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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
Borracheiro 
Encarregado de Transporte 
Monitor de Alunos 
Soldador 
 
Língua Portuguesa  
 
01. Complete as lacunas com as palavras que se encontram 
abaixo e assinale a alternativa correta.  
“O espírito moderno” 
(Graça Aranha)  
“(...) Quanto mais uma __________ é artista, mais ela se afasta 
da __________. A __________ não é um canto da natureza vista 
através de um __________, como a __________ não é um 
__________ de alma. Todas essas __________ subjetivas 
__________ o seu tempo. (...)”  
 
fórmulas – temperamento – civilização – natureza – estado – arte 
– fizeram – paisagem  
A alternativa correta é:  
a) Civilização – paisagem – natureza – temperamento – arte – 

estado – fizeram – fórmulas.  
b) Paisagem – natureza – arte – estado – arte – temperamento – 

fórmulas – fizeram.  
c) Civilização – natureza – arte – temperamento – paisagem – 

estado – fórmulas – fizeram.  
d) Arte – natureza – civilização – estado – fórmulas – 

temperamento – fizeram – paisagem.  
 
02. O feminino da frase abaixo está expresso na alternativa:  
“O último czar da Rússia teve um fim trágica, com certeza, porém, 
desconhecido.”  
a) A última czar da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
b) A última czarina da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
c) A última czara da Rússia teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
d) A última czare da Rússica teve um fim trágico, com certeza, 

embora desconhecido.  
 
03. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os 
substantivos aos seus respectivos coletivos, e marque a 
alternativa correspondente.  
(1) Falange  
(2) Grei  
(3) Junta  
(4) Turma  
(5) Cáfila  
 

(   ) Paroquianos  
(   ) Médicos  
(   ) Estudantes  
(   ) Camelos  
(   ) Anjos  
 

 
A alternativa correta é:  
a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1  
b) 3 – 2 – 1 – 4 – 5  
c) 4 – 2 – 3 – 5 – 1  
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  
 
04. Ponha (A) para abstratos e (C) para concretos, conforme os 
substantivos destacados estejam empregados nas frases. Depois, 
assinale o item da alternativa correta:  
I) O pato selvagem é excelente caça.  
II) A fortuna não bate à porta dos egoístas.  
III) A pintura moderna é superior à dos gregos.  
IV) A riqueza não traz a felicidade  
A alternativa correta é:  
a) (C) (A) (C) (A)  
b) (A) (C) (A) (C)  
c) (C) (C) (A) (A)  
d) (A) (C) (C) (A)  

05. Os substantivos abstratos que correspondem aos adjetivos 
abaixo são respectivamente escritos corretamente na alternativa:  
irado – preguiçoso – essencial – corajoso  
a) Rancor, preguissa, escência, coragem  
b) Ira, preguiça, essência, coragem  
c) Ira, preguiça, essênsia, corajem  
d) Raiva, preguisa, essência, coragem  
 
06. O diminutivo das palavras abaixo está corretamente grafado 
somente em uma das alternativas. Assinale-a:  
coração – irmã – colher – fio  
a) Coraçãozinho – irmaninha – colherzinha – fiozinho  
b) Coraçãozinho – irmãzinha – colherinha – fiinho  
c) Coraçãosinho – irmãsinha – colhersinha – fiosinho  
d) Coraçãozinho – irmãzinha – colherzinha – fiozinho  
 
07. O plural dos substantivos compostos abaixo está correto 
apenas na alternativa:  
zum- zum – ex-chefe – ave-maria – beija-flor  
a) Zum- zuns – ex-chefes – ave-marias – beija-flores  
b) Zuns- zuns – ex-chefe – aves-marias – beija-flores  
c) Zuns- zuns – ex-chefe – ave-marias – beijas-flores  
d) Zum- zuns – ex-chefes – aves-marias – beijas-flores  
 
08. A única alternativa cuja separação silábica da palavra 
encontra-se correta é:  
a) Ab-lu-ção  
b) A-p-ti-dão  
c) Nup-ci-al  
d) Su-c-ci-o-nal  
 
09. Os substantivos e adjetivos da frase serão colocados, 
respectivamente (S) e (A), à frente de cada um. Assinale a 
alternativa que corresponde à resposta correta:  
“O terreno (   ) era grande (   ), porém a água (   ) era insalubre    (   
) e malcheirosa (   ).  
a) A – S – S – S – A  
b) S – A – S – A – A  
c) S – A – A – A – S  
d) A – S – A – S – S  
 
10. A única alternativa em que todas as palavras compostas estão 
corretamente grafadas é:  
a) Lugares-comuns, recém-nascidos, frutas-pão  
b) Guardapós, guardas-comidas, guardas-civis  
c) Pulapula, treme-treme, tique-taques  
d) Pré-história, subregional, auto-escola  
 
11. Escrevendo-se a frase abaixo no Pretérito Perfeito do 
Indicativo, teremos:  
“Não há nenhum problema a resolver.”  
a) Não havia nenhum problema a resolver.  
b) Não haveria nenhum problema a resolver.  
c) Não houvera nenhum problema a resolver.  
d) Não houve nenhum problema a resolver.  
 
