caçoei dela: [...]” (2º§), a 
partícula “e”, sublinhada nessa estrutura, estabelece entre 
as orações uma ideia de: 
A) Escolha. 
B) Conclusão. 
C) Explicação. 
D) Acrescentamento. 
 

Questão 04 
No trecho “Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, 
uma frase profética, dita apenas por dizer: [...]” (15º§), o trecho 
assinalado revela o seguinte sentimento: 
A) Indiferença. 
B) Preocupação. 
C) Consternação. 
D) Fidedignidade. 
 

Questão 05 
Levando em consideração o contexto textual, em “Ela olhou a 
plantinha e disse com convicção: [...]” (13º§), o termo “convicção” 
significa: 
A) Firmeza. 
B) Desalento. 
C) Amenidade. 
D) Autenticidade. 
 

Questão 06 
Considerando que o adjetivo é a palavra variável que designa 
uma especificação ao substantivo, caracterizando-o, assinale a 
afirmativa que NÃO denota tal classe gramatical. 
A) “Um silêncio covarde.” 
B) “Mas eu acho, sem falsa modéstia, [...]”  
C) “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano [...]” 
D) “[...] mas confesso que havia nele um certo remorso.” 
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Questão 07 
Em “Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum 
amigo; ela mesma não tem onde plantá-lo.” (15º§), o termo 
evidenciado expressa circunstância de: 
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Dúvida. 
D) Intensidade. 
 

Questão 08 
Assinale, a seguir, uma afirmativa transcrita do texto que denota 
uma ação regular, ou seja, uma situação permanente. 
A) “Fiquei em silêncio.” (6º§) 
B) “[...] disso eu não seria capaz; [...]” (6º§) 
C) “– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...” (12º§) 
D) “[...] aquela coisa verde lançara para o ar um caule com 

pequenas folhas.” (2º§) 
 

Questão 09 
Em “– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...” (12º§), 
o sinal indicativo de crase foi aplicado adequadamente. Tal 
fato NÃO ocorre em: 
A) Comparecerei à feira logo pela manhã. 
B) Ele se referiu às plantas que abriram folhas novas. 
C) Às vezes podemos replantar as mudas do cajueiro. 
D) O cajueiro passou a crescer à partir do surgimento de novas 

folhas. 
 

Questão 10 
No trecho “Se ela o fizer darei de ombros e não pensarei mais 
no caso; mas que o faça com sua mão, por sua iniciativa.”  
(6º§), as expressões destacadas expressam, respectivamente, 
ideia de: 
A) Acréscimo e causa. 
B) Escolha e finalidade. 
C) Concorrência e causa. 
D) Condição e contraste. 
 

INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
Editores de texto são bastante utilizados em atividades pro-
fissionais. O pacote office da Microsoft possui o MS-word, 
processador de texto com recursos oferecidos pela interface 
gráfica do Windows.  
 

 
 

O símbolo indicado na imagem tem como função transformar 
o texto: 
A) Selecionado.   
B) Selecionado em itálico. 
C) Selecionado em negrito.  
D) Selecionado em sublinhado.  
  

Questão 12 
Observe a tabela a seguir: 
 

 
 

O valor evidenciado, em A6, após a execução da expressão 
=CONT.SE(A1:B4;"=2")/2, apresenta-se  na alternativa: 
A) 1  
B) 2 
C) 3 
D) 5 
 

Questão 13 
Sobre os conceitos fundamentais de intranet, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Seu objetivo é garantir a comunicação entre a empresa e 

o público externo, como revendedores; distribuidores; 
acionistas; franquias; fornecedores; e, terceirizados. 

II. Consiste em uma rede de comunicação privada utilizada 
internamente pelas organizações com o objetivo de servir 
como meio de comunicação digital para o público interno 
de uma empresa. 

