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AGENTE OPERACIONAL COZINHEIRO 

AGENTE OPERACIONAL ENCANADOR 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO LIMPEZA INTERNA 

COVEIRO 

 
Leia um fragmento do texto “Zero, Zero Alpiste (I)”, de Mirna 
Pinsky, e, utilizando seus conhecimentos prévios, responda 
as questões de 1 a 5: 

“Chamava-se Daniel. Mas a turma da escola apelidou-o 
de Zero Zero Alpiste. E se a gente perguntava o porquê 
desse nome, Daniel explicava: Os “zeros” são por causa 
das minhas bochechas. Alpiste são as sardas que eu 
tenho no nariz. 
Além de sardento e bochechudo, Zero Zero Alpiste era 
também banguela e um pouco gorduchinho. Mas era o 
melhor atacante do time do jardim. E jogava com tanta 
vontade que, todos os dias, mamãe tinha um remendo 
pra fazer em suas calças. 
Zero Zero Alpiste caía muito, mas nem por isso chorava. 
Ela nunca chorava. E por que não chorava? Ora, porque 
era HOMEM! Papai tinha dito: Daniel, homem não chora. 
Por isso, Zero Zero Alpiste não chorava. Mesmo que a 
dor fosse muita. Mesmo que a vontade de chorar fosse 
subindo do peito até a garganta, e ele tivesse que fechar 
os olhos para as lágrimas não caírem. (...)” 

 

1. Aponte um substantivo próprio: 
a) Lágrimas. 
b) Daniel. 
c) Nariz. 
d) Escola. 

 
2. Aponte um substantivo abstrato: 

a) Bochechas. 
b) Turma. 
c) Vontade. 
d) Jardim. 

 
3. Em qual das alternativas há apenas adjetivos? 

a) Sardento e bochechudo. 
b) Mamãe e sardas. 
c) Muito e homem. 
d) Banguela e papai. 

 
4. A palavra “turma” é o substantivo coletivo de: 

a) Professores. 
b) Alunos. 
c) Funcionários. 
d) Animais. 

 
5. A divisão silábica da palavra “garganta” está correta em: 

a) Gar-gan-ta. 
b) Ga-r-ga-n-ta. 
c) Gar-ga-nta. 
d) Ga-rgan-ta. 

 
6. A palavra está escrita incorretamente em: 

a) Tezoura. 
b) Ambição. 
c) Humildade. 
d) Correção. 

 
7. Aponte a alternativa em que a palavra está acentuada 

corretamente: 
a) Fisíca. 
b) Município. 
c) Exigencía. 
d) Sêculo. 

 
8. Em qual das alternativas a relação do gênero masculino 

com o feminino está incorreta? 
a) Réu – ré. 
b) Embaixador – embaixatriz. 
c) Compadre – comadre. 
d) Touro – toura. 

9. Qual o coletivo de mapas? 
a) Século. 
b) Atlas. 
c) Biblioteca. 
d) Alcatéia. 

 
10. O plural está incorreto em: 

a) Melões. 
b) Anciãos. 
c) Tijolos. 
d) Mals. 

 
11. Em qual das alternativas abaixo o grau diminutivo do 

substantivo sublinhado está incorreto? 
a) Os animaizinhos eram lindos. 
b) Aquele cabrito está muito magro. 
c) Pegue o caixote com as ferramentas. 
d) A muralha está sendo pintada. 

 
12. Analise as frases abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Lívia foi buscar Soraia no sítio. 
II. A meza está cheia de aroz. 
III. O saco de fejão foi aberto. 

 
a) Em I, II e III há erro de origem ortográfica. 
b) Somente em I há erro de origem ortográfica. 
c) Somente em II há erro de origem ortográfica. 
d) Somente em II e III há erro de origem ortográfica. 

 
13. Em qual das alternativas o termo sublinhado não é um 

substantivo: 
a) Lucas está ficando muito sapeca. 
b) Vamos para a praia? 
c) Sua blusa azul está secando. 
d) O meu cachorro se chama Billy. 

 
14. Aponte a alternativa em que a divisão silábica está 

correta: 
a) Pa-lh-a. 
b) Com-pu-ta-dor. 
c) Ani-mal. 
d) Di-g-no. 

