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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

    
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
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Boa Prova!    

 

  
MORTE E VIDA SEVERINA 
 
 - Bem me diziam que a terra 
 se faz mais branda e macia 
 quanto mais no litoral 
 a viagem se aproxima. 
 
 Agora afinal cheguei 
 nessa terra que diziam. Como ela é uma terra doce 
 para os pés e para a vida. 
 Os rios que correm aqui 
 tem a água vitalícia. 
 Cacimbas por todo lado; 
 cavando o chão, a água mina. 
 Vejo agora que é verdade 
 o que pensei ser mentira. 
 Mas não avisto ninguém: 
 só folhas de cana fina; 
 somente naquela várzea 
 um bangüê velho em ruína. 
 Por onde andará a gente 
 que tantas canas cultiva? 
 De certo a gente daqui 
 jamais envelhece aos trinta 
 nem sabe da morte em vida, 
 vida em morte Severina. 

Autor: João Cabral de Melo Neto 
 
01 - Assinale a alternativa correta de acordo com o texto: “... água vitalícia é a que: 
a) dura toda a vida. 
b) se faz essencial à vida. 
c) restitui a vida. 
d) leva a morte. 
 
02 - No texto a palavra bangüê significa: 
a) propriedade rural com canaviais. 
b) engenho e moenda a moda antiga. 
c) fornalha para as pachas, nos engenhos de açúcar. 
d) padiola que servia para conduzir os escravos mortos. 
 
03 - Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas: 
a) pé – ruína. 
b) fábrica – alguém. 
c) açúcar – copázio. 
d) cédula – cárie. 
 
04 - O plural do substantivo está errado em uma das alternativas. Assinale-a: 
a) charlatão – charlatões. 
b) tórax – tórax. 
c) projétil – projétis. 
d) sal – sais. 
 
05 - Assinale a alternativa correta. São do gênero feminino os substantivos: 
a) cal – pijama. 
b) eclipse – dinamite. 
c) síndrome – champanha. 
d) omelete – alface. 
 
06 - Marque alternativa que a oração apresenta erro de ortografia: 
a) Fugiram vários presos da casa de detenção. 
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b) Vocês já viram uma gibóia? 
c) Que pretensão a dela! 
d) A sua meta é a eterna ascensão. 
07 - Miguel emprestou R$ 860,00 a um primo que irá pagá-lo ao final de 8 meses. Sabendo que a taxa de juro 
simples cobrada por Miguel é de 2% ao mês. Calcule a quantia que ele receberá ao final de 8 meses? 
a) R$ 137,60 
b) R$ 837,00 
c) R$ 997,60 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Determine o perímetro do retângulo abaixo: 

a) 30 3 cm 

b) 30 18 cm 6 3 cm 

c) 15 3 cm 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 9 3 cm 
 
09 - Uma sala de escritório tem a forma quadrada com 10m de lado. Quantos pisos quadrados com 20 cm de lado 
serão necessários para ladrilhar todo o piso do escritório? 
a) 2.000 
b) 2.500 
c) 4.000 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Considerando as frações abaixo, qual delas pode ser convertida numa dizima periódica? 

a) 
5

3
 

b) 
2

5
 

c) 
11

4
 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A cidade com maior população no Paraná é Curitiba. 
b) O principal objetivo, do Programa do governo Federal, Bolsa família é combater a pobreza no país. 
c) Na agricultura orgânica combate-se as pragas com produtos químicos.  
d) O estado do Paraná tem 3 senadores. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - Os direitos dos cidadãos é garantido pela constituição. 
2 - O governador do Paraná e o Senhor Roberto Requião.  
3 - Provopar é o programa de voluntariado do Paranaense. 
4 - O Paraná fica na região Centro Oeste do Brasil.  
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3  
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) todas as afirmações acima estão corretas 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 – Leópolis tornou-se município no ano de 1951. 
2 – Leópolis localiza-se no norte Pioneiro do Estado do Paraná. 
3 – Leópolis pertenceu ao Município de Cornélio Procópio. 
4 – Leópolis iniciou o seu povoado pela Companhia Agrícola Barboza. 
Estão corretas: 
a) apenas 1, 2, 3  
b) apenas 1, 3, 4 
c) apenas 2, 3, 4 
d) todas as afirmativas estão corretas 
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14 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Prefeitura de Leópolis recebeu dois ônibus novos para transporte escolar.  
b) Quem nasce em Leópolis é cidadão Leopodinense. 
c) Foi realizado em Leópolis no último mês de dezembro, a 66ª Ação Coperar, do Governo do Estado, com objetivo de 
oferecer serviços gratuitos de apoio a cidadania e inclusão social. 
d) O hino de Leópolis tem letra e música de Sebastião Lima. 
 
15 - A diluição do cloro em água limpa deve ser feita em que proporção? 
a) De acordo com a vontade experiência do Agente de Serviços. 
b) De acordo com as orientações de cada fabricante de produto químico. 
c) Na proporção 1 X 100 com água limpa. 
d) Na proporção 100 X 1 com qualquer tipo de água. 
 
16 - A palha de aço está sempre presente na limpeza pesada, sobre este produto é correto afirmar que: 
a) A número “um” também é conhecida como sendo de espessura média.  
b) Quanto maior for seu número, mais fina ela será. 
c) Quanto menor for o seu número, mais grossa ela será. 
d) Todas as afirmativas acima estão corretas. 
 
17 - Antes de iniciar a lavagem de um piso escorregadio, o Agente de serviços não deverá: 
a) Colocar botas de borracha com solado antiderrapante. 
b) Ordenar que todos os funcionários a sair do local ou caso contrário vão ganhar água nos pés. 
c) Se possível isolar a passagem de pessoas com algum obstáculo físico. 
d) Sinalizar o local com cavaletes informando a possibilidade de quedas. 
 