III. Seu acesso é possibilitado, exclusivamente, por meio de 
aplicativos específicos de intranet, ao contrário da internet 
que usa browsers navegadores como plataforma de acesso. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 

Questão 14 
A organização de arquivos é parte fundamental de uma estru-
turação baseada em normas, organizando a estrutura do arqui-
vo desenvolvido, principalmente, quando se emprega imagens. 
Sobre referência cruzada, assinale a afirmativa correta. 
A) Somente se aplica a imagens. 
B) Permite criar vínculos com outras partes do mesmo docu-

mento. 
C) Não é possível configurar referência cruzada para números 

de página. 
D) Ao pressionar as teclas CTRL+A, insere-se no documento 

uma nova referência cruzada. 
 

Questão 15 
Para que uma simples placa de vídeo ou um disco rígido possam 
ser utilizados em qualquer micro, independentemente do pro-
cessador instalado, são empregados diversos modelos de barra-
mentos de expansão. O barramento que, através de um único 
plugue na placa-mãe, diversos periféricos externos podem ser 
encaixados e uma de suas vantagens é, justamente, o próprio 
usuário poder instalar um novo periférico, com mais facilidade é:  
A) VLB (VESA Local Bus). 
B) USB (Universal Serial Bus). 
C) AMR (Audio and Modem Riser). 
D) EISA (Extended Industry Standard Architecture). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Uma das etapas de maior importância no contexto do geren-
ciamento de mercadorias em uma organização é em relação 
aos cuidados necessários durante a execução do processo de 
carregamento ou descarregamento. Tal procedimento pode 
parecer simples, contudo, caso as regras básicas não sejam 
obedecidas pelo operador responsável, tanto a integridade da 
mercadoria quanto a saúde do trabalhador podem ser colo-
cadas em risco. São considerados cuidados gerais que devem 
ser seguidos no processo de carregamento ou descarregamento 
de mercadorias, EXCETO: 
A) Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
B) Observar informações nas embalagens sobre produtos sen-

síveis/frágeis. 
C) Utilizar roupas leves e confortáveis como bermudas, cami-

setas e chinelos. 
D) Atentar-se para o empilhamento máximo permitido, depen-

dendo do tipo de mercadoria. 
 

Questão 17 
A Norma Regulamentadora nº 11 foi originalmente editada pela 
Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978, de forma a 
regulamentar os artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT. É considerada como Norma Especial, ou seja, 
é uma norma que regulamenta a execução do trabalho consi-
derando a realização das atividades, não está condicionada a 
setores ou atividades econômicas específicas. Ao longo dos seus 
quarenta e dois anos de existência, a NR-11 passou por três 
processos pontuais de revisão, sendo o primeiro por meio da 
Portaria SIT nº 56, de 17 de julho de 2003.  

(Ministério do Trabalho e Previdência.)  
 

Sobre as normas de segurança para a operação de equi-
pamentos utilizados na movimentação de materiais, con-
forme a NR-11, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, 

a carga máxima de trabalho permitida. 
(     ) Por ser uma atividade de menor risco, quaisquer opera-

dores, mesmo os não habilitados, poderão utilizar equipa-
mentos de transporte, com força motriz própria, medi-
ante treinamento básico. 

(     ) Os carros manuais para transporte devem possuir pro-
tetores para as mãos. 

(     ) Em locais fechados e sem ventilação é proibida a utili-
zação de máquinas transportadoras, movidas a moto-
res de combustão interna, salvo se providas de dispo-
sitivos neutralizadores adequados. 

A sequência está correta em  
A) F, V, F, F.  
B) F, F, V, V. 
C) V, V, F, F. 
D) V, F, V, V.  
 

Questão 18 
Em quaisquer atividades realizadas por um colaborador no 
ambiente de trabalho, a preocupação pela integridade física 
deve ser considerada efetivamente; para tanto, as regras rela-
tivas à ergonomia, quando bem observadas e cumpridas, são 
fundamentais e contribuem de forma decisiva para minimizar o 
risco de lesões e demais riscos inerentes à saúde do trabalhador, 
como as atividades relacionadas ao descarregamento de merca-
dorias. Em se tratando de atividades relacionadas ao transporte, 
levantamento e descarga individual de cargas, conforme a NR-
17 (Ergonomia), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual 

de cargas por um trabalhador, cujo peso seja suscetível de 
comprometer sua saúde ou sua segurança. 

