V.
CONHECIMENTO GERAIS

Liberdade
de
manifestação
de
pensamento, sendo vedado o anonimato.

A) Os Itens I e II estão Corretos.
1. (Concurso Farias Brito/2018) Nos dias
atuais ouvimos diariamente falar de
cidadania e dos direitos dos Cidadãos.
Marque a alternativa INCORRETA:

B) Os itens I, II e III estão corretos.
C) Somente o Item I está correto
D) Os itens II , III e IV corretos
E) Os Itens I, IV e V

A) Ser Cidadão é ter direito à vida, à
liberdade, à propriedade, à igualdade
perante a lei: ter direitos civis.

3. (Concurso
Farias
Brito/2018)
O
Geopark Araripe está localizado no
Ceará é o primeiro geoparque das
Américas reconhecido pela UNESCO.
Marque a alternativa CORRETA relativo
aos munícipios que integram .

B) O Cidadão brasileiro possui seus direitos
e deveres estipulados por um documento
chamado constituição.
C) De forma bem simples, podemos definir
cidadão como um habitante de um estado
livre, com direitos civis e políticos.

A) Estende-se pela área de seis municípios
cearenses: Barbalha, Crato, Juazeiro do
Norte, Missão Velha, Nova Olinda e
Santana do Cariri;

D) Exercer a cidadania plena não garante
direitos civis, políticos e sociais.

B) Estende-se pela área de três municípios:
Santana do Cariri, Missão Velha e Crato;

E) Ser cidadão é também participar no
destino da sociedade, votar, ser votado,
ter direitos políticos e sociais.

C) Estende-se por quatro municípios:
Barbalha, Crato, Nova Olinda e Santana
do Cariri;

2. (Concurso Farias Brito/2018) No
tocante aos principais Deveres do
cidadão brasileiro, Marque a alternativa
CORRETA.

D) Estende-se
por
cinco
municípios:
Barbalha, Crato, Missão velha, Nova
Olinda e Santana do Cariri;

I. Proteção à maternidade e à infância;
E) Estende-se por apenas dois municípios:
Santana do Cariri e Crato.

II. Escolher, através do voto, os governantes
do país (presidente da República,
deputados
federais
e
estaduais;
senadores, prefeitos, governadores de
estados e vereadores)

4. (Concurso Farias Brito/2018) Relativo à
Região Metropolitana do Cariri, marque
a alternativa CORRETA:

III. Ter atitudes que ajudem na preservação
do meio ambiente e dos recursos
naturais.

I. A Região Metropolitana do Cariri surgiu a
partir da cornubação entre os municípios
de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha,
chamado triângulo CRAJUBAR.

IV. Direito à Vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade;
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II. A Região Metropolitana do Cariri foi criada
pela Lei Complementar Estadual nº 78,
sancionada em 29 de junho de 2009.

A) São João
B) Maneiro Pau
C) Reizado

III. Somente
compõem
a
Região
Metropolitana do Cariri, os municípios de
Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Farias
Brito e Nova Olinda.

D) Banda Cabaçal
E) Caboclinho.

IV.
O Metrô do Cariri foi construído para
interligar as cidades do Núcleo da RMC e
servir como principal meio de transporte
do interior cearense.

6. (Concurso Farias Brito/2018) Juazeiro
do Norte – CE é a segunda maior
cidade do Ceará e é um dos destinos
religiosos mais conhecidos do Brasil.
Marque a alternativa INCORRETA.

V. Somando aos municípios de Juazeiro do
Norte, Crato e Barbalha, foram incluídos
os municípios limítrofes de Caririaçu,
Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova
Olinda e Santana do Cariri na delimitação
da Região Metropolitana do Cariri (RMC).

A) Juazeiro do Norte está situada a 533 km
de Fortaleza, no sul do Ceará, e recebe
todos os anos milhões de romeiros.
B) Na Serra do Horto está localizada a
estátua de 25 metros do Padre Cícero
que é um dos principais pontos do turismo
religioso do Cariri Cearense.

A) I, II, IV são Corretas
B) I, II, III e V são corretas
C) I e V corretas

C) Dentre as igrejas mais visitadas do
Juazeiro do Norte destaca-se a Igreja de
São Miguel.

