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Prova para Auxiliar de Serviços Gerais
Ensino Fundamental Incompleto

A figura abaixo apresenta o diálogo de dois mosquitos Aedes Aegypti, que causam a Dengue.
O diálogo abaixo indica que:

Questão 01

Questão 02

a) Quando chove diminui o número de mosquitos que causam a Dengue;
b) A Dengue só é transmitida nos locais de trabalho das pessoas;
c) Em períodos de chuva aumenta o número de mosquitos da Dengue;
d) Os mosquitos da Dengue têm emprego garantido em época de seca;
e) Para transmitir a Dengue, é preciso que dois mosquitos piquem a pessoa.

Você pode dizer “O aluno chegou atrasado”.
Se fossem vários alunos você iria dizer:

a) Os aluno chegou atrasado;
b) Os aluno chegaro atrasados;
c) O aluno chegô atrasado;
d) Os alunos chegaram atrasados;
e) Os aluno chegaram atrasado.

Questão 03

A placa acima pode ser substituída por:

SANITÁRIOS

a) b) c) d) e)

Questão 04

Na embalagem de um produto está escrito FRÁGIL.
Isso quer dizer que o produto pode:

a) Incendiar;
b) Apodrecer;
c) Quebrar;
d) Desaparecer;
e) Derreter.
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Quantas sílabas há na palavra NASCIMENTO?

a)  4;
b)  5;
c)  3;
d) 6;
e) 7.

"Tô cum pressa" é uma forma popular de falar. A forma correta ensinada pela escola é:

a) Tô com pressa;
b) Estô com pressa;
c) Estou com pressa;
d) Tou com pressa;
e) Estou cum pressa.

Assinale a alternativa em que todos os substantivos são próprios.

a) amarelo, azul, vermelho;
b) João, Maria, Sandra;
c) Pedro, bonito, novo;
d) sapato, velho, encardido;
e) armário, janela, mesa.

Marque a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

a) Árvore, pássaro, câmbio, saída;
b) Prático, ortográfico, ortográfia;
c) Língua, várias, variadas, refórma;
d) Bóia, apóia, côlmeia, idéia;
e) Não há alternativa correta.

Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente.

a) Chá, chapéu, charada, charme;
b) Chá, chapéu, charada, xarme;
c) Chegar, checape, chefe, xavear;
d) Xocalho, choco, chinela, choque;
e) Chuchu, chope, xorar, Chile.

Questão 05

Questão 06

Questão 07

Questão 08

Questão 09






3

Assinale a alternativa em que todos os pares de formas masculinas e femininas estão corretos:

a) búfalo - búfala, duque - duquesa, mecânico - mecânica;
b) gato - gata, burro - mula, cachorro - cachorra;
c) cidadão - cidadona, juiz - juíza, guri - guria;
d) elefante - elefoa, capitão - capitona, cavalheiro - dama;
e) poeta - poeta, sapo - rã, prefeito - prefeita.

Dei uma nota de R$ 20,00 para pagar R$ 16,70. Quanto devo receber de troco?

a)  R$ 1,30;
b)  R$ 3,30;
c)  R$ 4,30;
d)  R$ 2,70;
e)  R$ 3,50.

Se uma caneta custa R$ 4,50, quanto custa 1 dúzia de canetas?

a) R$ 52,00;
b) R$ 54,00;
c) R$ 45,00;
d) R$ 54,50;
e) R$ 56,00.

Com 1 litro de refrigerante podemos encher quantos copos de 250ml?

a) 5;
b) 6;
c) 4;
d) 3;
e) 25.

Se hoje é sexta-feira, que dia será depois de amanhã?

a) domingo;
b) segunda-feira;
c) quarta-feira;
d) sábado;
e) quinta-feira.

Qual é a porcentagem equivalente a 1/5?

a) 25%
b) 30%
c) 20%
d) 45%
e) 15%

Questão 10

Questão 11

Questão 12

Questão 13

Questão 14

Questão 15
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Numa estante da biblioteca tem 75 livros. A outra estante é maior e cabe o triplo de livros.
Quantos livros têm nas duas estantes juntas?

a) 300;
b) 275;
c) 150;
d) 225;
e) nenhuma alternativa está correta.

Em sua lista de chamada, uma professora tinha o registro de 36 crianças. Em um determinado dia,
5 crianças faltaram à aula porque estavam doentes. Quantas crianças foram à aula naquele dia?

a) 34;
b) 31 ;
c) 32;
d) 33;
e) 30.

Um vigia faz sua ronda noturna em seu turno de doze horas. Se ele tiver que dar um apito a
cada 3 horas quantos apitos dará em seu turno?

a) 4;
b) 5;
c) 2;
d) 3;
e) nenhum.

Em uma geladeira foram colocados 15 quilos de frango, 20 quilos de carne de boi e 12 quilos
de peixe. Ao todo quantos quilos de alimento foram colocados na geladeira?

a) 50;
b) 74;
c) 60;
d) 70;
e) 47.

Um carro faz 7 quilômetros com um litro de álcool. Com dois litros será possível percorrer
quantos quilômetros?

a) 18;
b) 16;
c) 75;
d) 14;
e) 21.

Questão 16

Questão 17

Questão 18

Questão 19

Questão 20







