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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO E MASCULINO 
 

1. Quantas sílabas há na palavra psicólogo? 
a) Três. 
b) Quatro. 
c) Cinco. 
d) Nove. 

 

2. O sinônimo da palavra maldoso é: 
a) Amoroso. 
b) Ruim. 
c) Simpático. 
d) Equilibrado. 

 

3. Em qual das alternativas a palavra está acentuada 

incorretamente? 
a) Café. 
b) Relógio. 
c) Amizáde. 
d) Mágico. 

 

4. Qual das palavras abaixo é masculina? 
a) Sanduíche. 
b) Mamadeira. 
c) Cadeira. 
d) Sopa. 

 

5. Aponte a frase escrita corretamente: 
a) As plantas foram queimada. 
b) Os amigos brigou com Zeca. 
c) Ganhei sapatos novos. 
d) Nós vai para a praia. 

 

6. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 

corretamente: 
a) Paralelepípedo. 
b) Paralepípedo. 
c) Palalelepípedo. 
d) Paralepípido. 

 

7. Qual das palavras abaixo é trissílaba? 
a) Sujeito. 
b) Sangue. 
c) Luva. 
d) Reciclagem. 

 

8. Aponte a separação silábica correta: 

a) Pas-sa-gem. 
b) Pa-ssa-gem. 
c) Passa-gem. 
d) Pa-ssa-ge-m. 

 

9. O plural da palavra girassol é: 

a) Girassols. 
b) Girassoles. 
c) Girassóis. 
d) Girassólis. 

 

10. Cardume é o coletivo de: 
a) Ovelhas. 
b) Peixes. 
c) Cães. 
d) Pássaros. 

 

11. Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta: 

Com muito ____ ele comeu a _____. 
a) Jeito – jemada. 
b) Jeito – gemada. 
c) Geito – gemada. 
d) Geito – jemada. 

 
 
 
 
 

12. Há um substantivo próprio em qual das alternativas? 

a) Lua. 
b) Medo. 
c) Frio. 
d) Roberto. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta: 

a) O feminino de freguês é freguesa. 
b) O feminino de padrinho é madrinha. 
c) O feminino de rapaz é rapaza. 
d) O feminino de guri é guria. 

 

14. Em qual das alternativas há um aumentativo: 
a) Homenzarrão. 
b) Paizinho. 
c) Livreco. 
d) Maleta. 

 

15. O antônimo da palavra estúpido é: 

a) Grosso. 
b) Cansativo. 
c) Agradável. 
d) Insensível. 

 

16. Qual das alternativas há o sinal de pontuação aspas? 

a) “amigos para sempre” 
b) ...amigos para sempre... 
c) –amigos para sempre- 
d) ,amigos para sempre, 

 

17. Aponte a alternativa em que a palavra está escrita 
incorretamente: 
a) Vacina. 
b) Ação. 
c) Carro. 
d) Obijeto. 

 

18. Em qual das alternativas abaixo há somente substantivos 

comuns? 
a) Parede – Gilmar. 
b) Ilha Comprida – sapato. 
c) Camisa – fé. 
d) Rio de Janeiro – São Paulo. 

 

19. Há um substantivo coletivo em: 
a) Lanternas. 

b) Fauna. 
c) Quadros. 
d) Mecânicos. 

 

20. A palavra acentuada corretamente é: 
a) Aquí. 
b) Órgão. 
c) Lapís. 
d) Ténis. 

 

Com base no texto abaixo responda as questões 21, 22 e 23. 

 
Uma ONG faz sopa para distribuir para pessoas 
carentes nesta época do ano. Para isso recebe 
doações de alimentos. Nesta semana recebeu 12 kg 
de cenoura, 21 kg de batata, 8 kg de chuchu, 6 kg de 
mandioquinha, 2 kg de cebola, 3 kg de músculo e 4 kg 
de macarrão.  

