
 
 

Edital 001/2010 – QUADRO GERAL – DATA DA PROVA: 04/09/2010 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
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 
  

 
Boa Prova! 
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O Carreiro e o Papagaio 
 
 Vinha um carreiro à frente dos bois, cantarolando pela estrada sem fim. Estrada de lama. 
 Em certo ponto o carro atolou. 
 O pobre homem aguilhoa os bois, dá pancadas, grita; nada consegue e põe-se a lamentar a sorte. 
 – Desgraçado que sou! Que fazer agora, sozinho neste deserto? Se ao menos São Benedito tivesse dó de 
mim e me ajudasse... 
 Um papagaio escondido entre as folhas condoeu-se dele e, imitando a voz de santo, começou a falar: 
 – Os céus te ouviram, amigo, e Benedito em pessoa aqui está para o ajutório a que pedes. 
 O carreiro, num assombro, exclama: 
 – Obrigado, meu santo! Mas onde estás que não te vejo? 
 – Ao teu lado. Não me vês porque sou _____________. Mas, vamos faze o que mando. Toma da 
_____________ e cava aqui. Isso. Agora a mesma coisa do outro lado. Isso. Agora vais cortar uns ramos e estivar 
o sulco aberto. Isso. Agora vais aguilhoar os bois. 
 O carreiro fez tudo como o papagaio mandou e com grande alegria viu ____________-se o carro. 
 – Obrigado, meu santo! – exclamou ele de mãos postas. Nunca me hei de esquecer do grande socorro 
prestado, pois que sem ele eu ficaria aqui toda a vida. 
 O papagaio achou muita graça na ingenuidade do homem e papagueou, como despedida, um velho rifão 
popular: 
 Ajuda-te, que o céu te ajudará. 

 
Monteiro Lobato. Fábulas. São Paulo, Brasiliense, 1960. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) envizível – enxada – desatolar. 
b) envizível – enchada – dezatolar. 
c) invisível – enchada – dezatolar. 
d) invisível – enxada – desatolar. 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O texto apresenta duas personagens, o carreiro e o papagaio. O papagaio revelou ser mais sábio que o carreiro. 
b) O carreiro tinha persistência para lutar e sair logo daquele lugar. 
c) O carreiro é uma pessoa ingênua que se deixa enganar facilmente pelo papagaio. 
d) O texto revela o ensinamento de que devemos agir, fazer a nossa parte, e não só ficar esperando ajuda divina. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o plural se forma acrescentando um s a forma singular como em mão – mãos: 
a) cidadão – pagão. 
b) capitão – facão. 
c) alemão – cristão. 
d) casarão – vulcão. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) so – co – rro. 
b) ca – rre – i – ro. 
c) pa – pa – gai – o. 
d) a – le – gria. 
 
05 - Joana cultiva suas hortaliças num terreno em formato de quadrado. Para aproveitar melhor o terreno, ela o 
dividiu em 12 áreas retangulares iguais – os canteiros e, para circular entre os canteiros bem como pelas laterais 
do terreno, fez corredores conforme ilustrado na figura abaixo, sendo que: os corredores horizontais têm largura 
de 0,4 m e os corredores verticais, largura de 0,25 m. Sabendo que a área ocupada pelo terreno é de 100 m2, a 
área ocupada apenas pelos canteiros onde estão plantadas as hortaliças de Joana corresponde a: 
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a) 20 m2. 
b) 60 m2. 
c) 72 m2. 
d) 80 m2. 
 
06 - Marina aplicou um capital de R$ 2750,00 a juros simples de 1,2% a.m. por 3 anos. Ao final desse período, o 
montante a ser retirado por Marina será de: 
a) R$ 3938,00. 
b) R$ 3740,00. 
c) R$ 3154,25. 
d) R$ 3042,50. 
 
07 - Lúcio contratou 8 trabalhadores para fazerem a colheita de milho em seu sítio, numa previsão de que com 
esse pessoal, o trabalho seja feito em 12 dias. Devido a problemas de saúde, um dos trabalhadores não 
compareceu para trabalhar, o que fez com que a colheita terminasse: 
a) no décimo dia. 
b) no décimo primeiro dia. 
c) no décimo segundo dia. 
d) no décimo quarto dia. 
 
08 - Em que mês é realizada a Feira da Bondade em Andirá? 
a) Dezembro. 
b) Novembro. 
c) Outubro. 
d) Setembro. 
 
09 - Em que ano os eleitores brasileiros votaram em dois candidatos a senadores pela última vez? 
a) 2.002. 
b) 2.004. 
c) 2.006. 
d) 2.008. 
 
10 - A lavagem de máquinas é uma operação simples, porém requer alguns cuidados. Qual das recomendações 
abaixo está INCORRETA: 
a) A verificação do nível do óleo do motor, da carga da bateria e da pressão dos comandos hidráulicos da máquina deve 
ser feita durante a lavagem da mesma. 
b) Caso seja necessário deslocar a máquina de uma local para outro, operador da mesma deve ser acionado para que ele 
conduza a máquina. 
c) Jamais lave uma máquina com o motor da mesma em funcionamento. 
d) Nunca se deite na parte de baixo de uma máquina sem ter certeza de que a mesma encontra-se freada e com tocos 
travando suas rodas. 
 
