
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

1 de 5 

Leia esta anedota abaixo para responder 

às questões de 01 a 04: 

 

O menino já estava parado ali no 

meio-fio havia tempo. Atento, olhando 

para um lado e para o outro. O dono da 

banca de jornal, que já estava desde 

cedo observando o menino, quis saber: 

- Por que você não atravessa, meu 

filho? 

- Mamãe disse para eu esperar os 

automóveis passarem. Até agora não 

passou nenhum! 
(Ziraldo. As últimas anedotinhas do bichinho da 

maçã. São Paulo: Melhoramentos,1988, p. 12.) 

 

QUESTÃO 01 - As palavras havia, 

observando e ali podem ser classificadas 

quanto ao número de sílabas 

respectivamente em: 

 

A) Dissílaba, polissílaba e dissílaba; 

B) Trissílaba, polissílaba e 

monossílaba; 

C) Trissílaba, polissílaba e dissílaba; 

D) Dissílaba, trissílaba e monossílaba; 

E) Trissílaba, trissílaba e dissílaba. 

 

QUESTÃO 02 - Marque a opção em que todas 

as palavras da anedota são 

morfologicamente classificadas como 

substantivo: 

 

A) Menino, parado, tempo, lado e jornal; 

B) Menino, meio-fio, tempo, dono e 

automóveis; 

C) Mamãe, filho, nenhum, banca e menino; 

D) Filho, automóveis, lado, atento e 

meio-fio; 

E) Você, menino, tempo, jornal e filho. 

 

QUESTÃO 03 - O uso da vírgula no 

período: “Por que você não atravessa, 

meu filho?” é justificado pelo fato de 

separar o vocativo do resto da frase. 

Marque a opção em que se usou a vírgula 

pelo mesmo motivo: 

 

A) Nos seminários, cada padre tinha um 

exemplar manuscrito da Bíblia; 

B) Ansioso, ele aguardava a divulgação 

do resultado; 

C) Fortaleza, 25 de abril de 2011; 

D) Claudete prefere cinema e Luciana, 

teatro; 

E) Venha lavar a louça, filha. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 - Em: “O menino já estava 

parado ali no meio-fio havia tempo. 

Atento, olhando para um lado e para o 

outro”. O antônimo da palavra destacada 

é: 

 

A) Alerta; 

B) Concentrado; 

C) Cuidadoso; 

D) Distraído; 

E) Meticuloso. 

 

QUESTÃO 05 - Observe as afirmações sobre 

algumas palavras do texto: 

 

I. A palavra meio-fio no plural fica 

meios-fios; 

II. Parado é substantivo, pois designa 

nome de um ser; 

III. A palavra automóveis é polissílaba. 

 

A) Apenas a I e a III estão corretas. 

B) Todas estão corretas. 

C) Todas estão erradas. 

D) Apenas a I  está correta. 

E) Apenas a III está correta. 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às 

questões de 06 a 09: 

 

MANDIOCA 

 

Mani era o nome de uma indiazinha 

de pele branca como o luar, que nasceu 

para um casal de índios tupis. Era muito 

mimosa e boazinha, mas nada comia. Por 

isso foi definhando até que morreu, 

silenciosamente, em sua pequenininha 

rede. Seus pais, arrasados, fizeram seu 

túmulo no interior da própria oca onde 

moravam. 

Regada a terra com lágrimas dos 

pais desolados e com a água pura de uma 

fonte próxima, eis que uma nova planta 

germina, rachando a terra com suas 

grossas raízes. Examinando-as, os índios 

logo perceberam que, por baixo de uma 

delgada casca, essas raízes eram brancas 

como a pele da menininha morta e 

forneciam alimento raro e saudável que 

tornava os curumins que as comiam mais 

fortes e belos que os das outras tribos. 

