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LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
01 – Em qual opção o uso da vírgula 
está CORRETO? 
 
[A] A irmã de Aroldo, viajou mais tarde. 
[B] Carla pegou um livro, procurou uma 
página e leu a noite toda. 
[C] João não tinha muita, vontade de viajar.  
[D] Pedro não tinha, interesse pelo violão. 
 
02 – Das palavras abaixo, quantas são 
oxítonas? 
 

Café – Contém – Mágica – Peixe 

 
[A] Nenhuma. 
[B] Uma. 
[C] Duas. 
[D] Três. 
 
03 – Em qual opção abaixo há um 
VERBO? 
 
[A] Friorento. 
[B] Mãe. 
[C] Órfão. 
[D] Partiu. 
 
04 – Em qual opção há um ERRO na 
escrita da palavra? 
 
[A] Espantalio. 
[B] Habitação. 
[C] Marujo. 
[D] Problema. 
 
05 – Qual afirmação quanto ao tipo de 
frase está INCORRETA? 
 
[A] Hoje não vai chover. (Afirmativa) 
[B] Hoje vai chover! (Exclamativa) 
[C] Hoje vai chover. (Afirmativa) 
[D] Hoje vai chover? (Interrogativa) 

MATEMÁTICA 

 

 
 
06 – Uma menina ganhou R$ 100,00 
de presente de aniversário. Comprou 
uma boneca por R$ 44,75, gastou R$ 
34,50 com as amigas na sorveteria. 
Quando chegou a sua casa percebeu 
que tinha apenas uma nota de R$ 
20,00 no bolso, pois havia perdido 
todas as moedas. Quanto ela perdeu 
na rua? 
 
[A] R$ 0,75. 
[B] R$ 1,75. 
[C] R$ 0,25. 
[D] R$ 1,25. 
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07 – Um senhor combinou com o 
jornaleiro que pagaria adiantado e 
receberia sem custos seus jornais em 
casa. Cada exemplar custa R$ 1,25, o 
jornaleiro recebeu adiantado R$ 60,00, 
durante quantos dias o senhor 
receberá seu jornal em casa? 
 
[A] 40 dias. 
[B] 44 dias. 
[C] 48 dias. 
[D] 52 dias. 
 
08 – A conta de energia elétrica de 
uma determinada família todos os 
meses chega apenas com o valor da 
taxa mínima a ser paga, ou seja, R$ 
37,69. Quanto esta família gastará de 
janeiro até setembro com esta 
despesa? 
 
[A] R$ 226,21. 
[B] R$ 263,83 
[C] R$ 301,52. 
[D] R$ 339,21. 
 
09 – Um funcionário recebe por mês 
R$ 165,00 para custear seu transporte. 
Ele gastou R$ 39,00 na primeira 
semana do mês e R$ 33,00 na semana 
seguinte. Quanto ainda lhe resta do 
valor do vale-transporte? 
 
[A] R$ 93,00. 
[B] R$ 132,00. 
[C] R$ 126,00. 
[D] R$ 117,00. 
 
10 – Uma pessoa que nasceu no ano de 
1.949 e ainda não fez aniversário este 
ano, está hoje com qual idade? 
 
[A] 57 anos. 
[B] 67 anos. 
[C] 68 anos. 
[D] 78 anos. 
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CONHECIMENTOS  GERAIS 

 
11 – Nosso município ganhou este 
nome em homenagem a: 
 
[A] Esposa do Diretor Sociedade 
Colonizadora Hanseática, José Deeke. 
[B] Filha do Diretor Sociedade Colonizadora 
Hanseática, José Deeke. 
[C] Irmã do Diretor Sociedade Colonizadora 
Hanseática, José Deeke. 
[D] Mãe do Diretor Sociedade Colonizadora 
Hanseática, José Deeke. 
 
 
12 – Que Estado da Região Sudeste 
viveu dias de pânico no início deste 
mês devido a paralisação da Polícia 
Militar provocada pelas esposas, mães 
e filhas dos militares? 
 
[A] Espírito Santo. 
[B] Minas Gerais. 
[C] Rio de Janeiro. 
[D] São Paulo. 
 
 
13 – Das doenças transmitidas pelo 
Aedes Aegypti é a única que possui 
vacina que é disponibilizada 
gratuitamente pela rede de saúde: 
 
[A] Chikungunya 
[B] Dengue. 
[C] Febre amarela. 
[D] Zika. 
 
 
14 – É o atual lema do Governo 
Federal: 
 
[A] Brasil, um país de todos. 
[B] Ordem e progresso. 
[C] País rico é país sem pobreza. 
[D] Trabalhando em todo o Brasil. 

15 – Algarismo que foi inserido no 
início de números de telefones 
celulares de todo o Brasil: 
 
[A] 6 (seis). 
[B] 7 (sete). 
[C] 8 (oito). 
[D] 9 (nove). 
 
