
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            
 

 

 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Uma conversa com papai 
 
 Papai me falou que o homem tem tudo o que a natureza tem: água, pedra, árvore, sangue, carne. Uma 
árvore é um ser vivo como um homem é um ser vivo como a árvore. A _____________ é que um homem anda e 
pensa, e uma árvore não. E assim é, porque sempre foi. 
 Papai nunca me falou de outra _________ além disso: que existe a vida e existe a morte, mas não a morte 
como término da vida, e sim como o fim de um caminho no qual andamos durante algum tempo e depois fim, 
acabou. Porque tudo então começa de novo de outra forma. 
 Eu não sei se entendi direito, mas acho que papai _______ me dizer que a morte não existe. Que quando 
a gente chega no final desse caminho da vida o que acaba é só o que a gente viveu, mas isso não é motivo para 
nenhuma tragédia ou choro. 
 – Quer dizer que as coisas morrem mas continuam vivas? – perguntei a papai. 
 – É como se fosse assim. Você vê essa plantinha? Ela nasceu aqui no parque, mas um dia vai secar e cair 
aqui nessa terra, você vê? 
 Eu via. A plantinha já estava meio amarela, acho que estava morrendo. 
 – Ela vai morrer, papai? 
 – Sim, filho, vai, mas não vai acabar. 
 – Não vai acabar, papai? Mas ela não seca e morre, some? 
 – Não, não some. Seca e morre, mas fica aqui na terra, dando semente ou ajudando as outras plantas a 
nascer, porque vira adubo. 
 – Adubo? 
 – É. Melhora a terra com o que sobrou dela, vê estes raminhos secos aqui? Pois é, eles derretem e 
misturam com a terra, mas não somem. 
 – E depois? 
 – Bom, depois este restinho da planta morta se espalha aí na terra e nasce de novo, noutra planta. Não 
acaba nunca. 
 Eu olhei para papai e achei a sua história muito bonita. 
 

Luiz Fernando Emediato, Eu vi mamãe nascer. Belo Horizonte, Editora Comunicação, 1977. 
 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) diferença – coisa – quis.     c) diferença – coiza – quis. 

b) diferensa – coisa – quiz.     d) diferença – coisa – quiz. 

 

02 - Assinale a alternativa em que as palavras obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) água – você – vê.      c) história – água – tragédia. 

b) além – término – tragédia.     d) árvore – término – água. 

 

03 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta: 
a) di – rei – to // res – ti – nho.     c) á – gua // nas – cer. 

b) his – tó – ria // plan – ti – nha.     d) di – re – i – to // á – gu – a. 

 

04 - “achei” se escreve com “ch”. Também se escreve com “ch” as palavras da alternativa: 
a) vê____ame // pra____e.     c) me____er // fa____ina. 

b) bro____e // mo____ila.      d) li____a // La____ante. 

 

05 - Assinale a alternativa em que o feminino é formado por radical diferente do masculino, como homem – 
mulher: 
a) frei – papai.       c) filho – papai. 

b) maestro – padrasto.      d) frade – filho. 

 

06 - Pode se verificar no texto que o pai pretendeu demonstrar ao filho que: 
a) Com a morte, as coisas se acabam. 

b) Tudo que existe ao morrer transforma em adubo. 

c) Nada acaba neste mundo, porque todas as coisas se transformam em outras. 

d) As pessoas e as plantas são totalmente iguais. 

 

07 - Uma toalha de renda tem a forma retangular, os lados maiores tem 56cm e os menores tem 42,5cm. Qual é o 
perímetro em metros dessa toalha? 
a) 1,68 m 

b) 1,75 m 

c) 1,97 m 

d) Nenhuma das alternativas anteriores 
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08 - O resultado da seguinte operação 
1 2

3 85 5
− −

×  é igual a: 

a) 

7

125
−

      c) 

1

125
−

 

b) 

2

245
−

       d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

09 - Qual a medida do lado de um quadrado cuja diagonal mede 8 2 cm? 

a) 8 cm       c) 4 2 cm 

b) 8 2 cm      d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

10 - Um capital de R$ 300,00 foi aplicado a juros simples, produziu um montante de R$ 324,00 após 8 meses de 
aplicação. Qual foi a taxa de juros? 
a) 0,1%       c) 1,1% 

b) 1%       d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

11 - O primeiro nome de Mandaguari foi “Lovat”, este nome foi dado em homenagem: 
a) A família de pioneiros que descobriu a região.  c) A um Lord Inglês. 

b) A primeira criança que nasceu na localidade.  d) Ao primeiro desbravador destas terras. 

 

12 - Na madrugada do dia 07 de Maio do ano passado, duas pessoas foram vitimadas em um acidente de trânsito 
envolvendo Luiz Fernando Ribas Carli Filho, na época do fato, o motorista que provocou o acidente ocupava 
qual dos cargos abaixo? 
a) Deputado Estadual.     c) Presidente da Câmara dos Vereadores de Curitiba. 

b) Deputado Federal.     d) Vice-Prefeito de Curitiba. 

 

13 - Por volta de 1.937 os irmãos Antônio dos Santos e Manoel dos Santos fundaram na região onde hoje se 
localiza Mandaguari uma: 
a) Escola.      c) Padaria. 

b) Funerária.      d) Serraria. 

