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PORTUGUÊS 
QUESTÃO 01. 
A palavra porém é acentuada porque é 

a) Oxítona terminada em -m. 

b) Paroxítona terminada em -em. 

c) Proparoxítona. 

d) Oxítona terminada em -em. 

e) Um monossílabo tônico. 

 
QUESTÃO 02. 
Quantos substantivos há no período “Um 
anjo de asas azuis, todo vestido de luz, 

sussurrou-lhe num segredo os mistérios 
de outra vida.”? 

a) Seis 

b) Cinco 

c) Quatro 

d) Sete 

e) Três 

 
QUESTÃO 03. 
Assinale a alternativa que contém os 3 sinais 
de pontuação que foram retirados do 
seguinte período. “Desejo uma fotografia 
como esta ( ) que o senhor vê ( ) como esta 
( )” 

a) Vírgula – travessão – ponto final 

b) Travessão – travessão – ponto final 

c) Travessão – vírgula – exclamação 

d) Dois pontos – reticências – 

interrogação 

e) Dois pontos – travessão – ponto final 

 
QUESTÃO 04. 
Assinale a alternativa que contém erro na 
aplicação do plural: 

a) Os guarda-sóis são vermelhos 

b) Chá de ervas-doces acalma 

c) Águas de colônias são perfumadas 

d) João não gosta de couves-flores 

e) Quais são a palavras-chaves da 

questão 

 

QUESTÃO 05. 
Complete as lacunas com o substantivo 
correto: 

___ clã; ___ diabetes; ___ omoplata; ____ 
cônjuge 

a) O clã; o diabetes; a omoplata; o 

cônjuge 

b) A clã; a diabetes; o omoplata; a 

cônjuge 

c) O clã; o diabetes; o omoplata; o 

cônjuge 

d) A clã; a diabetes; a omoplata; a 

cônjuge 

e) O clã; o diabetes; o omoplata; o 

cônjuge 

 
QUESTÃO 06. 

Faça a correspondência correta com os 
coletivos: 

( ) 1 – abelha;             a – tropa 
( ) 2 – burro                b – matilha 
( ) 3 – cão                   c – molho 
( ) 4 – chave               d – colméia 

a) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b; 

b) 1-d; 2-a; 3-b; 4-c; 

c) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 

d) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a; 

e) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c. 

 
QUESTÃO 07. 
Qual a alternativa em que a palavra tem 
suas sílabas separadas corretamente: 

a) ex-ces-so 

b) flo-re-scer 

c) caa-tin-ga 

d) saí-da 

e) ca-rro-ça 
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QUESTÃO 08. 
Eu ando preocupado, está se referindo a 
uma ação no: 

a) Passado 

b) Presente 

c) Futuro 

d) Pretérito perfeito 

e) Pretérito imperfeito 

 
QUESTÃO 09. 
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são verbos. 

a) Pode – elas – sim. 

b) Caiba – seria – devem. 

c) Estão – educar – tipo. 

d) Educar – quase – cuidados. 

e) Alertar – somente – aquilo. 

 

QUESTÃO 10. 
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são femininas. 

a) Moralistas – violência –educadores. 

b) Criança – pais – veiculação. 

c) Drogas – psicólogos – adolescente. 

d) Criança – público – sexualidade. 

e) Católica – responsabilidade – 

audiência. 

 

QUESTÃO 11. 
Ao acentuar a palavra veículo, reafirmamos 

seu número de sílabas que é: 
a) Dois  

b) Três  

c) Quatro  

d) Um  

e) Cinco 

 
QUESTÃO 12. 
Única é uma palavra: 

a) Paroxítona 

b) Proparoxítona 

c) Oxítona 

d) Monossílaba átona 

e) Monossílaba tônica 

QUESTÃO 13. 
Aponte os vocábulos que podem preencher 
corretamente as lacunas: 

I - Costumávamos jantar uns __________ de 
queijo; 
II - Perto dali havia uns três __________; 
III - Durante todo o dia os __________ ficaram 
lotados; 

IV - Prefiro aquele vestidinho de __________ 
azuis. 

a) Pãozinhos / pronto-socorros / 

barezinhos / florezinhas; 

b) Pãezinhos / prontos-socorro / 

barzinhos / florzinhas; 

c) Pãezinhos / pronto-socorros / 

barezinhos / florezinhas; 

d) Pãezinhos / prontos-socorros / 

barzinhos / florzinhas. 

e) Pãesinhos / prontos-socorros / 

barzinhos / florzinhas. 

