
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 4 (quatro) 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 com tubo transparente; 

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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

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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01 - Quanto a classificação da sílaba tônica, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 
As palavras gráfica, número, inédito, árvore, são palavras classificadas como ______________________________, 
todas as ___________________________ são acentuadas. São _______________________ as palavras sabonete, 
táxi, sambista, vento, e essas não são obrigatoriamente acentuadas. As ______________________ são aquelas que 
têm a última sílaba como tônica. 
a) proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabas. 
b) paroxítonas, proparoxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
c) proparoxítonas, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. 
d) oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. 
 

02 - O texto acima apresentado caracteriza-se como uma “Tirinha”, onde acontece um diálogo entre dois 
personagens. A situação comunicativa se estabelece predominantemente a partir de frases: 
a) afirmativas.   c) interrogativas. 
b) exclamativas.   d) negativas. 
 
03 - A tirinha apresenta um dos personagens questionando a timidez do outro personagem. Logo em seguida 
propõe trocarem de lugar. Essa proposta ocorre porque segundo o personagem “Ser tímido é...”: 
a) muito bom, porque os tímidos conseguem o que querem. 
b) ser invejoso. 
c) ser mole. 
d) é muito confortável e fácil. 
 
04 - Quanto ao número de sílabas, os vocábulos confortável, tímido, nunca, não, são classificadas como: 
a) polissílabo, trissílabo, dissílabo e monossílabo.  c) trissílabo, polissílabo, monossílabo e monossílabo. 
b) quadrissílabo, trissílabo, trissílabo, dissílabo.  d) quadrissílabo, polissílabo, trissílabo e dissílabo. 
 
05 - Assinale a alternativa correta quanto ao plural dos vocábulos abaixo: 

INVEJOSO - CONFORTÁVEL - VOCÊ - LUGAR 
a) invejosos, confortávels, vocêis, lugares. 
b) invejósos, confortáveus, vocês, lugares. 
c) invejosos, confortáveis, vocêis, lugars. 
d) invejosos, confortáveis, vocês, lugares. 
 
06 - Na oração destacada a seguir “Tá, quanto você quer para trocarmos de lugar?” ,assinale a alternativa que 
justifica corretamente o emprego da vírgula: 
a) para separar o vocativo. 
b) está entre elementos de uma enumeração. 
c) para marcar a ausência de um elemento. 
d) depois de uma abreviatura. 
 
07 - Jabes aplicou determinado capital à taxa de juros simples de 1,5% a.m., durante 75 dias. Para que Jabes 
receba, ao final desse período, R$ 53,25 referente aos juros, o capital aplicado deve ser: 
a) R$ 473,33.    c) R$ 1198,00. 
b) R$ 599,00.    d) R$ 1.420,00. 
 

08 - Num grupo de três amigos, a idade de Lucas é  da idade de Marcos, que tem  da idade de Naidion. Sabe-se 

que Naidion tem 30 anos. Então, a soma das idades dos três amigos é: 
a) 53. 
b) 54. 
c) 64. 
d) 72. 
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09 - Clóvis pretende fazer o calçamento de uma área retangular cuja largura mede 5,7 m e comprimento de 7,2 

m. Será utilizado nesse calçamento, um piso em forma de quadrado de lado 30 cm, como o modelo a seguir . 
A área sombreada nesse calçamento corresponde a: 
a) 20,52π cm2.    c) 10,26π cm2. 
b) 15, 39π cm2.    d) 5,13π cm2. 
 
10 - O relógio de Marina atrasa 18 minutos a cada 24 horas. Ciente do problema, acertou seu relógio às 7:00 
horas do dia 03. No dia 05 do mesmo mês, às 15:00 horas, o relógio de Marina estará marcando: 
a) 14:18 horas.    c) 14:42 horas. 
b) 14:30 horas.    d) 14:54 horas. 
 
11 - A qual Partido Político o atual Vice-Presidente da República, Michel Temer, é filiado? 
a) PCB     c) PMDB 
b) DEM     d) PT 
 
12 - O Brasil é dividido em 5 regiões, qual delas possui a maior quantidade de estados? 
a) Centro-Oeste.    c) Norte. 
b) Nordeste.    d) Sudeste. 
 
13 - De qual município Maripá foi desmembrado? 
a) Palotina.    c) Marechal Candido Rondon. 
b) Nova Santa Rosa.   d) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
14 - Qual destas mulheres passou a ser reconhecida pela História do Brasil como “A Redentora”? 
a) Ana Neri.    c) Maria Quitéria. 
b) Anita Garibaldi.   d) Princesa Isabel. 
 
15 - Ao pararmos para ler as instruções contidas nas embalagens dos produtos de limpeza estamos: 
a) Demonstrando aos colegas que não entendemos nada de limpeza. 
b) Matando o tempo e fingindo que estamos trabalhando. 
c) Perdendo tempo, pois qualquer um tem que saber de cor todas as orientações contidas no rótulo dos produtos. 
d) Tendo o cuidado de conhecer os cuidados que devemos ter com os produtos. 
 
16 - O que o Zelador NÃO deve fazer antes de largar o serviço? 
a) Guardar em locais adequados todos os materiais usados durante o dia. 
b) Interromper todas as tarefas que estiver fazendo, deixar os materiais de limpeza espalhados, trocar de roupa e bater o 
cartão na hora certa. 
c) Preparar as tarefas que irá executar no dia seguinte e separar os equipamentos que irá utilizar. 
d) Verificar a higienização e limpeza de todas as dependências, além de conferir se todos os banheiros estão com papel 
higiênico. 
 