 

14 - Quantos Estados compoem a Região Centro-Oeste? 
a) 2 (dois).      c) 4 (quatro). 

b) 3 (três).      d) 5 (cinco). 

 

15 - A limpeza de paredes deve ser feita com certa regularidade. As paredes podem ser pintadas com diversos 
tipos de tintas, algumas suportam uma boa lavagem, outras podem se desbotar. Qual dos acabamentos em 
paredes citados abaixo NÃO suporta uma lavagem com escovação? 
a) Cal hidratada.      c) Látex PVA. 

b) Esmalte sintético.     d) Tinta a óleo. 

 

16 - Ao se estocar alimentos é necessário que se tomem alguns cuidados para evitar problemas futuros. São itens 
que devem ser verificados obrigatoriamente pelo Auxiliar de Serviços Gerais antes de armazenar alimentos, 
EXCETO: 
a) A data de validade dos produtos. 

b) O fabricante e o preço dos produtos. 

c) Se a quantidade dos produtos é a mesma que está na nota fiscal. 

d) Se as latas estão amassadas ou estufadas. 

 

17 - Caso o Auxiliar de Serviços Gerais for destacado para trabalhar na limpeza da oficina da prefeitura, de 
quem será a responsabilidade de organizar e guardar as ferramentas de precisão? 
a) De todos que frequentam o local. 

b) Do auxiliar de serviços gerais. 

c) Do mecânico. 

d) Dos motoristas dos carros que forem levados para conserto. 

 

18 - Como é denominada a “coleta de lixo” onde são recolhidos materiais passivos de serem reciclados? 
a) Ecológica.      c) Seletiva. 

b) Prioritária.      d) Universal. 

 

19 - Estando o Auxiliar de Serviços Gerais trabalhando em uma cozinha, ele NÃO deverá usar: 
a) Anéis.       c) Touca rendada. 

b) Máscara facial.      d) Uniforme. 
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20 - Nos serviços de capina mecânica, que EPI tem a função de resguardar o Auxiliar de Serviços Gerais contra 
os ruídos provocados pelo motor do equipamento? 
a) Bota com bico de aço.     c) Luva de raspa e couro. 

b) Capacete com viseira.     d) Protetor auricular. 

 

21 - O Auxiliar de Serviços Gerais pode ser destacado para fazer a pulverização de inseticidas em lavouras ou até 
mesmo em residências. Que destinação deverá ser dada as embalagens dos produtos químicos utilizados nesta 
operação? 
a) Devem ser deixadas no local onde foram utilizadas para comprovar a aplicação dos produtos. 

b) Devem ser devolvidas aos distribuidores ou fabricantes. 

c) Devem ser jogadas no lixo. 

d) Devem ser lavadas para depois serem usadas para armazenar água. 

 

22 - Onde deve ser feita a lavagem de Máquinas e Veículos? 
a) Em oficinas ou locais apropriados.    c) Na rua. 

b) Em qualquer lugar.     d) Nas proximidades de nascentes de rios. 

 

23 - Para se facilitar o controle do estoque de matérias de limpeza, os produtos mais novos devem ser estocados 
de que forma? 
a) Atrás dos que vão vencer mais rapidamente.  c) Embaixo dos alimentos, dentro da dispensa. 

b) Em cima dos que irão vencer mais rapidamente.  d) Na frente dos que irão vencer mais rapidamente. 

 

24 - Por segurança, para se trocar uma lâmpada o Auxiliar de Serviços Gerais deverá subir em uma: 
a) Cadeira.      c) Escada com degrau antiderrapante. 

b) Caixa de madeira.     d) Mesa. 

 

25 - Qual a função do equipamento que aparece na imagem abaixo? 
a) Desentupir pias. 

b) Desentupir tanque. 

c) Desentupir tubulações de água. 

d) Desentupir vasos sanitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - Quando o Auxiliar de Serviços Gerais estiver trabalhando em um canteiro de obras, ele deverá seguir as 
orientações de todas as pessoas abaixo, EXCETO: 
a) Engenheiros.      c) Pedreiros. 

b) Mestre de Obras.     d) Visitantes. 

 

27 - São logradouros públicos que devem ser varridos pelo Auxiliar de Serviços Gerais, EXCETO: 
a) Avenidas.      c) Praças. 

b) Escolas.      d) Ruas. 

 
28 - São utilidades da “água sanitária”, EXCETO: 
a) Auxiliar na limpeza pesada.    c) Desinfetar talheres.   

b) Dar brilho em móveis de madeira.    d) Retirar manchas de tecidos. 

   

29 - Se um companheiro de trabalho cortar a mão com uma faca o CORRETO a se fazer nesta situação é: 
a) Colocar borra de café no corte da mão do companheiro. 

b) Colocar algodão queimado sobre o corte da mão do companheiro. 

c) Encaminhar o companheiro para algum atendimento de urgência. 

d) Manter um torniquete bem apertado no braço do companheiro até a mão parar de sangrar. 

 

30 - Uma das funções do Auxiliar de Serviços Gerais é o transporte de materiais. Ao se encher um caminhão com 
mercadorias, as mais frágeis devem ser colocadas onde? 
a) No colo do motorista.     c) Por baixo de tudo. 

b) No meio das mais pesadas.    d) Por cima das mais pesadas. 