B) A carga suportada deve ser igual quando se tratar de traba-
lhadora mulher e de trabalhador menor nas atividades per-
mitidas por Lei, diferenciando-se somente o peso corporal. 

C) Todo trabalhador designado para o transporte manual 
não eventual de cargas deve receber orientação quanto 
aos métodos de levantamento, carregamento e depo-
sição de cargas. 

D) É vedado o levantamento não eventual de cargas que 
possa comprometer a segurança e a saúde do trabalha-
dor, quando a distância de alcance horizontal da pega for 
superior a 60 cm em relação ao corpo. 

 

Questão 19 
Boa parte dos recursos financeiros das organizações é dire-
cionada para a compra de mercadorias necessárias para o 
abastecimento de seus estoques que, posteriormente, serão 
utilizadas para o suprimento e a manutenção das atividades 
comerciais; por isso, para resguardar o investimento direcio-
nado à compra destes produtos, as empresas deverão adotar 
uma série de procedimentos internos, sobretudo nos esto-
ques, a fim de preservar a integridade e a conservação. Sobre 
procedimentos básicos para a guarda e a conservação de 
mercadorias, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Deve ser evitado o contato direto do material com o piso e as 

paredes; para isso, utiliza-se acessório de proteção (palets) e 
uma distância mínima de 50 cm da parede, facilitando a 
limpeza, a higiene e, consequentemente, a sua conservação. 

(     ) Os materiais com prazo de validade devem ser organi-
zados de acordo com a data de recebimento de cada um, 
de modo a permitir que os itens estocados por mais 
tempo sejam fornecidos prioritariamente, assim, utiliza-
se o critério UEPS – Ultimo que Entra, Primeiro a Sair. 

(     ) Os materiais pesados e de grande volume, frequentemente 
movimentados, devem ser armazenados ao fundo do 
estoque, longe das saídas, para não atrapalhar a movi-
mentação dos demais produtos. 

(     ) A conservação do material nas embalagens originais so-
mente deverá ser aberta ou removida em ocasiões de forne-
cimento, inspeção e preservação em caso de vazamento. 

A sequência está correta em   
A) V, F, F, V. 
B) F, F, F, V. 
C) V, V, V, F. 
D) F, V, V, F. 
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Questão 20 
A limpeza e a higienização são procedimentos que agregam 
valores às organizações, não apenas em relação à aparência 
física do local, mas, sobretudo, por contribuírem com a quali-
dade de vida dos trabalhadores, pois agem no saneamento do 
ambiente de trabalho. Além disso, também são importantes 
nos locais onde os materiais de uso da empresa são armaze-
nados, pois colaboram com a qualidade dos produtos, a inte-
gridade e a segurança das instalações. Sobre os procedimentos 
de limpeza e higienização que contribuem para a conservação 
dos materiais armazenados nas empresas, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Os materiais que estejam em contato direto com o 

chão ou nos mobiliários não devem ser removidos para 
evitar o risco de danos. 

(     ) A limpeza e a arrumação são aspectos importantes na 
prevenção contra o fogo, pois o lixo e os detritos de 
combustível são causas frequentes de incêndio. 

(     ) A limpeza deve provocar menor impacto possível no 
almoxarifado; por isso, recomenda-se a limpeza a cada 
seis meses, apenas. 

(     ) As dedetizações periódicas têm o objetivo de proteger 
o almoxarifado contra animais que possam ameaçar a 
integridade dos materiais e dos colaboradores. 

A sequência está correta em  
A) V, F, F, F. 
B) F, F, F, V. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, V, F. 

 
Questão 21 
A postura profissional é um elemento de grande influência para 
a manutenção da qualidade do relacionamento entre pessoas 
no ambiente de trabalho (público interno) e com clientes e 
parceiros organizacionais (público externo). As empresas devem 
atuar por meio da oferta de cursos de capacitação sobre as boas 
práticas de atendimento e relacionamento interpessoal, além 
de elaborar e divulgar as diretrizes internas para nortear os seus 
colaboradores. São regras de boas maneiras no ambiente de 
trabalho, EXCETO: 
A) Se um cliente gritar com você durante o atendimento, deve-

-se manter a calma. Nunca cometer o erro de gritar mais alto. 
Caso fuja do controle, o ideal é se retirar e pedir que algum 
colega continue o atendimento. 