11 - As ferramentas utilizadas pelos pedreiros nas obras deverão ser limpas: 
a) Antes de iniciar alguma tarefa. 
b) Ao final de cada tarefa. 
c) Mensalmente. 
d) Semanalmente. 
 
12 - Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a  aplicação de inseticidas em lavouras: 
a) A aplicação de inseticidas deve ser feita seguindo orientações de engenheiros ou técnicos agrícolas. 
b) A diluição dos produtos deve ser feita de acordo com a recomendação dos fabricantes. 
c) As embalagens usadas de inseticidas devem ser devolvidas aos fabricantes ou revendedores. 
d) O uso de Equipamento de Proteção Individual durante a aplicação é facultativo. 
 
13 - Em um escritório que acabou de passar por uma reforma, por onde se deve começar a limpeza? 
a) Pela parte mais alta das paredes. 
b) Pelo piso. 
c) Pelo roda-pé das paredes. 
d) Pelos móveis. 
 
14 - Geralmente as praças públicas com fontes ou bebedouros acumulam muito lodo. Que produto deve ser 
utilizado na lavagem destes locais e retirar a crosta de lodo? 
a) Água destilada.      c) Cloro. 
b) Álcool.       d) Desinfetante. 
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15 - Nas oficinas mecânicas, a lavagem de peças pode ser feita com os diversos produtos abaixo, EXCETO: 
a) Ácido Muriático. 
b) Gasolina. 
c) Óleo Diesel. 
d) Querosene. 
 
16 - O ancinho é uma ferramenta utilizada para: 
a) Abrir roscas em tubos de PVC. 
b) Esculpir desenhos em madeiras de telhados. 
c) Recolher folhas caídas de árvores. 
d) Travar os dentes do serrote durante o processo de amolação. 
 
17 - O que deve ser feito com o lixo que é varrido nas ruas? 
a) Deve ser descartado em terrenos baldios. 
b) Deve ser ensacado para depois ser recolhido. 
c) Deve ser queimado juntamente com o lixo hospitalar. 
d) Deve ser varrido para dentro das bocas-de-lobo. 
 
18 - Onde os legumes devem ser guardados? 
a) Em locais arejados. 
b) Em locais com incidência de raios solares. 
c) Em locais úmidos. 
d) Junto com os produtos de limpeza. 
 
19 - Os pisos do tipo “paviflex”, muito comuns em consultórios médicos NÃO devem ser limpos com qual dos 
produtos abaixo? 
a) Água sanitária. 
b) Desinfetante. 
c) Sabão neutro. 
d) Solvente. 
 
20 - Os recipientes para o recolhimento de lixo podem ser feitos de diversos materiais. Qual dos recipientes 
abaixo NÃO deve ser utilizado para o recolhimento do lixo gerado em uma cozinha? 
a) De madeira. 
b) De material reciclado. 
c) De metal. 
d) De plástico. 
 
21 - Por onde se deve começar a limpeza completa de uma escada em um prédio com 3 andares? 
a) Pelo andar térreo. 
b) Pelo meio da escada. 
c) Pelo último andar. 
d) Por qualquer. 
 
22 - Qual EPI protege as vias aéreas do funcionário que estiver aplicando fungicidas? 
a) Bota de cano alto. 
b) Luvas de borracha. 
c) Macacão. 
d) Máscara. 
 
23 - Quando é que deve ser feita a solicitação de produtos de limpeza para repor o estoque? 
a) Antes que os produtos acabem. 
b) Depois que os produtos acabem. 
c) No dia em que os produtos acabem. 
d) Nenhuma das alternativas responde corretamente ao enunciado da questão. 
 
24 - Quando se for fazer o carregamento de um veículo, o que se deve colocar por baixo na carga? 
a) Os objetos frágeis. 
b) Os objetos maiores e mais leves. 
c) Os objetos mais pesados e mais robustos. 
d) Os objetos menores e mais leves. 
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25 - São alimentos que ao chegarem à dispensa devem ser armazenados no refrigerador por necessitarem de 
refrigeração, EXCETO: 
a) Carne maturada. 
b) Leite longa vida. 
c) Ovos frescos. 
d) Requeijão em copo. 
 
26 - Sobre os produtos de limpeza de fabricação artesanal é CORRETO afirmar: 
a) As proporções dos produtos químicos contidos nestes produtos são confiáveis e controladas por químicos. 
b) Não possuem registro nos órgãos públicos de inspeção. 
c) Possuem informações sobre primeiros socorros em caso de ingestão acidental em seus rótulos. 
d) São produtos mais confiáveis e fortes. 
 
27 - São locais onde os funcionários que fazem serviços gerais devem fazer a limpeza e conservação, EXCETO: 
a) Escolas Municipais. 
b) Jardins de Praças. 
c) Terrenos privados. 
d) Vias Públicas. 
 
28 - São instrumentos utilizados no serviço de capina do moto alto em lotes, EXCETO: 
a) Enxada. 
b) Facão. 
c) Foice. 
d) Tesourão. 
 
29 - São medidas usuais nos canteiros de obras para se dosar a quantidade de materiais, EXCETO: 
a) Carrinho. 
b) Lata. 
c) Pá. 
d) Quilo. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo apresentam funções dos desinfetantes, EXCETO: 
a) Eliminar germes. 
b) Manter o piso brilhante. 
c) Matar bactérias. 
d) Perfumar o ambiente. 