A planta, que hoje é o principal 

alimento dos índios, começou a ser 

chamada de manioca... até mandioca.  
Disponível em: 

www.sivam.gov.br/AMAZONIA/lendas3.htm. Acesso em 

02 abril. 2011.    
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QUESTÃO 06 - A palavra Mani, mesmo se 

não estivesse iniciando uma oração, 

seria escrita com letra maiúscula por se 

tratar de um substantivo próprio. Marque 

o item em que, na norma culta da língua 

portuguesa está incorreto o uso de letra 

maiúscula: 

 

A) Nos nomes de povos, não só quando 

designam habitantes ou  naturais de 

um estado, província, cidade, vila ou 

distrito; ainda  quando representam 

coletivamente uma nação: Amazonense, 

Baiano,... 

B) Nos nomes de vias e lugares públicos: 

Avenida de Rio Branco, Praia do 

Flamengo,... 

C) Nos nomes que designam artes, 

ciências, disciplinas: Filologia 

Portuguesa, Arquitetura,... 

D) Nos nomes comuns, quando 

personificados ou individualizados e 

de seres mora   ou fictícios: A 

Capital da República, o Poeta 

(Camões),... 

E) Nos nomes dos pontos cardeais quando 

designam regiões: Os povos do 

Oriente, a guerra do Ocidente. 

 

QUESTÃO 07 - Em: “Regada a terra com 

lágrimas dos pais desolados”. A palavra 

destacada pode ser substituída, sem 

alterar o sentido, por: 

 

A) Humilhados; 

B) Consternados; 

C) Apáticos; 

D) Indiferentes; 

E) Extasiados. 

 

QUESTÃO 08 - Marque a opção em que há 

erro na separação de sílabas de algumas 

palavras do texto: 

 

A) E-ra, lu-ar, nas-ceu, ar-ra-sa-dos, 

seu; 

B) In-te-ri-or, o-ca,  gros-sas, sal-dá-

vel, ín-dios; 

C) Bran-ca, bo-a-zi-nha, co-mi-a, seus, 

pró-pria; 

D) Mui-to, mor-reu, si-len-ci-o-sa-men-

te, su-a, ter-ra; 

E) Sua, se-u, á-gua, raí-zes, tri-bos, 

man-di-o-ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 - As reticências usadas no 

último parágrafo “começou a ser chamada 

de manioca... até mandioca” foi usada 

para: 

 

A) Interrupção do pensamento; 

B) Hesitação do interlocutor; 

C) Indicar uma enumeração inconclusa; 

D) Suprimir alguma informação, mostrando 

a evolução de uma palavra em um 

decurso do tempo; 

E) A não resposta de um interlocutor. 

 

 

ANOTAÇÕES 
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Leia a tirinha para responder às questões de 10 a 13: 

 

 
 

QUESTÃO 10 - Assim como aviões, marque a 

opção em que todas as palavras possuem o 

plural formado em ões: 

 

A) Leão, cidadão, chão, melão; 

B) Questão, razão, coração, caminhão; 

C) Adoração, visão, comoção, capitão; 

D) Caminhão, leão, tabelião, cidadão; 

E) Vulcão, charlatão, corrimão, pagão. 

 

QUESTÃO 11 - O substantivo anjo, no 3º 

quadrinho, classifica-se em: 

 

A) Simples, próprio, concreto, 

primitivo; 

B) Composto, comum, abstrato, primitivo; 

C) Simples, comum, concreto, derivado; 

D) Simples, comum, abstrato, derivado; 

E) Simples, comum, concreto, primitivo. 

 

QUESTÃO 12 - A expressão “dar uma 

mãozinha” no 2º quadrinho, significa: 

 

A) Orientar; 

B) Segurar; 

C) Ajudar; 

D) Empurrar; 

E) Acolher. 