B) Sorriso e simpatia são elementos fundamentais para o rela-
cionamento profissional. É muito mais fácil conversar com 
uma pessoa alegre e simpática, do que com alguém que vive 
de mau humor, e nunca cumprimenta ninguém. 

C) Relacione-se com gentileza e cumprimente a todos. Nin-
guém se sente bem sendo ignorado. Expressões como “bom 
dia”; “boa tarde”; “por favor”; “obrigado”; “até logo” de-
monstram não só cordialidade, como também expressam 
educação. 

D) Seja sempre educado e procure estreitar relações com as 
pessoas ao seu redor; por isso, deve-se usar e abusar de 
termos técnicos, gírias ou expressões que possam facilitar a 
intimidade entre colegas de trabalho como “querido”; “bem”; 
ou, “amor”.  

Questão 22 
Para que o recebimento ou o despacho de mercadorias possa 
ocorrer sem imprevistos, diversas etapas relacionadas ao ciclo 
de um pedido devem ser empregadas com exatidão; no en-
tanto, é no momento do recebimento das mercadorias que 
problemas poderão ser evitados. A adoção de procedimentos 
criteriosos sobre conferência e exatidão de informações bem 
como a postura profissional de eventuais responsáveis pelo 
procedimento são os fatores decisivos para minimizar a ocorrência 
de erros na recepção de mercadorias. São procedimentos que 
deverão ser observados durante o descarregamento e recepção 
de mercadorias, EXCETO: 
A) Investir em capacitação e treinamento, para que traba-

lhadores possam realizar a carga e a descarga com segu-
rança. 

B) Realizar a conferência da carga, ou seja, se as quantidades e 
as especificações da mercadoria estão condizentes com o 
pedido. 

C) Verificar a integridade dos produtos, bem como de suas em-
balagens, certificando-se de que elas não sofreram avarias 
durante o transporte. 

D) Encaminhar os documentos fiscais que acompanham a 
mercadoria para o setor financeiro e/ou contábil que, 
posteriormente, irá realizar as devidas conferências e 
darão o aceite. 

 

Questão 23 
Dentre os elementos que contribuem para que uma orga-
nização construa um ambiente de trabalho saudável e pro-
dutivo, a comunicação é demasiadamente importante. Atual-
mente, é comum que as pessoas passem mais tempo no tra-
balho, relacionando-se com colegas, chefia ou clientes, do que 
com seus familiares. É fundamental que a comunicação inter-
pessoal seja profissional, harmônica e agradável. Sobre as 
boas práticas de comunicação no contexto organizacional, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Mesmo no contexto organizacional, o emprego da comu-

nicação informal é indicado, pois contribui para o melhor 
relacionamento entre pessoas como a utilização de 
jargões, chavões e bordões. 

II. A dicção é a arte de dizer, recitar, falar; por isso, a pro-
núncia das palavras deve ser clara, a fala pausada, já que 
a precisão, a concisão e a capacidade de síntese propi-
ciam uma mensagem de fácil compreensão. 

III. Quando for necessário interromper alguém, deve-se voltar 
atrás e pedir desculpas. É essencial deixar que as pessoas 
concluam os seus pensamentos e frases. 

IV. Deve-se usar vocabulário acessível, evitando palavras 
fora do domínio público ou termos técnicos. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
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Questão 24 
Além do cuidado necessário com os inúmeros materiais utilizados 
nas organizações, os trabalhadores devem tomar certa cautela 
com a higiene pessoal. Em tempos de pós-pandemia, muitos 
procedimentos de limpeza e higienização que se tornaram 
obrigatórios, agora, passaram a fazer parte da rotina das pessoas 
no ambiente profissional, afinal, tal cautela deve ser periódica e 
incorporada à cultura organizacional, pois a preocupação com a 
saúde das pessoas deve ser sempre uma prioridade. Sobre a 
higiene e a aparência pessoal dos trabalhadores em ambientes 
hospitalares, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Higiene bucal: deve ser realizada ao despertar e após 

cada refeição; é ideal a sua realização, no mínimo, três 
vezes ao dia. 