18 - As embalagens produtos de limpeza trazem em seus rótulos diversas informações, das relacionadas abaixo, 
qual não é importante para o Agente de Serviços? 
a) A data de validade do produto e modo de armazenamento. 
b) A forma de utilização do produto e dosagem de diluição. 
c) O local onde foi comprado e o preço do produto. 
d) Os primeiros socorros em caso de alguém por engano ingerir o produto. 
 
19 - Assinale a afirmativa correta sobre o cargo de Agente de Serviços: 
a) É um servidor como qualquer outro, tem deveres a cumprir no trabalho e direitos previstos em lei. 
b) Ele é o funcionário menos graduado e de menor salário, desta forma deve ser submisso as determinações de todos os 
outros funcionários. 
c) O fato de receber um salário sem produtividade, faz com que os superiores o autorizem a vender produtos aos demais 
funcionários durante o horário de expediente. 
d) Para dar um bem exemplo, ele tem que trabalhar mais que os demais funcionários, inclusive não fazendo o horário de 
almoço. 
 
20 - Atualmente em todos os locais de trabalho temos várias ferramentas elétricas e equipamentos eletrônicos 
que nos auxiliam na realização de tarefas. Quem deve fazer a limpeza interna ou o conserto destas máquinas e 
equipamentos? 
a) O chefe geral da repartição pública. 
b) O próprio agente de serviços. 
c) O técnico em manutenção especializado. 
d) O usuário de cada máquina ou equipamento. 
 
21 - Com a chegada da “gripe suína” (Influenza A – H1N1) ao Brasil, as autoridades divulgaram uma série de 
procedimentos para prevenir contra o contágio desta doença. Que produto está sendo utilizado nas escolas e 
locais públicos para desinfetar as mãos? 
a) Álcool combustível aditivado. 
b) Álcool em gel. 
c) Álcool etílico de mandioca. 
d) Álcool 96° GL líquido. 
 
22 - Com o passar dos tempos, estamos nos esquecendo de “palavrinhas mágicas”, o “muito obrigado” e o “por 
favor” já sumiram do dicionário de algumas pessoas. Qual das afirmativas abaixo está incorreta quando o 
assunto é gentileza? 
a) A boa educação é uma chave que abre portas pela vida inteira. 
b) É muito bom dizer ou ouvir um “bom dia” ou um “com licença”. 
c) Lembre-se sempre, quando tratamos aos demais com respeito, as relações interpessoais ficam mais fáceis. 
d) O tratamento de maneira ríspida é a melhor forma de obter resultados em todas as situações da nossa vida. 
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23 - Em que posição nas prateleiras ou armários, os produtos de limpeza devem ser armazenados? 
a) À frente os produtos com prazo de validade mais curto. 
b) Atrás os produtos com prazo de validade mais curto. 
c) Em cima dos produtos de limpeza já existentes no estoque. 
d) Em qualquer lugar, mesmo fora dos armários ou prateleiras. 
 
24 - Em sua rotina diária de limpeza, é comum encontrar cacos de vidro misturados ao lixo. Qual é o 
procedimento correto para o se manusear estes detritos que podem provocar cortes ao coletores de lixo? 
a) Deixar os cacos de vidro em um local isolado e depois misturar os mesmos com o lixo orgânico para reciclagem. 
b) Misturar os cacos de vidro ao lixo reciclável e enviar para trituração. 
c) Recolher os cacos de vidro separadamente e posteriormente enviar todo o material para compostagem. 
d) Separar os cacos de vidros do lixo comum e embrulhá-los em jornais para evitar acidentes. 
 
25 - O que deve ser feito em primeiro lugar, ao se iniciar a limpeza de algum local que acabou de passar por 
alguma obra ou reforma? 
a) Aplicação de cera líquida. 
b) Lavagem com jato de água. 
c) Retirada dos entulhos e restos de materiais. 
d) Varrição com vassoura de pêlo. 
 
26 - Qual dos produtos abaixo não necessita e nem deve ser diluído com água antes de ser utilizado? 
a) Água sanitária (Q’boa). 
b) Amaciante líquido para roupas. 
c) Desinfetante tipo pinho sol. 
d) Removedor de tintas. 
 
27 - Quando o Agente de Serviços estiver largando serviço, ele não deverá: 
a) Deixar o fogão com o gás ligado, fervendo água em uma chaleira, para adiantar o café que o vigia irá fazer a noite.  
b) Depois de lavados, guardar todos os objetos da copa usados durante seu turno de trabalho. 
c) Retirar todo o lixo gerado do dia e deixá-lo no lugar apropriado para recolhimento. 
d) Verificar se todas as janelas e portas do local estão bem fechadas. 
 
28 - Quanto a sua higiene pessoal, o Agente de Serviços não deverá: 
a) Deixar os cabelos aparados e limpos. 
b) Escovar os dentes sempre depois de cada refeição. 
c) Manter a unhas limpas e bem cuidadas. 
d) Usar sempre o mesmo uniforme durante a semana, mesmo que um pouco sujo. 
 
29 - São qualidades que o Agente de Serviços deve ter na sua rotina diária de trabalho, exceto: 
a) Curiosidade. 
b) Honestidade. 
c) Pontualidade. 
d) Respeito. 
 
30 - Sobre o Ácido Muriático é incorreto afirmar: 
a) Deve ser manuseado com muita precaução. 
b) É um produto químico extremamente corrosivo. 
c) Obrigatoriamente deve ser guardado em embalagem de metal. 
d) Quando de sua manipulação, é obrigatório o uso de EPI’s. 
 
  
 
 