 

CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16 – No caso de acidente com a vítima 
apresentando ferimentos graves 
devemos: 
 
[A] Sair do local do acidente para não ser 
testemunha do ocorrido. 
[B] Ligar para os bombeiros ou para o 
SAMU informando e detalhando o estado da 
vítima. 
[C] Oferecer medicamentos para a vítima 
até que a mesma seja levada até uma 
unidade de saúde. 
[D] Dar água e comida para a vítima para 
evitar que a mesma desmaie. 
 
 
17 – As máscaras faciais protegem o 
trabalhador contra: 
 
[A] Barulhos e ruídos excessivos. 
[B] Fachos de luz prejudiciais aos olhos. 
[C] Fumaça e gases gerados por produtos 
químicos. 
[D] Quedas de andaimes ou de escadas. 
 
 
18 – É um instrumento utilizado em 
tarefas de limpeza: 
 
[A] Cloro ativo. 
[B] Detergente. 
[C] Sabão industrial. 
[D] Vassoura. 
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19 – Todos os cuidados abaixo devem 
ser tomados para se evitar acidentes, 
EXCETO: 
 
[A] Manter o piso sempre seco e os 
ambientes bem iluminados. 
[B] Colocar cadeiras em cima de mesas 
para se alcançar locais mais altos. 
[C] Evitar se assentar em bancadas de 
granito. 
[D] Usar sempre os EPIs da maneira 
indicada pelos fabricantes. 
 
 
20 – Para se manter a higiene é normal 
que em ocasiões agendadas seja feita 
a lavagem das cadeiras dos refeitórios, 
porém não são todas que podem 
passar por este processo, assinale o 
tipo de cadeira que NÃO pode ser 
lavada. 
 
[A] As fabricadas em aço inox. 
[B] As fabricadas em alumínio. 
[C] As fabricadas em madeira. 
[D] As fabricadas em plástico. 
 
 
21 – Os locais que apresentam o solo 
de terra batida devem ser varridos: 
 
[A] A seco, nos dias de vento mais intenso. 
[B] Com um pano encharcado enrolado na 
vassoura. 
[C] Depois de se jogar um pouco de água 
no solo. 
[D] Somente durante o período chuvoso. 
 
 
22 – NÃO é considerado como produto 
desinfetante: 
 
[A] Álcool em gel 96º. 
[B] Cloro ativo puro. 
[C] Pinho sol. 
[D] Sabonete líquido. 

23 – É INCORRETO afirmar sobre o 
ácido muriático: 
 
[A] Deve ser armazenado fora do alcance 
de animais e crianças. 
[B] É um produto químico e que deve ser 
manipulado com cuidado. 
[C] É utilizado na limpeza de pedras 
almofadadas decorativas. 
[D] Não provoca queimaduras quando entra 
em contato com a pele. 
 
 
24 – Estando em seu local de trabalho 
o Agente de Serviços Gerais NÃO deve: 
 
[A] Aproveitar as oportunidades que lhe são 
dadas para crescer profissionalmente. 
[B] Receber os visitantes com delicadeza e 
dar informações corretas. 
[C] Envolver-se na vida particular e nos 
problemas de seus colegas de trabalho. 
[D] Zelar pelos bens públicos que estiverem 
sob sua responsabilidade. 
 
 
25 – O funcionário deve evitar em seu 
local de trabalho: 
 
[A] Assumir compromissos que não pode 
cumprir. 
[B] Chegar pontualmente para pegar 
serviço. 
[C] Ser assíduo e frequente. 
[D] Utilizar o uniforme e o crachá de 
identificação. 
 
 
26 – NÃO é necessário “pedir licença” 
antes de: 
 
[A] Entrar em seu ambiente de trabalho. 
[B] Entrar na sala de um outro funcionário. 
[C] Interromper a conversa de terceiros. 
[D] Se ausentar de alguma reunião de 
trabalho. 
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27 – Que calçado o Agente de Serviços 
Gerais deverá utilizar quando for lavar 
um piso cerâmico? 
 
[A] Bota de borracha com solado 
antiderrapante. 
[B] Sandália aberta tipo havaiana. 
[C] Sapato social de couro. 
[D] Tênis de lona de cano alto. 
 
 
28 – Os equipamentos de Proteção 
individuais devem ser guardados e 
conservados por quem? 
 
[A] Pelos empregadores ou gerentes. 
[B] Pelos encarregados de departamentos. 
[C] Pelos fabricantes dos EPIs. 
[D] Pelos próprios funcionários. 
 
 
29 – O produto conhecido como “kaol” 
deve ser aplicado em: 
 
[A] Madeiras. 
[B] Metais. 
[C] Pisos. 
[D] Plásticos. 
 
 
30 – Que produto de limpeza abaixo 
NÃO deve ser diluído com água? 
 
[A] Água sanitária. 
[B] Cera pastosa. 
[C] Desinfetante a base de pinho. 
[D] Sabão em pó. 
 
 

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA O 

CARTÃO DE GABARITO. 

NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR O SEU 
CARTÃO DE GABARITO. 

BOA SORTE A TODOS. 

 ESPAÇO PARA RASCUNHO  
 