 

21. Quantos kg de donativos a ONG recebeu esta semana? 
a) 56 kg. 
b) 82 kg. 
c) 42 kg. 

d) 66 kg. 
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22. Com todos esses ingredientes eles alimentaram 280 

pessoas. Quanto de sopa comeu em média cada uma 
dessas pessoas? 
a) 0,250 kg. 
b) 0,750 kg. 
c) 0,2 kg. 
d) 0,500 kg. 

 

23. Baseado no problema anterior, quanto de ingrediente a 

ONG necessitará para alimentar 1.280 pessoas? 
a) 198 kg. 
b) 256 kg. 
c) 224 kg. 
d) 286 kg. 

 

24. Por 2,85 kg de carne, paguei R$ 32,49. Quanto custou o kg 
dessa carne? 
a) R$ 16,89. 
b) R$ 16,79. 
c) R$ 11,40. 
d) R$ 10,40. 

 

25. Se a soma de dois números é 2.176 e um deles é 437, o 

outro é: 
a) 2.749. 
b) 1.739. 
c) 2.513. 
d) 1.813. 

 

O enunciado abaixo refere-se as questões 26 e 27. 

 
Um pai repartiu sua fortuna em 8 partes iguais e 
distribuiu entre seus quatro filhos da seguinte forma: 

Rafael recebeu 𝟒
𝟖 , Gabriel recebeu 𝟏

𝟖 , Matheus 

recebeu 𝟐 𝟖  e Daniel recebeu 𝟏 𝟖 .  

 

26. Qual o filho recebeu a maior parte da herança? 
a) Daniel. 
b) Gabriel. 
c) Matheus. 
d) Rafael. 

 

27. Os dois filhos que receberam quantias iguais são os 

gêmeos, que são: 
a) Rafael e Daniel. 
b) Daniel e Gabriel. 
c) Daniel e Matheus. 
d) Gabriel e Matheus. 

 

28. No dia das mães Lúcia deu à sua mãe 1,6 kg de trufas 

pagando R$ 18,000 o kg, e uma caixa de bombom à        
R$ 6,48. Quanto ela gastou com o presente? 
a) R$ 294,48. 
b) R$ 26,28. 
c) R$ 25,56. 
d) R$ 35,28. 

 

29. Quanto mede a área de uma sala que tem 9 m de 
comprimento e 6 m de largura? 
a) 60 m². 
b) 63 m². 
c) 30 m². 
d) 54 m². 

 

30. D. Jandira morreu em 2.008 com 89 anos. Em que ano ela 

nasceu? 
a) 1.929. 
b) 1.909. 
c) 1.919. 
d) 1.939. 

 
 
 
 

31. Quantos pacotes de 250 gramas de queijo posso fazer com 

100 kg de queijo? 
a) 4. 
b) 40. 
c) 400. 
d) 4.000. 

 

32. Qual é o volume de uma caixa d’água que mede 1,8 m de 

comprimento, 1,7 de largura e um metro e meio de altura? 
a) 3,06 m³. 
b) 4,287 m³. 
c) 5,29 m³. 
d) 4,59 m³. 

 

33. O volume de um reservatório é 10,50 m³. Quantos litros de 
água comporta esse reservatório? 
a) 10.500 ℓ. 
b) 105.000 ℓ. 
c) 1.050 ℓ. 
d) 105 ℓ. 

 

34. Em uma cozinha cuja superfície do piso é 18 m², quantos 

ladrilhos quadrados de 0,20 m de lado serão necessários 
para reformar o piso? 
a) 4.500. 
b) 450. 
c) 45.000. 
d) 45. 

 

35. Se 2 5  do preço de uma bolsa é R$ 60,00, quanto custa 

essa bolsa? 
a) R$ 120,00. 
b) R$ 220,00. 
c) R$ 180,00. 
d) R$ 150,00. 

 

36. Quanto é o perímetro de um lote retangular que mede 30 m 
de comprimento por 12 m de largura? 
a) 42. 
b) 68. 
c) 72. 
d) 84. 