 

QUESTÃO 13 - Observe as afirmações sobre 

algumas palavras da tira: 

 

I. Em ajudar a letra u é semivogal; 

II. Em aéreo a segunda vogal „e‟ é 

considerada semivogal; 

III. Em passageiros o i é semivogal. 

 

Marque o item correto: 

 

A) Apenas I é incorreto; 

B) Todas são verdadeiras; 

C) Todas são incorretas; 

D) Apenas I é correta; 

E) Apenas a III é incorreta. 

 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 14 - Marque o item em que o 

coletivo não corresponde ao substantivo: 

 

A) Acervo: de obras artísticas; 

B) Bando: de aves; 

C) Elenco: de examinadores; 

D) Enxame: de abelhas; 

E) Conselho: de ministros. 

 

QUESTÃO 15 - Indique a alternativa em 

que todas as palavras possuem a 

semivogal i: 

 

A) Cativos, mimada, livros, tiragem; 

B) Loiro, queimar, capoeira, cheiroso; 

C) Virgem, decide, brilharem, servir; 

D) Esmeril, fértil, cinza, ida; 

E) Livro, brilho, loiro, capoeira. 

 

QUESTÃO 16 - O heptágono é um polígono 

que possui: 

 

A) 3 lados; 

B) 4 lados; 

C) 5 lados; 

D) 6 lados; 

E) 7 lados. 

 

QUESTÃO 17 - Analise a figura abaixo e 

assinale a opção que contém o seu nome 

de forma correta: 

 

 
 

A) Optágono; 

B) Octógono; 

C) Oitávono; 

D) Optávano; 

E) Oitógono. 

 

QUESTÃO 18 - A figura representada por 

um hexaedro regular também pode ser 

chamada de: 

 

A) Triângulo; 

B) Losango; 

C) Tetraedro; 

D) Cubo; 

E) Pirâmide. 

 

QUESTÃO 19 - A casca de sorvete tem a 

forma geométrica de: 

 

 
 

A) Pirâmide; 

B) Cubo; 

C) Quadrado; 

D) Losango; 

E) Cone. 

 

QUESTÃO 20 - O quadrilátero que possui 

quatro lados congruentes e quatro 

ângulos retos é chamado de: 

 

A) Paralelogramo; 

B) Trapézio; 

C) Quadrado; 

D) Losango; 

E) Retângulo. 

 

QUESTÃO 21 - A figura abaixo corresponde 

a: 

 

 
 

A) Prisma triangular; 

B) Prisma quadrangular; 

C) Prisma hexagonal; 

D) Prisma pentagonal; 

E) Paralelepípedo. 

QUESTÃO 22 - A fração 3/10 pode ser 

expressa corretamente sob a forma 

decimal seguinte: 

 

A) 3,10; 

B) 10,3; 

C) 0,33; 

D) 0,03; 

E) 0,3. 
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QUESTÃO 23 - A figura abaixo mostra uma 

pizza fatiada em 8 pedaços. Sabendo-se 

que foi consumido um pedaço da pizza, 

podemos dizer que restou: 

 

 
 

A) 7/8 da pizza; 

B) 1/3 da pizza; 

C) 1/8 da pizza; 

D) 3/8 da pizza; 

E) 1/7 da pizza. 

 

QUESTÃO 24 - Uma garrafa de refrigerante 

contém 2 litros de líquido. Se foi 

consumido 3/4 do seu conteúdo, foram 

consumidos: 

 

A) 2 litros; 

B) 1,5 litros; 

C) 3,4 litros; 

D) 1,2 litros; 

E) 1,4 litros. 

 

QUESTÃO 25 - Marta estava insatisfeita 

com o cumprimento do seu cabelo e, por 

isso, resolveu fazer um tratamento para 

acelerar o crescimento. Após o 

tratamento, seu cabelo passou a crescer 

3,0cm por mês. Em quanto tempo seu 

cabelo haverá crescido 21,0cm? 

 

A) 3 meses; 

B) 5 meses; 

C) 7 meses; 

D) 9 meses; 

E) 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