D) II , IV e V corretas
E) I, II, IV e V são corretas

D) Dentre os locais mais visitados em
Juazeiro do Norte, podemos destacar:
Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores,
Capela Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Memorial do Padre Cícero, Casa
dos
Milagres,
Santuário
dos
Franciscanos, Basílica de São Francisco,
dentre outros.

5. (Concurso Farias Brito/2018) No
tocante as tradições culturais do Cariri,
observe a imagem a seguir e marque a
alternativa CORRETA :

E) A colina do Horto ganhou destaque na
história de Juazeiro do Norte em virtude
da presença do Padre Cícero Romão
Batista, maior figura política e religiosa no
final do Sec. XIX e início do Século XX.
7. (Concurso Farias Brito/2018) Quando
falamos de preconceito é INCORRETO
afirmar:
Foto: Diário do Nordeste 07/01/2014
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A) O preconceito é associado à aceitação
das diferenças que existem no mundo.

bem como receber, separar e entregar
correspondências, papéis, jornais e outros
materiais.

B) Preconceito racial está associado à etnia,
raça e aos aspectos físicos, por exemplo:
racismo;

9. (Concurso
Farias
Brito/2018)
Normalmente associamos o termo
meio ambiente com ecologia ou
natureza, mas não é só isso que meio
ambiente
pode
significar.
Meio
ambiente é tudo que está a nossa volta.
É tudo que nos cerca. É onde vivemos
e consequentemente desenvolvemos
nossos meios de sobrevivência. Nesse
sentido
marque
a
alternativa
INCORRETA relacionada com o meio
ambiente do trabalho.

C) Preconceito social está associado à
classe social e definido pelo status social
de determinados indivíduos.
D) Preconceito linguístico está associado aos
idiomas e ainda, a maneira de falar,
desde: gírias, sotaques, dentre outros.
E) Preconceito religioso está associado à
religião
sendo
desenvolvido
pela
intolerância religiosa.
8. (Concurso Farias Brito/2018) O Auxiliar
de Serviços Gerais normalmente é
confundido
com
manutencista,
profissional que tem preparo mais
específico. Nesse sentido, marque
alternativa INCORRETA das funções
exercidas pelo funcionário de serviços
gerais.
A) O Auxiliar de Serviços Gerais tem
funções mais simples, e é treinado para
executar trabalhos de limpeza e
conservação em geral;

A) Quando você encontrar o termo meio
ambiente nas normas reguladoras de
segurança e medicina do trabalho, fique
atento. Trata-se de um contexto mais
amplo para o termo meio ambiente ou
meio ambiente do trabalho.
B) Quando falamos em Segurança de
Trabalho, a única causa dos acidentes é
ocasionada por conta das pessoas que
são descuidadas e não usam EPIS.
C) Os acidentes de trabalho acontecem em
decorrência dos seguintes fatores:
Pessoas, máquinas e equipamentos,
relações interpessoais, organização de
trabalho, dentre outros.

B) Executar trabalhos de limpeza e
conservação nas dependências internas e
externas da Instituição;

D) A função de uma equipe de segurança do
trabalho é atuar diante do seu meio
ambiente e prevenir acidentes.

C) Também Efetua a limpeza e conservação
de utensílios, móveis e equipamentos em
geral, para mantê-los em condições de
uso.

E) O Equipamento de proteção individual
obrigatório não evita que o acidente
aconteça, contudo atenua lesões que por
ventura, venha ocorrer.

D) Executa atividades de copa, remoção de
móveis e equipamentos, separar os
materiais recicláveis para descarte
(vidraria, papéis, resíduos laboratoriais);
E) É o responsável por atender ao telefone,
anotar e transmitir informações e recados,
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características dependem das atividades
ali desenvolvidas.

10.
(Concurso Farias Brito/2018) A
Higiene é essencial em todos os
ambientes. Zelar pelos profissionais
que mantém esses ambientes limpos
não deve ser apenas uma obrigação
normativa, mas sim uma prática
enraizada e indiscutível. Nesse sentido
marque a alternativa CORRETA na qual
apresenta
os
Equipamentos
de
Proteção Individuais essenciais para
profissionais da limpeza.