12. Escrevendo-se a frase abaixo na 2ª pessoa do singular, 
teremos:  
“Não hei de modificar-me para agradar às massas; sou o que 
sou.”  
a) Não há de modificar-se para agradar às massas; é o que é.  
b) Não hás de modificar-te para agradar às massas; és o que és.  
c) Não haveis de modificar-vos para agradar às massas; sois o 

que sois.  
d) Não havemos de modificar-nos para agradar às massas; 

somos o que somos.  
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Matemática 
 
13. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 258, qual o 
resultado da expressão 

�

�
� 18? 

a) 79 
b) 61 
c) 276 
d) 294 
 
14. O triplo do valor que eu tenho é igual $	72,00. Se eu for à 
padaria e comprar três quilos de bolo, qual será o valor que vai 
sobrar para mim sabendo-se que o quilo do bolo custa $	5,97? 
a) $	198,09 
b) $	6,09 
c) $	5,09 
d) $	8,09 
 
15. O dobro de um número � somado ao seu triplo é igual 195. 
Qual é o resultado da expressão � � 27? 
a) 222 
b) 1.002 
c) 48 
d) 66 
 
16. O triplo de um número é igual ao dobro desse número somado 
a 27. Qual é esse número? 
a) 

��

�
 

b) 27 
c) 

��

�
 

d) 
��

�
 

 
17. Eu tenho o triplo do valor que meu irmão tem. Meu irmão tem 
o dobro do valor que Rodrigo tem. Rodrigo tem $	4,40. Se eu for 
comprar um saco de cimento, sabendo-se que custa $	23,00, 
quanto vai me sobrar? 
a) $	3,40 
b) $	3,60 
c) $	3,20 
d) $	3,50 
 
18. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 129, qual é a 
soma do dobro de � com o número 87? 
a) 861 
b) 432 
c) 260 
d) 173 
 
19. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 254, qual é a 
soma desse número � com o seu triplo? 
a) 762 
b) 508 
c) 635 
d) 1.778 
 
20. Qual é a soma das áreas das figuras abaixo? 

 
a) 358	��� 
b) 384	��� 
 

c) 430	��� 
d) 406	��� 
 
21. Uma caixa retangular tem sua base com medidas 2	�� e 8	��. 
Sabendo-se que a altura dessa caixa é 9	��, qual é o seu 
volume? 
a) 19	��� 
b) 90	��� 
c) 144	��� 
d) 72	��� 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 22 a 24 
 
Veja a tabela de preços abaixo: 

Descrição do 
Produto 

Valor 
Unitário 

Pasta de dente $	0,95 
Ovo $	0,25 

 
Márcia compra 

�

�
 dezenas de pastas de dente e 

�

�
 dúzia de ovos. 

Angélica compra uma dezena e meia de pastas de dente e uma 
dúzia e meia de ovos. 
 
22. Quantos reais Márcia gastou? 
a) $	8,50 
b) $	8,30 
c) $	8,60 
d) $	8,40 
 
23. Quantos reais Angélica gastou? 
a) $	18,65 
b) $	18,75 
c) $	18,55 
d) $	18,45 
 
24. Quantos reais Angélica gastou somente com ovos? 
a) $	4,60 
b) $	4,50 
c) $	4,40 
d) $	4,30 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Observe o gráfico abaixo e responda a questão. 
 
Gráfico - Brasil: Distribuição das indústrias por região (%) 
 

 
 
Segundo os dados do gráfico, a região brasileira que lidera a 
produção industrial é: 
a) Sul. 
b) Norte. 
c) Nordeste. 
d) Sudeste. 
 
26. É a região do globo que se mantém com o ritmo de 
crescimento populacional mais acelerado. No entanto, além da 
pobreza e dos conflitos (religiosos, políticos e interétnicos), na 
última década a expansão da AIDS tem atuado como um perverso 
redutor populacional.  

20	�� 

8	�� 

22	�� 

9	�� 
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A região a que se refere o texto é: 
a) Norte da África. 
b) Oriente Médio. 
c) África Subsaariana. 
d) América Latina. 
 
