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AGENTE OPERACIONAL CARPINTEIRO 
AGENTE OPERACIONAL ELETRICISTA  

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO LIMPEZA URBANA  
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO MANUTENÇÃO URBANA  

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LAÇADOR 
 
1. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 

incorretamente: 
a) Lápis. 
b) Ponte. 
c) Mágoa. 
d) Arros. 

 
2. Em qual das alternativas abaixo há somente substantivos 

comuns? 
a) Livro – saia. 
b) Paulo – Pedro. 
c) Paixão – Daniela. 
d) Fátima – amor. 

 
3. Há um substantivo coletivo em: 

a) Nuvens. 
b) Álbum. 
c) Bananas. 
d) Cachorros. 

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

I. O cachorro me mordeu. 
II. O vrido foi quebrado. 
III. Usou ontem a makina. 

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

 
5. Em qual das alternativas o termo sublinhado é um 

adjetivo? 
a) A mamãe está feliz. 
b) O seu bebê é lindo. 
c) Vamos comprar flores. 
d) Organizou o armário. 

 
6. Aponte a alternativa em que a palavra está acentuada 

incorretamente: 
a) Matemática. 
b) Florésta. 
c) Ótimo. 
d) Convivência. 

 
7. A divisão silábica está correta em: 

a) Ba-gu-n-ça. 
b) Pos-si-bi-li-da-de. 
c) Bai-rro. 
d) A-le-gr-e. 

 
8. Analise os termos sublinhados na oração abaixo e 

assinale a alternativa correta: 
A prateleira de madera caiu no chão. 

 
a) Todos os termos sublinhados estão escritos de forma 

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

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

incorreta. 
d) Somente os termos “madera” e “chão” estão escritos 

de forma incorreta. 
 
9. O plural está incorreto em: 

a) Farols. 
b) Cristãos. 
c) Blusas. 
d) Caminhões. 

 

10. O gênero do substantivo está correto em: 
a) A aluna é brilhante. 
b) Os estudantes foram viajar. 
c) O multidão gritou forte. 
d) A minha colega está doente. 

 
11. O coletivo de ônibus é: 

a) Caravana. 
b) Frota. 
c) Matilha. 
d) Pinacoteca. 

 
12. Em qual das alternativas abaixo o masculino e o feminino 

está incorreto? 
a) Cão – cadela. 
b) Tigre – tigresa. 
c) Judeu – judia. 
d) Leitão – leitona. 

 
13. Em qual das alternativas abaixo o grau diminutivo do 

substantivo está incorreto? 
a) Aquela dentuça me paga! 
b) Aquela é minha maleta. 
c) Júlio está de namorico. 
d) Pegue o caixote azul! 

 
14. Aponte a frase incorreta: 

a) As garotas passearam no parque. 
b) Os doces estavam delicioso. 
c) Laura é adorável. 
d) José não tem paciência. 

 
15. Há, como sinal de pontuação, um ponto de exclamação 

em: 
a) Você gostou deste vestido? 
b) Estou farta de tanto trabalho! 
c) Ana, minha filha, é loirinha. 
d) Canto. Danço. Interpreto. 

 
Leia um fragmento do poema “Dora”, de Norma Discini, e 
respondas as questões 16 a 20: 

O pai criou asa, 
voou, fugiu de casa. 
A menina, a menina é Dora 
A mãe se curva e chora. 
Ele rompeu a prisão, 
a gaiola, o alçapão. 
Dora não chora. 
Quer o pai feliz nos espaços, 
pra que torturá-lo com laços? 
A mãe se curva e chora. 
Dora não chora. 
A mãe, de tristeza, anoitece. 
A vida, irreverente, amanhece. 
Dora não chora, 
enxerga a hora, 
agora, 
de a mãe se conhecer 
na batalha 
do trabalho 
do amor 
sem chorinho, 
sem temor. 
- Mãe, acorda, é hora! 
A mãe se curva e chora.  
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16. Aponte um substantivo próprio: 
a) Pai. 
b) Menina. 
c) Dora. 
d) Laços. 

 
17. Aponte um substantivo concreto: 

a) Prisão. 
b) Tristeza. 
c) Amor. 
d) Temor. 

 
18. Aponte um substantivo abstrato: 

a) Dora. 
b) Alçapão. 
c) Feliz. 
d) Gaiola. 