III. Lixo Público, são resíduos de varrição,
capina, raspagem, moveis velhos, entulho
de obras, materiais inservíveis, etc;
proveniente
dos
estabelecimentos
particulares: comércios, serviços e
industrias.
IV- lixo de fontes especiais, é aquele que ,
em
função
de
determinadas
características peculiares que apresenta,
passa a merecer cuidados especiais em
seu acondicionamento, manipulação e
disposição final, como por exemplo, lixo
industrial, o hospitalar e o radiotivo.

A) Extintor, ferramentas, abafador e protetor
auricular;
B) Óculos e Mascara de Proteção, Aventais
e uniformes impermeáveis, luvas de
proteção e botas de proteção;

V. Nas cidades que possuem coleta de lixo,
o mesmo é deslocado para um local
especifico denominado lixão, onde ficam
concentradas enormes quantidades de
detritos que se encontram a céu aberto,
porém existem também os aterros
sanitários,
lugares
destinados
à
armazenar lixo, nesse caso, os resíduos
são enterrados e compactados.

C) Óculos e Mascara de Proteção, extintor,
ferramentas, abafador e protetor auricular;
D) Luvas de Proteção, ferramentas, extintor,
abafador e Botas de proteção;
E) Botas de proteção, extintor, ferramentas,
abafador e proteção de tronco.

A) As questões I , II , IV e V estão corretas;
B) somente a questão III está correta;

11.
(Concurso
Farias
Brito/2018)
Classificar a palavra lixo é considerar
que o lixo é basicamente, todo e
qualquer resíduo sólido proveniente
das atividades humanas ou gerado
pela
natureza
em
aglomerações
urbanas, como, folhas, galhos de
árvores, terra e areia espalhados pelo
vento, etc. Nesse sentido marque a
alternativa CORRETA:

C) As questões I e IV estão corretas;
D) As questões II , IV e V estão corretas;
E) Todas as questões estão corretas.

12.
(Concurso Farias Brito/2018) No
tocante a coleta seletiva do Lixo,
Marque a alternativa INCORRETA:

I. Lixo residencial, são resíduos sólidos
gerados nas atividades diárias em casas,
apartamentos, etc.

A) A coleta seletiva do lixo consiste em
separar o lixo em grupos distintos, cada
um com tipos de lixo correspondente com
sua classificação.

II. Lixo Comercial, são aqueles produzidos
em estabelecimentos comerciais, cujas
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B) A separação do lixo é feita da seguinte
maneira, devem ser colocados cestos de
lixos com identificação para lixos de
papeis, plásticos, metais e/ou alumínios,
vidros, orgânicos, etc. Cada um deverá
possuir uma cor de identificação que
facilita a coleta.

B) F,V,F,F,F
C) V,F,V,V,V
D) V,V,F,F,V
E) F,F,V,V,V
14.
(Concurso
Farias
Brito/2018)
Limpeza é o processo mecânico de
remoção de sujidades e detritos
mediante o uso adequado de água e
detergente para manter em estado de
asseio os artigos, pisos, paredes,
mobiliários e equipamentos. Marque a
alternativa INCORRETA.

C) Não precisa fazer o processo de
separação do lixo para fazer reciclagem
nas usinas de tratamento.
D) De nada adianta uma pessoa fazer a
classificação em casa do lixo e este for
misturado no caminhão que recolhe o lixo.
E) Através da Lei Ordinária Nº 1.383/ 2014
que institui a Coleta Seletiva de lixo no
município de Farias Brito/CE, onde o
recolhimento,
o
transporte
,
o
acondicionamento e o destino final , em
separado do lixo orgânico, inorgânico e
eletrônico do município.