27. O sol é um astro luminoso, ou seja, possui luz própria. Que 
tipo de astro ele é? 
a) Planeta. 
b) Estrela. 
c) Satélite. 
d) Asteróide. 
 
28. É a camada externa da Terra formada por rochas e minerais: 
a) Manto. 
b) Núcleo. 
c) Troposfera. 
d) Crosta terrestre. 
 
29. Sistema composto de astros e de diversos tipos de estrelas, 
aglomerados estelares, nuvens de gás e poeira. Trata-se: 
a) Galáxia. 
b) Constelação. 
c) Sistema Solar. 
d) Poeira Cósmica. 
 
30. Observa o mapa e responda a questão. 

 
A área destacada em cinza no mapa e dominada pelo bioma: 
a) Da Caatinga. 
b) Da Amazônia. 
c) Do Cerrado. 
d) Do Complexo do Pantanal. 
 
31. Fenômeno que se caracteriza pela presença de gases tóxicos 
e partículas sólidas no ar: 
a) Poluição sonora. 
b) Poluição atmosférica. 
c) Poluição hídrica. 
d) Poluição visual. 
 
32. O ______________ brasileiro nos séculos XVI e XVII 
especializou-se na produção açucareira. Foi uma produção que 
se estruturou na monocultura, mão-de-obra escrava e no 
latifúndio, chamada também de “plantation”. A agroindústria 
açucareira desenvolveu uma sociedade dita patriarcal onde o 
senhor de engenho, latifundiário possuidor de grandes sesmarias, 
exercia um poder supremo sobre todos os residentes no engenho 
A região a que o texto se refere e que completa corretamente a 
Lacuna é: 
a) Sudeste. 
b) Sul. 
c) Centro-Oeste. 
d) Nordeste. 
 
33. As submoradias, favelas e cortiços, atestam o grau de 
exclusão social, que ocorre nas grandes metrópoles brasileiras. 
Essa situação decorre, exceto: 

a) Da especulação imobiliária  
b) Da má distribuição de renda. 
c) Do subemprego e desemprego. 
d) Da infraestrutura de saneamento básico e transporte coletivo. 
 
34. “Caranguejos, siris, moluscos e muitos outros animais 
agonizam nas áreas antes lodosas, agora drenadas ou soterradas 
para futuras construções imobiliárias. As orlas litorâneas perdem 
nutrientes que alimentam seus peixes e as marés não encontram 
mais o limite interativo que favorece a vida”. 
O bioma lócus da degradação a que se refere o texto é: 
a) Cerrados. 
b) Manguezal. 
c) Brejos. 
d) Mata Atlântica. 
 
35. Além de ser o mais extenso continente da Terra, a Ásia é o 
mais populoso, reunindo mais da metade da população mundial. 
A _______ e a _________ são o países mais populosos – do 
continente e do mundo -, somando atualmente mais de 2,3 
bilhões de habitantes. 
O dois pais populosos que completa adequadamente as lacunas 
são: 
a) Indonésia e Índia. 
b) Rússia e China. 
c) China e Índia. 
d) Indonésia e Rússia. 
 
36. “Tornou-se Estado em 1948, ampliando o seu território no ano 
seguinte. Chegou a incorporar a Faixa de Gaza na década de 60, 
devolvendo-a oficialmente em 2005.” 
O país a que o texto se refere é: 
a) Palestina. 
b) Afeganistão. 
c) Síria. 
d) Israel. 
 
37. A Amazônia tem sofrido agressões ambientais incontestáveis, 
desde desmatamentos para a produção de madeiras até uma 
quase incontrolável biopirataria. Embora seja necessário 
promover o desenvolvimento, também é preciso distribuir as 
riquezas de forma justa e conservar o patrimônio para as 
gerações seguintes. Para isso, o caminho mais recomendado tem 
sido o planejamento regional com investimento em políticas 
públicas qualificadas, o qual deverá considerar, sobretudo: 
a) A criação de novas zonas francas, como a de Manaus. 
b) O ecoturismo de massa nas áreas de fácil acesso. 
c) A criação de novas fronteiras agrícolas. 
d) O desenvolvimento sustentável, com a participação das 

comunidades locais. 
 
38. O gentílico ou quem nasce em Guareí é denominado de: 
a) Guareiense. 
b) Guarinense. 
c) Guariense. 
d) Guarense. 
 
39. A crosta terrestre é irregular, apresentando diferentes formas. 
O conjunto dessas formas constitui: 
a) As planícies do globo. 
b) O relevo terrestre. 
c) As altitudes terrestres. 
d) A densidade demográfica. 
 
40. País que exporta grande quantidade de gás natural ao Brasil: 
a) Argentina. 
b) Paraguai. 
c) Bolívia. 
d) Chile. 