 
19. A divisão silábica da palavra irreverente está correta em: 

a) Ir-re-ve-ren-te. 
b) I-rre-ve-ren-te. 
c) Irre-ve-ren-te. 
d) Ir-re-ve-re-n-te. 

 
20. O antônimo do termo sublinhado no fragmento abaixo é: 

(...) Ele rompeu a prisão (...) 
a) Parar. 
b) Continuar. 
c) Estragar. 
d) Analisar. 

 
O texto abaixo se refere aos problemas de 21 até 26. 

Luiz tem uma loja onde vende animais. Hoje ele 
tem muitas espécies de pássaros: 34 canários, 28 
colibris, 46 sabiás, 83 periquitinhos azuis, 64 
coleiras, 38 rolinhas e 67 pardais. 

 
21. Quantos pássaros Luiz tem hoje para vender? 

a) 360. 
b) 320. 
c) 358. 
d) 328. 
 

22. Todos esses pássaros estão acomodados em 15 gaiolas, 
quantos pássaros há em cada gaiola? 
a) 18. 
b) 26. 
c) 24. 
d) 28. 
 

23. Dos pássaros que estão à venda duas dúzias são brancos 
e uma dezena e meia são amarelos. Quantos são os 
pássaros que não são brancos e nem amarelos? 
a) 331. 
b) 321. 
c) 318. 
d) 328. 
 

24. Dos sabiás, 29 são machos e cada fêmea botou 4 
ovinhos para serem chocados. Quantas são as fêmeas e 
quantos ovos devem ser chocados, na seguinte ordem? 
a) 27; 108. 
b) 15; 60. 
c) 17; 68. 
d) 29; 116. 
 

25. Luiz vendeu 4 dúzias e meia dos pardais à R$ 8,09 cada 
um e todos os canários à R$ 19,20 cada um. Quanto ele 
apurou com essa venda? 
a) R$ 973,60. 
b) R$ 1.093,12. 
c) R$ 1.041,12. 
d) R$ 1.089,66. 
 

26. Em certa manhã Luiz percebeu que fugiram 28 coleiras. 
Qual foi o prejuízo se cada coleira ele venderia a          
R$ 16,90? 
a) R$ 473,20. 
b) R$ 454,80. 
c) R$ 484,20. 
d) R$ 466,20. 
 

27. Um sitiante colheu 150 quilos de cebola. Vendeu 
5
1

 
delas 

a R$ 0,70 o quilo. Quanto recebeu por essa venda? 
a) R$ 26,00. 
b) R$ 8,60. 
c) R$ 21,00. 
d) R$ 16,00. 
 

28. Em uma mesa havia 128 livros grandes e 72 pequenos. 

Guardei 
4
3

 
dos livros grandes. Quantos livros ficaram na 

mesa? 
a) 168. 
b) 114. 
c) 146. 
d) 104. 
 

29. Um cozinheiro comprou 13 réstias de cebola de 3,5 kg 
cada uma. Se apodreceram 2,85 kg de cebola, quantos 
quilos sobraram e qual o prejuízo, se o quilo de cebolas 
foi comprado a R$ 0,60? 
a) 41,65 kg; R$ 2,49. 
b) 45,5 kg; R$ 2,49. 
c) 42,65 kg; R$ 1,71. 
d) 43,75 kg; R$ 2,60. 
 

30. Um operário paga uma dívida com 8 dias de trabalho. De 
quanto será sua dívida, sabendo-se que ele ganha        
R$ 579,00 por mês? (1 mês = 30 dias) 
a) R$ 82,40. 
b) R$ 154,40. 
c) R$ 152,40. 
d) R$ 84,40. 
 

31. Resolvendo a operação abaixo 
       12,458 + 0,02 + 1,703, obtemos: 

a) 29,76. 
b) 14,181. 
c) 13,171. 
d) 16,161. 
 

32. Raul ganha R$ 672,00 por mês e economiza 
4
1
 de seu 

salário. Quanto Raul gasta por mês? 
a) R$ 504,00. 
b) R$ 168,00. 
c) R$ 178,00. 
d) R$ 514,00. 
 

33. Quanto mede o perímetro deste retângulo? 
 

 
a) 25 m. 
b) 18,75 m. 
c) 37,5 m. 
d) 42,5 m. 
 