B) Cabelo e barba: cabelo reflete a importância que a pessoa dá 
para a sua aparência e higiene pessoal. Independente do 
estilo deve estar sempre limpo e bem cortado. A barba deve 
ser aparada frequentemente. 

C) Vestuário: roupas devem ser confortáveis, limpas, sem 
manchas e trocadas diariamente. Calças apertadas e saias 
justas são permitidas, desde que harmonizadas. Calçados 
abertos como sandálias ou sapatos de salto alto devem 
ser utilizados com cuidado. 

D) Unhas: devem ser mantidas limpas e curtas. As unhas com-
pridas podem servir de depósitos para micro-organismos e o 
esmalte não incolor mascara a sujidade. As cutículas não 
devem ser removidas, pois podem deixar lesões que fun-
cionam como porta de entrada para micro-organismos. 

 

Questão 25 
Emergências relacionadas à saúde das pessoas podem ocorrer 
em quaisquer ambientes, inclusive durante o horário de tra-
balho; dessa forma, é importante que os profissionais sejam 
qualificados para adquirir, pelo menos, conhecimentos básicos 
de primeiros-socorros. Os cuidados iniciais podem ser pres-
tados rapidamente à vítima, mantendo as funções vitais, até a 
chegada de uma assistência médica qualificada. Sobre os pri-
meiros-socorros que devem ser prestados às vítimas de quei-
maduras, assinale a afirmativa correta. 
A) Aplicar gelo imediatamente sobre a queimadura, pois tem 

função anti-inflamatória e anestésica. 
B) Aplicar pomadas anestésicas nas bolhas para aliviar a dor; 

caso as bolhas estejam rompidas, passar água corrente 
imediatamente. 

C) Em caso de vestes em chamas, jogar água até que elas ex-
tingam; deve-se evitar jogar panos ou cobertores na tentativa 
de abafar, porque as chamas poderão, ainda, se alastrar. 

D) Não aplicar pomadas; líquidos; cremes; manteiga; pó de 
café; creme dental; ou demais substâncias sobre a quei-
madura, pois podem complicar o tratamento e, ainda, 
necessitam de prescrição medicamentosa. 

 
 
 
 
 
 

 

Questão 26 
Departamentos, setores ou estações de trabalho limpos e arru-
mados contribuem para que as pessoas se sintam motivadas e 
possam ser mais produtivas. São consideradas boas práticas 
relativas à organização do trabalho e do ambiente de trabalho, 
EXCETO: 
A) A boa aparência do local de trabalho se faz necessária, pois 

melhora a qualidade do ambiente e preserva a saúde, garan-
tindo um aspecto melhor para qualquer empresa. 

B) Ao iniciar o dia de trabalho, organize o seu tempo por 
meio de uma listagem, discriminando as demandas que 
devem ser realizadas e estabelecendo quais atividades 
são prioritárias. 

C) Ter uma postura proativa e colaborativa para a organização do 
ambiente de trabalho; para isso, descrever os locais que pre-
cisam ser organizados e passar essas informações ao pessoal 
encarregado pela limpeza, para que se responsabilizem pelo 
serviço. 

D) Uma boa forma de eliminar documentos e papéis desne-
cessários e, ao mesmo tempo, criar novos espaços antes 
ocupados, é a digitalização documental. O processo de 
digitalização melhora a segurança, a integridade e orga-
niza as informações. 

 

Questão 27 
Segundo estudo desenvolvido pelo Ministério Público do 
Trabalho, que considerou dados da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) de 2012 a 2021, o Brasil registrou quase 23 
mil mortes em acidentes de trabalho. Dentre os variados tipos 
de acidentes de trabalho, os mais graves são aqueles em que 
as vítimas de ferimentos apresentam hemorragias e que 
precisam de um atendimento básico de primeiros-socorros até 
que o serviço de urgência chegue ao local do acidente. Sobre 
as informações básicas referentes às hemorragias, bem como 
as principais condutas de atendimento de primeiros-socorros, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Segundo a classificação pelo tipo de vaso sanguíneo atin-

gido, as hemorragias podem ser: venosa; arterial; e, capilar. 
II. Para diminuir o volume da hemorragia é recomendável 

amarrar um pedaço de tecido no local do ferimento ou, 
ainda, derramar pó de café ou açúcar para ajudar a 
estancar o sangramento. 