 
15. Analise os termos sublinhados na oração abaixo e 

assinale a alternativa correta: 
A beterraba que comemos estava tão gostosa 
quanto à laranga. 

 
a) Todos os termos sublinhados estão escritos de forma 

incorreta. 
b) Somente o termo “beterraba” está escrito de forma 

incorreta. 
c) Somente o termo “gostosa” está escrito de forma 

incorreta. 
d) Somente o termo “laranga” está escrito de forma 

incorreta. 
 
16. O gênero do substantivo está incorreto em: 

a) A cliente está reclamando! 
b) O papai está cantarolando. 
c) O colher está sujo. 
d) A festança foi divina. 

 
17. Aponte a frase incorreta: 

a) Tomei duas taças de vinho. 
b) Quero comprar aquele livro. 
c) Os meninos faz muita bagunça. 
d) O café está quente. 
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18. Há, como sinal de pontuação, um travessão em: 
a) Ganhei na loteria! 
b) Você quer doce de leite? 
c) — Eu vou ao clube. 
d) Comprei leite, pão, presunto e queijo. 

 
19. Há uma palavra dissílaba em: 

a) Carro. 
b) Pé. 
c) Automóvel. 
d) Canela. 

 
20. O sinônimo de “certo” é: 

a) Errado. 
b) Exato. 
c) Incompleto. 
d) Disciplinado. 

 
A tabela abaixo se refere às questões de números: 21, 22, 
23, 24, 25 e 26. 
 
Um chacareiro colheu: 

Frutas Quantidade 

Laranjas 672 

Mangas 328 

Bananas 492 

Goiabas 396 

Maças 824 

 
21. Quantas frutas ele colheu? 

a) 1.888. 
b) 2.392. 
c) 2.292. 
d) 2.712. 
 

22. Se 6 dezenas de mangas apodreceram, quantas eram as 
boas? 
a) 258. 
b) 278. 
c) 268. 
d) 288. 
 

23. Se as bananas foram repartidas e embaladas por dúzias, 
quantas dúzias tinha? 
a) 41. 
b) 51. 
c) 52. 
d) 38. 
 

24. Se cada dúzia da laranja foi vendida a R$ 6,80, quanto 
ele obteve da venda das laranjas? 
a) R$ 353,60. 
b) R$ 380,80. 
c) R$ 367,20. 
d) R$ 394,40. 
 

25. Uma vizinha para fazer goiabada comprou uma centena 
delas. Depois foi buscar mais 8 dúzias e ainda no dia 
seguinte comprou mais 8 dezenas delas. Se ela pagou   
R$ 8,09 a dúzia, quanto ela gastou só com goiabas? 
a) R$ 196,85. 
b) R$ 186,07. 
c) R$ 133,88. 
d) R$ 106,89. 
 

26. Todas as maçãs foram embaladas em pacotes com 30 
maçãs cada um. Quantas maçãs sobram? 
a) 14. 
b) 4. 
c) 8. 
d) 16. 
 
 
 
 

27. Um alfaiate comprou 42 metros de tecido. Vendeu 18 
metros e com o restante fez 4 ternos. Quantos metros 
gastou em cada terno? 
a) 9. 
b) 8. 
c) 7. 
d) 6. 
 

28. Em um caixote há 13 caixas com 18 sabonetes em cada 
uma. Quantas meias dúzias de sabonete há no caixote? 
a) 39. 
b) 37. 
c) 35. 
d) 41. 
 

29. Um chacareiro tem 1.404 pés de alface para plantar em 
13 canteiros. Quantos pés de alface ele tem que plantar 
em cada canteiro, para que em todos tenha o mesmo 
número de pés? 
a) 18. 
b) 11. 
c) 108. 
d) 110. 
 

30. De um cesto onde havia 250 laranjas, 
5
1

 delas estavam 

estragadas. As laranjas boas foram repartidas 
igualmente em 8 caixas. Quantas laranjas foram 
colocadas em cada caixa? 
a) 18. 
b) 20. 
c) 25. 
d) 30. 
 