A) Varredura úmida: deverá ser feita com
pano limpo umedecido com solução de
detergente envolto em rodo, visando à
remoção de detritos e sujidades. Esse tipo
de varredura, entretanto, não evita a
suspensão de partículas de poeira e
dispersão de microorganismos, com
consequente há contaminação das
pessoas, dos artigos, dos mobiliários e
dos equipamentos presentes;

13.
(Concurso Farias Brito/2018) A
Separação do lixo é feita da seguinte
maneira: devem ser colocados cestos
de lixo com identificação, cada um
deverá ter uma cor de identificação que
facilita a coleta. Assinale V para
alternativas verdadeiras e F para as
afirmativas
falsas
e
indique
a
alternativa CORRETA
( ) Cesto azul
- corresponde a
Papel/papelão

B) Lavagem do ambiente: é uma operação
de limpeza mais rigorosa que envolve a
fricção das superfícies com o auxílio de
vassouras de nylon ou com fibras
sintéticas, utilizando água em maior
quantidade como elemento principal da
remoção da sujidade, e detergente.

( ) Cesto Vermelho – corresponde ao
plástico

C) Limpeza Manual Úmida - Realizada com
a utilização de rodos ou esfregões, panos
ou esponjas umedecidas em solução
detergente, com enxágue posterior com
pano umedecido em água limpa. No caso
de pisos é utilizado o mesmo
procedimento com pano e rodo. Esse
procedimento é indicado para a limpeza
de paredes, divisórias, mobiliários e de
equipamentos de grande porte.

A) V, V,V,V,V

D)

( ) Cesto vermelho - corresponde a vidro
( ) Cesto Marron – corresponde ao Orgânico
( ) Cesto Amarelo – Corresponde ao Metal

Limpeza Manual Molhada - O
procedimento consiste em espalhar uma
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solução detergente no piso e esfregar
com escova ou esfregão, empurrar com
rodo a solução suja para o ralo, enxaguar
várias vezes com água limpa em
sucessivas operações de empurrar com o
rodo para o ralo.

16. (Concurso Farias Brito/2018) Fatores
pessoais de insegurança que acabam
ocasionando acidentes de trabalho
estão
relacionados
a
questões
emocionais do trabalhador, marque a
alternativa Incorreta.

E) Limpeza Seca - Consiste se na retirada
de sujidade, pó ou poeira, mediante a
utilização de vassoura (varreduras seca),
e/ou aspirador. A limpeza com vassouras
é indicada em áreas descobertas, como
estacionamentos, pátios; etc. Já nas
áreas cobertas, se for necessário à
limpeza seca, esta deve ser feita com
aspirador.

A) Doenças na família.
B) Excesso de horas extras.
C) Problemas conjugais.
D) Depressão
E) Não uso de EPIs.
17. (Concurso Farias Brito/2018) O
auxiliar de serviços gerais utiliza no seu
dia a – dia no trabalho muitos produtos,
com base nessas informações e nos
conhecimentos sobre produtos de
limpeza, marque a alternativa CORRETA.

15. (Concurso Farias Brito/2018) Quando
falamos de insegurança no trabalho ou
situações presentes no ambiente de
trabalho que podem colocar em risco a
integridade física e/ou saúde dos
trabalhadores. Marque V para verdade
e F para Falso e indique a alternativa
CORRETA.

I. Água Sanitária ou cloro, limpa, clareia e
desinfeta pias, sanitários, azulejos e
pisos, ajudando a remover manchas.

I. ( ) Falta de equipamento de proteção
individual;

II. Álcool Gel , Produto de uso geral poder
ser utilizado para passar em telas de
computadores, TVs, aparelhos de som e
demais equipamentos eletrônicos.

II. ( )Instalações elétricas inadequadas ou
defeituosa;

III. Limpa – vidros, produto líquido especifico
para limpeza de vidros. Sua composição
química ajuda a soltar sujeira de
superfícies lisas.

III. ( )Má arrumação / falta de limpeza;
IV. ( ) Uso adequado de equipamento de
IPI;
V.( ) Piso danificado.

IV. Desinfetante, produto usado para matar
bactérias. Recomentado para limpar
pisos,
azulejos
outras
superfícies
laváveis, principalmente dos banheiros e
das cozinhas.