 
QUESTÃO 14. 
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras representam substantivo composto: 

a) Menina; guarda-roupa; tico-tico. 

b) Beija-flor; pé-de-moleque; vaga-lume. 

c) Segunda-feira; pão-de-ló; banana 

amarela. 

d) Pega-pega; algodão; arco-íris. 

e) Algodão-doce; esconde; guarda-

noturno. 

 
QUESTÃO 15. 
Assinale alternativa em que as palavras são 
preenchidas com RR: 

a) bo___acha; madei___a 

b) que___ido; cacho___o 

c) bu___inho; ga___afa 

d) ca___amujo; fe___o 

e) cadei___a; bo___acha 
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MATEMATICA 

QUESTÃO 16. 
Uma pessoa aos 60 anos acha que já viveu 
2\3 de sua vida inteira. Pensando assim, ela 
julga que ainda viverá mais; 

a) 60 anos. 

b) 90 anos. 

c) 30 anos. 

d) 20 anos. 

e) 50 anos. 

 
QUESTÃO 17. 

O imposto a pagar é de 20% do preço do 
produto, que custa R$ 106,00. Calcule o 
valor do imposto. 

a) R$ 21,20 

b) R$ 20,00 

c) R$ 19,20 

d) R$ 16,80 

e) R$ 10,60 

 
QUESTÃO 18. 
Uma pessoa vai comprar carne para um 
churrasco em que devem participar 20 
pessoas. Para calcular a quantidade de 
carne que vai comprar a pessoa admite que 
cada participante do churrasco deve comer 
300g de carne. Quantos kg de carne a 
pessoa deve comprar? 

a) 4 

b) 5 

c) 6 

d) 7 

e) 8 

 
QUESTÃO 19. 

Dados os conjuntos A = {1, 3, 4, 8} , B = {2, 
3, 4, 5} e C = {1, 3, 6, 7} , determine o 
conjunto (A∪C)∩(B∪C) . 

a) {1, 3, 4, 6, 7};  

b) {2, 3, 4, 5};  

c) {1, 2, 4, 6};  

d) {2, 3, 4, 6, 8}; 

e) {2, 3, 4,}; 

 

QUESTÃO 20. 
Alberto, sua mulher e seu filho, entram em 
um ônibus cuja passagem custa R$ 1,60. 
Alberto pagou as três passagens com uma 
nota de R$ 20,00. Logo, ele deverá receber 
de troco: 

a) R$ 15,20 

b) R$ 16,20 

c) R$ 15,80 

d) R$ 15,00 

e) R$ 16,00 

 

QUESTÃO 21. 
A prefeitura de um município promoveu um 
concurso para preencher as 20 vagas para o 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. 
Inscreveram-se 2.440 candidatos. O número 
de candidatos que concorreu a cada vaga de 
Auxiliar de Serviços Gerais foi: 

a) 122; 

b) 133; 

c) 143; 

d) 186; 

e) 199. 

QUESTÃO 22. 
Um produto é apresentado no supermercado 
em duas embalagens: lata de 250 gramas e 
caixa de 500 gramas. O primeiro com o valor 
de R$ 1,75 e o segundo com o valor de R$ 

2,50. Considerando que o consumidor 
precise comprar 2 quilos desse produto. 
Pode-se verificar que: 

a) É mais econômico comprar o produto 
em lata; 

b) É mais econômico comprar o produto 
em caixa; 

c) Comprando em lata você economiza a 
cada R$1,00; 

d) Comprando em caixa você economiza 
a cada R$ 3,00; 

e) Não existe opção econômica, ambos 
tornam-se iguais. 
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QUESTÃO 23. 
José precisa aprontar um lanche rápido para 
servir numa reunião. Veja a lista de material 
necessário e a tabela de preços 
correspondente. 