31. A sala de leitura de uma biblioteca, com capacidade 
máxima de atendimento simultâneo de 35 leitores, 
apresenta a relação de 1,5 metro quadrado por leitor. 
Determine a área da sala em metros quadrados. 
a) 35,2 m². 
b) 52,5 m². 
c) 42,5 m². 
d) 53,5 m². 
 

32. Rose mora a dois quilômetros e meio da praia. Quantos 
metros de distância tem da sua casa à praia? 
a) 250 m. 
b) 2.500 m. 
c) 25 m. 
d) 2,5 m. 
 

33. Eloi precisa pintar o muro ao redor de sua casa. O muro 
mede 26,4 m de comprimento.Eloi já pintou 7,84 m. 
Quantos metros faltam para ele pintar? 
a) 18,6 m. 
b) 19,66 m. 
c) 19,26 m. 
d) 18,56 m. 
 

34. Renata distribui o quádruplo de R$ 9,54 igualmente entre 
seus 6 sobrinhos. Quanto recebeu cada um? 
a) R$ 14,31. 
b) R$ 6,36. 
c) R$ 6,01. 
d) R$ 8,01. 
 

35. Um caminhão leva 306 sacas de café em cada viagem. 
Quantas viagens ele terá de fazer para transportar 
31.824 sacas? 
a) 98. 
b) 108. 
c) 96. 
d) 104. 
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36. Quanto mede a área do desenho abaixo? 

 
a) 17,8 m². 
b) 71,2 m². 
c) 79,21 m². 
d) 35,6 m². 
 

37. Regina gasta 
9
5

 de sua mesada e o restante guarda em 

caderneta de poupança. Qual a fração da mesada que ela 
economiza? 

a) 
4
9

. 

b) 
3
2

. 

c) 
9
4

. 

d) 
5
9

. 

 
38. Se 4,25 metros de renda custam R$ 68,00, que 

metragem poderei comprar com R$ 12,00? 
a) 1,33 m. 
b) 0,75 m. 
c) 0,95 m. 
d) 0,63 m. 
 

39. Divida 1.134 por 7, multiplique o resultado obtido por 12 
e some 1.908 ao novo resultado. Qual é o resultado 
total? 
a) 3.852. 
b) 2.746. 
c) 4.946. 
d) 1.944. 

 
40. Uma sala de aula mede 5,70 m de largura e 8,2 m de 

comprimento. Qual é o seu perímetro? 
a) 13,9 m. 
b) 18,2 m. 
c) 23,6 m. 
d) 27,8 m. 

 
41. A Inconfidência Mineira ocorreu durante o período 

histórico denominado de: 
a) Brasil Colônia. 
b) Brasil Império. 
c) Brasil República. 
d) Brasil Novo. 
 

42. A abertura dos Portos às nações amigas foi medida 
tomada por: 
a) Pedro Álvares Cabral. 
b) Estácio de Sá.  
c) Dom João. 
d) D. Pedro I. 

 
43. A principal atividade econômica do Segundo Reinado foi 

a lavoura de: 
a) Café. 
b) Cacau. 
c) Açúcar. 
d) Algodão. 
 
 
 
 
 
 

44. Foi vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso em 
seus dois mandatos: 
a) Antonio Carlos Magalhães. 
b) José Sarney. 
c) Marco Maciel. 
d) Itamar Franco. 

 
45. É um terreno baixo, localizado entre montanhas: 

a) Vale. 
b) Chapada. 
c) Depressão. 
d) Planalto. 
 

46. É a sigla do Paraná: 
a) PA. 
b) PR. 
c) PN. 
d) AP. 

 
47. É a menor região brasileira: 

a) Sudeste. 
b) Sul. 
c) Centro-Oeste. 
d) Nordeste. 

 
48. Vários fatores influem sobre o clima de uma região. Não 

é um deles: 
a) Relevo. 
b) Densidade demográfica. 
c) Proximidade com o mar. 
d) Latitude. 

 
49. O Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, 

pertence ao partido: 
a) PSDB. 
b) PMDB. 
c) PT. 
d) PV. 

 
50. “O Governador do Estado de São Paulo aprova lei 

antifumo mais restritiva do país”. (Adaptado, Veja, 
15/04/2009, p.82) Trata-se de: 
a) Aécio Neves. 
b) Geraldo Alckmin. 
c) José Serra. 
d) Eduardo Suplicy. 
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