
BOA PROVA

AGENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Ao deparar-se com tempestades, uns erguem muros, outros constroem moinhos.”
Autor desconhecido
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CONCURSO PÚBLICO

VASG
ATENÇÃO VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU

CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVACÓDIGO

MANHÃ

A T E N Ç Ã O

1. O contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,
cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas
reclamações posteriores.

3. Aprova objetiva terá duração de 4:00 horas, incluído neste tempo o preenchimento do

4. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

5. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

6. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

7. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada
do seu efetivo início, .

8. Você só poderá levar o próprio caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da
prova.

9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no e no
. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

12. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

13. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.
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LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

Leia o a frase abaixo e responda às questões propostas.

“O livro é aquele brinquedo, que por incrível que pareça, entre
um mistério e um segredo, põe ideias na cabeça”.

(Maria Dinorah)

7. Agrafia correta é:

A) enxergar / flexa.
B) enxergar / flecha.
C) enchergar / flechas.
D) enchergar / flexa.
E) emxergar / flexas.

4. Qual a palavra na frase significa extraordinário?

A) segredo.
B) ideias.
C) incrível.
D) livro.
E) cabeça.

1. De acordo com a escritora Maria Dinorah, o livro é um
brinquedo:

A) ruim.
B) perigoso.
C) fantástico.
D) desinteressante.
E) triste.

8. Afrase que tem a concordância correta é:

A) Eles saíram, mas a porta ficou aberta.
B) Esse pessoal ficou olhando a gente trabalhar e não se

ofereceram para ajudar.
C) Os filhos são tais qual o pai.
D) Essas roupas sempre me custa dar.
E) Hoje só devem haver duas provas.

5. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase
abaixo.

“O espetáculo foi ótimo, porque a participação do público foi
__________.”

A) espontâneo.
B) espontânea.
C) espontâneos.
D) espontâneas.
E) espontaneamente.

2. De acordo com a frase acima, o livro põe ideias na cabeça
porque ele é um brinquedo:

A) que nos faz pensar.
B) mentiroso.
C) muito comum.
D) sempre novo.
E) moderno.

9. Escolha a alternativa cujos verbos estão no presente:

A) Eu fui um galã, as garotas me adoravam.
B) Eu serei um galã, as garotas me adorarão.
C) Eu sou um galã, as garotas me adoram.
D) Eu seria um galã, as garotas me adorariam.
E) Eu era um galã, as garotas me adoravam.

11. José levou 380 laranjas, 225 tangerinas e 148 mamões
para vender em sua barraca na feira. Foram vendidas
397 frutas. Quantas frutas ficaram sem vender?

A) 362
B) 348
C) 354
D) 356
E) 366

10. Marque a palavra masculina.

A) Aguardente.
B) Telefonema.
C) Cal.
D) Análise.
E) Ferrugem.

6. A forma correta de separar as sílabas da palavra
correntista é:

A) co-rren-tis-ta.
B) co-rren-ti-sta.
C) cor-ren-ti-sta.
D) cor-ren-tis-ta.
E) corren-tis-ta.

3. Assinale o antônimo da palavra retira, do verbo retirar,
encontrada na frase.

A) é.
B) faz.
C) traz.
D) põe.
E) diz.






CONHECIMENTOS GERAIS

21. O Brasil está localizado na:

A) América do Sul.
B) América do Norte.
C) Europa.
D) América Central.
E) Oceania.

15. Dos objetos mencionados abaixo, qual NÃO é utilizado
como instrumento de medida de comprimento?

A) régua
B) fita métrica
C) metro de carpinteiro
D) chave de fenda
E) trena

22. ACapital do Brasil, inaugurada em 1960 é:

A) Rio de Janeiro.
B) Aparecida de Goiânia.
C) Brasília.
D) Caldas Novas.
E) São Paulo.

23. O oceano que banha o Brasil é o:

A) Pacífico.
B) Atlântico.
C) Ártico.
D) Índico.
E) Mediterrâneo.

17. Que nome se dá ao polígono formado por 3 lados?

A) Quadrado
B) Retângulo
C) Triângulo
D) Quadrilátero
E) Losango

16. Roberto tomava um banho de 30 minutos e gastava
150 litros de água. Para economizar água, ele reduziu o
tempo do banho para 15 minutos. Com esta medida, Roberto
reduziu o consumo de água, tendo economizado quantos
litros de água?

A) 60
B) 75
C) 45
D) 50
E) 80
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12. Júlia fez uma compra no valor de R$ 660,00. Vai pagar em
6 parcelas iguais. Como pagamento da primeira parcela deu
6 notas de R$ 20,00. Quanto Júlia receberá de troco?

A) R$ 30,00
B) R$ 50,00
C) R$ 10,00
D) R$ 20,00
E) R$ 40,00

18. O cubo possui faces iguais que são polígonos e esses
polígonos são quadrados. Quantas faces possui o cubo?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 6
E) 7

20. Qual dos números abaixo é considerado um número
primo?

A) 37
B) 49
C) 64
D) 27
E) 32

19. Uma caixa d'água comporta 5.000 litros de água.
Sabendo-se que ela está com 3/5 de água, quantos litros
dessa água já foram utilizados?

A) 2.000
B) 3.000
C) 4.000
D) 3.500
E) 4.500

13. Em uma fábrica são produzidos 1800 pares de meia por
mês. Para triplicar essa produção, quantos pares de meia
deverão ser produzidos por mês?

A) 5400
B) 5300
C) 5500
D) 5200
E) 5600

14. Carmen foi ao mercado com R$ 50,00 e comprou: R$ 5,00
de batatas, R$ 4,80 de tomates, R$ 3,27 de cenouras e
R$ 2,46 de chuchu. Pagou sua compra com os R$ 50,00,
quanto ela recebeu de troco?

A) 35,22
B) 33,73
C) 28,74
D) 32,01
E) 34,47






30. Brasília está situada no:

A) Paraná.
B) Distrito Federal.
C) Tocantins.
D) Mato Grosso do Sul.
E) Amazonas.

29. No estado de Goiás, matas estão sendo destruídas e
reservas sendo desmatadas, para ceder espaço para:

A) gado bovino e plantações.
B) construção civil.
C) turismo.
D) indústria têxtil.
E) indústria naval.

28. O nome Goiás tem origem na denominação de uma
Comunidade:

A) italiana.
B) russa.
C) portuguesa.
D) indígena.
E) alemã.
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24. O estado de Goiás está localizado na região:

A) Centro-Oeste.
B) Norte.
C) Sul.
D) Sudeste.
E) Nordeste.

25. No século XX foi construída a nova capital do estado de
Goiás, cujo nome é:

A) Luziânia.
B) Rio Verde.
C) Anápolis.
D) Goiânia.
E) Abadiânia.

27. O estado de Goiás foi dividido em 1988, e ao norte passou
a constituir o Estado Brasileiro do:

A) Rio de Janeiro.
B) Mato Grosso do Sul.
C) Tocantins.
D) Rio Grande do Sul.
E) Minas Gerais.

26. Aatividade mais explorada no estado de Goiás é:

A) indústria mobiliária.
B) produção agrícola.
C) indústria madeireira.
D) produção metalúrgica.
E) indústria fonográfica.
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