 
 
 
 
 

6,25 m 

12,5 m 
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34. Em um trimestre, quantos metros de pano tecerá uma 
máquina que faz 1.350 metros em 15 dias?  
Obs.: Considere 1 mês = 30 dias. 
a) 8.100 m. 
b) 10.800 m. 
c) 6.800 m. 
d) 4.050 m. 
 

35. Quanto mede a área do desenho abaixo? 

 
a) 7,7 cm². 
b) 10,7 cm². 
c) 12,8 cm². 
d) 14,8 cm². 
 

36. Quanto Regina deverá pagar por 6 meses de aluguel de 
um salão cujo aluguel anual é de R$ 900,00? 
a) R$ 420,00. 
b) R$ 375,00. 
c) R$ 450,00. 
d) R$ 320,00. 
 

37. Júlia mora a 50 metros da escola. Neste ano ela 
percorreu esse caminho 200 vezes para ir e voltar da 
escola. Quantos quilômetros ela já percorreu neste ano? 
a) 10.000. 
b) 1.000. 
c) 100. 
d) 10. 
 

38. O que pesa menos: 
a) 3.000 cg. 
b) 30 dag. 
c) 0,3 g. 
d) 3 hg. 
 

39. Se uma peça de carne com 2,88 kg custa R$ 43,20, 
quantos kg há em outro pacote do mesmo tipo de carne 
que custou R$ 71,25? 
a) 5,55 kg. 
b) 3,25 kg. 
c) 3,55 kg. 
d) 4,75 kg. 
 

40. Quanto gastará o proprietário para cercar um terreno 

que mede 36,8 m de fundo e 
4
1
 dessa medida de frente, 

sabendo-se que a cerca custa R$ 1,98 o metro? 
a) R$ 128,36. 
b) R$ 182,16. 
c) R$ 198,48. 
d) R$ 164,24. 

 
41. Foi o traidor da Inconfidência Mineira: 

a) Cláudio Manoel da Costa. 
b) Tomás Antonio Gonzaga. 
c) Joaquim José da Silva Xavier. 
d) Joaquim Silvério dos Reis. 
 

42. Não foi um fato ocorrido durante o Estado Novo: 
a) Criação da Embratel. 
b) Fim dos partidos políticos. 
c) Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 
d) Construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda. 

 
 
 
 
 

43. Eram chamados aqueles a quem eram doadas as 
capitanias hereditárias: 
a) Feitor. 
b) Regente. 
c) Donatário. 
d) Mandatário. 

 
44. Durante o governo de José Sarney, algumas medidas 

foram tomadas a fim de consolidar a democracia. Não é 
uma delas: 
a) Liberdade de imprensa. 
b) Liberalização das atividades dos sindicatos. 
c) Reatamento diplomático com Cuba. 
d) Plebiscito para que o povo escolhesse a forma e o 

sistema de governo. 
 
45. Qual dos estados abaixo não é banhado pelo mar: 

a) Maranhão. 
b) Sergipe. 
c) Goiás. 
d) Rio Grande do Sul. 
 

46. Separa São Paulo do Rio de Janeiro: 
a) Serra do Mar. 
b) Rio Grande. 
c) Rio Paraná. 
d) Rio Itapirapuã. 

 
47. As pessoas nascidas no estado de São Paulo e as 

nascidas na capital, na cidade de São Paulo, são 
chamadas, respectivamente de: 
a) Em ambos os casos são chamadas de paulistas. 
b) Em ambos os casos são chamadas de paulistanas. 
c) Paulistas e paulistanas. 
d) Paulistanas e paulistas. 
 

48. Pertencem respectivamente à região Norte e Centro-
Oeste: 
a) Maranhão e Espírito Santo. 
b) Sergipe e Minas Gerais. 
c) Tocantins e Goiás. 
d) Mato Grosso e Piauí. 

 
49. A gripe suína foi transmitida inicialmente para humanos 

por: 
a) Insetos. 
b) Porcos. 
c) Baratas. 
d) Carrapatos. 

 
50. O vice-prefeito da cidade de Ribeirão Pires é: 

a) Clóvis Volpi. 
b) Edinaldo de Menezes. 
c) Valdirio Prisco. 
d) Luiz Carlos Grecco. 

3,7 cm 

4 cm 