A) apenas o item V está correto
B) Itens I, IV e V corretas
C) Itens I, II , III e V corretos

V. Limpador Instantâneo, produto liquido
específico para limpeza de carpetes e
tapetes. Sua composição ajudar remover

D) Apenas I e III corretos
E) Itens III e IV corretos.
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a sujeira e a evaporar o produto, não
deixando o piso encharcado.

Entre as respostas quatro problemas
estão relacionados aos processos de
coleta e descarte do lixo nas cidades
atualmente. Indique a opção correta:

A) Os itens II e III estão corretos.
B) Os itens I, III e IV estão corretos.

A) depósitos
a
céu
aberto
(lixões),
insignificância de coleta seletiva, coleta
insuficiente do lixo domiciliar, acúmulo de
materiais não biodegradáveis

C) Os itens II e V estão corretos.
D) Os Itens IV e V estão corretos.
E) Os itens I e V estão corretos.

B) contaminação do solo e do lençol freático
por chorume, reciclagem de materiais
plásticos, contaminação do solo e de
pessoas por produtos tóxicos, acúmulo de
materiais não biodegradáveis.

18. (Concurso Farias Brito/2018) Relativo
aos
Equipamentos
de
Proteção
Individuais – EPIs, marque a alternativa
Incorreta

C) proliferação de insetos, roedores e outros
vetores de doenças nos lixões, uso
consciente do descarte adequado do lixo,
depósitos
a
céu
aberto
(lixões),
insignificância de coleta seletiva, coleta
insuficiente de o lixo domiciliar.

A) Óculos e Mascara de Proteção, em
especial os óculos de proteção de ampla
visão, evitam respingos de produtos
químicos que iriam direto aos olhos.
B) Aventais e uniformes impermeáveis,
servem de proteção contra chuva,
umidade e produtos químicos.

D) contaminação do solo e de pessoas por
produtos
tóxicos,
coleta
seletiva,
associações de catadores de lixo,
reciclagem.

C) As Luvas de Proteção mais adequadas
que permite a manipulação de óleo, graxa
e solvente é a de látex.

E) coleta insuficiente do lixo domiciliar,
distribuição de coletores seletivos pelas
ruas, contaminação do solo e de pessoas
por produtos tóxicos, acúmulo de
materiais não biodegradáveis

D) Botas de
proteção,
calçados de
segurança são obrigatórios durante a
jornada de trabalho. Botas de PVC, em
específico,
são
utilizadas
durante
lavagens de piso, pois diminuem a
probabilidade de derrapagens.

20. (Concurso Farias Brito/2018) Nos dias
atuais,
a
violência
pode
ser
considerada
um
dos
maiores
problemas
da
sociedade.
Nesse
sentido, Assinale V para verdade e F
para falso e depois Marque a
alternativa Correta.

E) As luvas de proteção de látex servem
para manipulação de agentes biológicos e
são ideais em situação de umidade.
19. (Concurso Farias Brito/2018) A gestão
de resíduos sólidos nas cidades
envolve
uma
complexidade
de
problemas, o que demanda ações
eficientes por parte do poder público.

I. (
) Para o professor Leonardo Sá “há
certa indiferença por parte das camadas
médias diante do fato de que a maioria
das
pessoas
que
estão
sendo
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assassinadas é composta de jovens
negros pobres de periferia, envolvidos
com o mundo do crime”
II. ( ) A violência seja a doméstica, nascida
no seio familiar, seja a proliferada nas
ruas, seja a praticada por policiais, dentro
ou fora dos cárceres, é um dos males
mais assustadores e preocupantes no
Brasil.
III. (
) A solução está na adoção de
medidas corretivas educacionais a curto
prazo.
IV. (
) Os fatores que geram violência no
brasil e em várias nações mundiais, são
dos mais diversos modelos. Havendo
situações onde a violência é uma marca
que vem sangrando há gerações, como o
racismo, o conflito de religiões, violência
de gênero, dentre outras.
V. (
) A desigualdade social é uma das
causas que mais gera violência;
A) Os Itens I e II estão corretos
B) Somente o Item III está correto.
C) Os Itens IV e V estão corretos.
D) Os Itens I, II, IV e V estão corretos.
E) Os Itens III e V estão corretos.
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