 

37. Pensei em um certo número e dividi-o por 24 resultando em 
15, com o maior resto possível. Que número pensei? 
a) 360. 
b) 383. 
c) 423. 
d) 400. 

 

38. Laura foi à feira e comprou 2 dúzias de laranja à R$ 3,20 a 

dúzia, 3 dúzias de banana à R$ 2,80 a dúzia e 6 maçãs à R$ 
1,60 cada. Pagou com duas notas de R$ 10,00 e uma de R$ 
5,00. Quanto recebeu de troco? 
a) R$ 6,60. 
b) R$ 2,40. 
c) R$ 0,60. 
d) R$ 1,40. 

 

39. Um cinema tem 25 fileiras com 14 poltronas cada fileira. Na 
matinê haviam 220 poltronas ocupadas. Quantas eram as 
poltronas vazias? 
a) 80. 
b) 110. 
c) 180. 

d) 130. 
 

40. No pomar de Sr. João foi recolhido 2 centenas de laranjas, 
8 dezenas de melões, 12 dúzias e meia de bananas. 
Quantas frutas Sr. João colheu? 
a) 322. 
b) 430. 
c) 424. 
d) 528. 
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41. O nordeste é um ponto colateral entre: 

a) O norte e o leste. 
b) O norte e o oeste. 
c) O sul e o leste. 
d) O sul e o oeste. 

 

42. Pertencem à Baixada Santista: 

a) O Município de Cubatão e a Companhia Siderúrgica 
Nacional (Cosipa).  

b) O Município de São José dos Campos e FURNAS 
Centrais Elétricas. 

c) O Município de Diadema e a Companhia Nacional de 
Cartuchos. 

d) O Município de Dracena e o Vale do Jequitinhonha. 
 

43. O nome oficial do nosso país é: 
a) República Federativa do Brasil. 
b) Federações Republicanas do Brasil. 
c) União Federal do Brasil. 
d) União das Repúblicas Federativas do Brasil. 

 

44. A capital do Estado do Paraná é: 

a) Londrina. 
b) Maringá. 
c) Florianópolis. 
d) Curitiba. 

 

45. A data em que D. Pedro proferiu a frase abaixo ficou 

conhecida como: 
 “Como é para o bem de todos e felicidade geral da 
Nação, estou pronto: diga ao povo que fico”. 
a) Momento do Bem Estar. 
b) Dia do Fico. 
c) Momento da Nação. 
d) Dia da Felicidade Geral. 

 

46. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi realizada: 
a) No Teatro de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
b) No Teatro de Ópera de Belo Horizonte. 
c) No Teatro Municipal de São Paulo. 
d) No Teatro de Vanguarda de Recife. 

 

47. Uma das pessoas que mais se destacaram durante o 

governo de D. Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza. Ele 
foi o responsável por muitas obras, entre elas, a primeira 
estrada de ferro, a primeira locomotiva, um estaleiro, entre 
outras que modernizaram o país. Ele ficou conhecido 
principalmente como: 
a) Conde D`eu. 
b) Barão de Mauá. 
c) Duque de Caxias. 
d) Barão de Itararé. 

 

48. A Revolução de 1.930, chefiada por Getúlio Vargas, iniciou-

se de uma revolta ocorrida em qual Estado brasileiro? 
a) São Paulo. 
b) Minas Gerais. 
c) Rio de Janeiro. 
d) Rio Grande do Sul. 

 

49. O Governador do Estado de São Paulo é: 
a) Gilberto Kassab. 
b) José Serra. 
c) José Alencar. 
d) José Jenuíno. 

 

50. Assinale a alternativa incorreta sobre a gripe suína: 

a) No Brasil, já houve vítimas fatais. 
b) É transmitida por um vírus. 
c) É também conhecida por Influenza A. 
d) Todas as alternativas acima estão incorretas. 

 
 
 
 

 