17 - Sobre as ceras é INCORRETO afirmar: 
a) Devem ser derretidas no fogo quando estiverem muito duras. 
b) Não é aconselhável a mistura de outros produtos químicos, tais como gasolina, a cera, isto pode gerar acidentes. 
c) São encontradas no mercado em diversas cores, cada uma adequada a um tipo de piso. 
d) São produzidas nas versões: líquida e pastosa. 
 
18 - Assinale a afirmativa INCORRETA: 
a) Antes de nos ausentarmos de algum local devemos pedir licença aos demais presentes. 
b) Devemos demonstrar gentileza e educação apenas com os nossos superiores. 
c) Quando chegarmos a algum local devemos cumprimentar os presentes. 
d) Os termos: “Por Favor” e “Muito Obrigado”, devem fazer parte do nosso vocabulário. 
 
19 - Não devemos medir esforços para conservar nossa saúde, a higiene pessoal faz parte deste assunto. A água 
que iremos utilizar para nosso banho diário NÃO deverá ser: 
a) Fervida antes de ser levada para o banheiro. 
b) Filtrada em recipientes apropriados. 
c) Retirada diretamente de açudes e usada. 
d) Tratada pelas companhias de abastecimento. 
 
20 - No nosso local de trabalho, quando alguém estiver falando sobre algum assunto de interesse coletivo nós 
NÃO devemos: 
a) Assobiar enquanto a outra pessoa estiver falando. 
b) Falar ao mesmo tempo em que a outra pessoa estiver fazendo o uso da palavra. 
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c) Fazer comentários sobre assuntos pessoais simultaneamente. 
d) Ouvir com atenção quem estiver falando. 
 
21 - Nos locais de trabalho os funcionários NÃO devem demonstrar: 
a) Cordialidade. 
b) Parcialidade. 
c) Pontualidade. 
d) Praticidade. 
 
22 - O lixo que é descartado nos banheiros, deve ter que destinação? 
a) Deve ser ensacado e enviado para o aterro sanitário. 
b) Deve ser incinerado. 
c) Deve ser jogado no vaso. 
d) Deve ser reciclado. 
 
23 - Qual das alternativas abaixo define de maneira CORRETA o termo “Segurança do Trabalho”? 
a) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
b) É um programa do Governo Federal que visa erradicar todas as formas de trabalho de crianças e adolescentes, além 
de garantir que eles frequentem a escola. 
c) O conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem 
como proteger a integridade e a capacidade de produção do trabalhador. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
24 - São efeitos de uma escovação dentária após as principais refeições do dia, EXCETO: 
a) Bom hálito na boca depois da escovação. 
b) Diminuição dos riscos de doenças gengivais. 
c) Eliminação definitiva dos problemas dentários. 
d) Prevenção do aparecimento de cáries e tártaros. 
 
25 - São maneiras de se prevenir contra acidentes em escadas com “pisos escorregadios”, EXCETO: 
a) Colocar fitas antiderrapantes nos degraus. 
b) Espalhar avisos alertando os transeuntes sobre o risco de quedas. 
c) Instalar corrimãos nos dois lados da escada. 
d) Passar cera e lustrar os degraus diariamente. 
 
26 - Se alguma pessoa estiver transitando pelo seu local de trabalho, sem crachá de visitante e parecendo estar 
perdido, você deverá tomar as seguintes providencias, EXCETO: 
a) Acompanhar a pessoa até o local onde ela pretende ir. 
b) Expulsar a pessoa do local a força. 
c) Informar o fato ao pessoal da segurança. 
d) Se colocar a disposição da pessoa para lhe dar as informações que necessitar. 
 
27 - Segundo as recomendações dos dentistas, para que a higienização dos dentes seja feita de maneira correta, a 
escova de dentes além de ser de boa qualidade, deve ser substituída aproximadamente a cada: 
a) 2 (duas) ou 3 (três) escovações. 
b) 2 (duas) ou 3 (três) semanas. 
c) 2 (dois) ou 3 (três) dias. 
d) 2 (dois) ou 3 (três) meses. 
 
28 - Sobre a higiene com as mãos, é INCORRETO afirmar: 
a) Devemos lavar as mãos antes e depois de usar as instalações sanitárias. 
b) Devemos lavar as mãos constantemente quando estivermos manuseando alimentos. 
c) Devemos manter as unhas cortadas e limpas. 
d) Devemos usar sempre sabonetes em barra nos banheiro públicos. 
 
29 - Uma pessoa que sempre vai até o seu local de trabalho lhe relata em particular que está passando por 
momentos difíceis, mas apesar de tudo, vai levando a vida. Nesta situação você NÃO deverá: 
a) Comentar com os colegas sobre o assunto. 
b) Demonstrar solidariedade a pessoa se abriu com você. 
c) Impedir que os problemas particulares da pessoa atrapalhem a rotina no local de trabalho. 
d) Transmitir confiança e otimismo a pessoa que se abriu com você. 
 
30 - A respeito dos produtos de limpeza é INCORRETO afirmar: 
a) A diluição dos produtos deve ser feita sempre de acordo com as orientações dos fabricantes. 
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b) Alguns produtos quando aplicados de uma maneira errada podem provocar reações adversas em quem estiver 
manuseando-os. 
c) As esquadrias de alumínio devem ser limpas com produtos abrasivos. 
d) Devem ser armazenados bem fechados e em locais onde fiquem fora do alcance de crianças. 
 
 
 
 