III. A hemorragia decorrente de rompimento de vaso arterial se 
caracteriza por um sangramento contínuo e lento, geral-
mente de coloração escura. 

IV. No caso da hemorragia ser em mãos, braços, pés ou pernas, 
mantenha-os elevados acima do coração. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e IV. 
B) II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
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Questão 28 
Os materiais empregados nas organizações devem estar sem-
pre disponíveis para uso e, ao mesmo tempo, devem evitar 
problemas como uso indevido, furtos, acidentes ou danos. 
Alguns procedimentos relativos à segurança dos locais de 
armazenamento precisam ser considerados pelos respon-
sáveis e auxiliares que atuam no setor. São consideradas as 
principais medidas relacionadas à segurança dos locais de 
armazenamento de materiais nas organizações, EXCETO: 
A) As instalações e os equipamentos elétricos deverão ter 

inspeção e manutenção periódicas. 
B) O acesso ao almoxarifado deverá ser permitido somente 

a pessoas devidamente autorizadas pelo responsável. 
C) As instalações do almoxarifado deverão ser dotadas de porta 

com trancas e/ou cadeados, exceto em áreas descobertas e 
galpões. 

D) As instalações que possuírem áreas de ventilação deverão 
ser protegidas com telas metálicas de malha fina para impe-
dir a entrada de roedores; aves; e, outros animais. 

 

Questão 29 
Assim como a comunicação não verbal é essencial para o 
processo de comunicação, a postura profissional também o é. 
Nesse sentido, deve-se considerar que a postura das pessoas 
no ambiente de trabalho tem um impacto relevante sob a 
imagem da empresa. Sobre a postura das pessoas no contexto 
profissional, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Não deixar o corpo “caído” e a cabeça pendida, dando a 

impressão de cansaço ou displicência. 
B) Evitar coçar a cabeça com os dedos ou com a caneta, ou 

ficar puxando ou arrumando a roupa (se precisar fazê-lo, 
deve-se ir ao toalete). 

C) Não se apoiar em gavetas e procurar não sentar sobre a 
mesa de trabalho. Ao prestar um atendimento, não se deve 
apoiar o cotovelo na mesa, segurando a cabeça. 

D) Conversar com cliente assunto estritamente profissional; 
no entanto, comentários esporádicos sobre colegas de 
trabalho, excesso de curiosidade sobre clientes e chefia, 
ou até mesmo eventuais fofocas podem ser tolerados. 

 

Questão 30 
Atualmente, as empresas avaliam vários elementos compor-
tamentais, de forma a aumentar as chances de uma contratação 
que venha a agregar valor à equipe de trabalho, contribuindo 
tanto para o desempenho e a produtividade quanto para uma 
convivência harmônica com os demais profissionais. Sobre o 
comportamento e as atitudes recomendadas a um profissional, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Ter cuidado com o tom de voz: deve-se usar voz clara e 

modulada, evitando gritar, bem como não dar gargalhadas. 
(     ) Prestar atenção quando for solicitada. Procurar parar o 

que estiver fazendo e olhar para a pessoa que se dirige a 
você. 

(     ) Usar constantemente o telefone para conversas particu-
lares, assim como ler revistas durante o trabalho. 

A sequência está correta em  
A) F, F, V. 
B) V, V, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



INSTRUÇÕES 

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de
ponta grossa.

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis,
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhi-
mento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina foto-
gráfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não
acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários.

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções.

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou,
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação.

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito).

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas
(Gabarito) devidamente assinado em local específico.

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio.

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar o seu caderno de provas.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, a 
partir das 16h00min da segunda-feira, dia 13 de junho.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) 
dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo 
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo.