LISTA DE COMPRAS 
1 caixa de mate; 
2 Kg de açúcar; 
4 pacotes de pão de forma; 
2 copos de requeijão; 
500 g de presunto. 

TABELA DE PREÇOS 
Mate (caixa) ____________ R$ 3,50 
Açúcar (1 Kg) ___________ R$ 1,70 
Pão de forma (pacote) ____ R$ 2,50 
Requeijão (copo) ________ R$ 3,80 
Presunto (Kg) ___________ R$ 14,00 

A despesa total de Luís será de: 
a) R$ 21,70; 

b) R$ 28,50; 

c) R$ 31,50; 

d) R$ 36,00; 

e) R$ 37,70. 

 
QUESTÃO 24. 
Marque a alternativa em que a leitura está 
correta: 

a) R$ 1,50 = Um real e cinqüenta 

centavos 

b) R$ 10,00 = Dez real 

c) R$ 0,01 = Zero reais e um centavo 

d) R$ 6,30 = Seis real e trinta centavo 

e) R$ 3,60 = Três real e sessenta centavo 

 
QUESTÃO 25. 

Comprei 20 metros de tecido e paguei R$ 
184,00. Qual o preço de 17 metros deste 
mesmo tecido?  

a) R$ 156,40  

b) R$ 116,50  

c) R$ 110,00  

d) R$ 80,00 

e) R$ 75,00 

 
QUESTÃO 26. 
Paulo resolveu quebrar seu cofrinho. Decidiu 
então presentear sua mãe com um lindo 
ramalhete de rosas, que lhe custou R$ 5,25. 
Lembrou-se também de seu irmãozinho e 
comprou-lhe um carrinho que custou R$ 
7,65. Restou-lhe apenas R$ 15,55. Quanto 
Paulo conseguiu juntar em seu cofrinho? 

a) R$ 27,45 

b) R$ 28,45 

c) R$ 35,40 

d) R$ 25,50 

e) R$ 38,45 

 
QUESTÃO 27. 
Carla trabalha como diarista, recebendo, o 
valor de R$ 25,00 por dia. Tendo serviço de 
pelo menos 20 dias por mês. Neste mês ela 
trabalhou durante 22 dias, logo receberá: 

a) R$ 420,00 

b) R$ 480,00 

c) R$ 500,00 

d) R$ 550,00 

e) R$ 561,00 

 
QUESTÃO 28. 
22. Uma loja de esportes faz uma promoção 
para dia das crianças: bola de futebol de R$ 
44,00 por apenas a R$ 36,00; sapato de 
futsal de R$ 60,00 por R$ 46,00; camisa do 
Brasil de R$ 160,00 por R$ R$ 130,00; 
calção oficial da seleção de R$ 25,00 por R$ 
18,00, pares de meias esportivas de R$ 
12,00 por R$ 7,00, tudo podendo ser 
dividido em três parcelas iguais. Se um 
cliente escolhe uma bola, um sapato, um 
calção e um par de meias. Dividindo em três 
parcelas pagará na primeira o valor de: 

a) R$ 82,00 

b) R$ 96,00 

c) R$ 66,00 

d) R$ 79,00 

e) R$ 56,00 
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QUESTÃO 29. 
O preço de custo de um livro é de R$ 11,00. 
Esse mesmo livro é vendido nas livrarias por 
R$ 15,00. Quanto o livreiro lucrará se vender 
800 desses livros? 

a) R$ 2.800,00;  

b) R$ 3.200,00;  

c) R$ 4.100,00; 

d) R$ 5.600,00; 

e) R$ 5.670,00. 

 
QUESTÃO 30. 

Érica comprou sabonetes e pagou R$ 7,15 
pela compra. Se cada sabonete custou R$ 
0,55, quantos sabonetes ela comprou? 

a) 10;  

b) 11;  

c) 12;  

d) 13; 

e) 14. 

 
ESPECIFICAS 
 
QUESTÃO 31. 

Se um colega por acidente cair de uma 
escada e permanecer imóvel mas consciente, 
qual é a providência correta? 

a) Deixá-lo imóvel e procurar ajuda de 

pessoas especializadas. 

b) Removê-lo para um local mais 

confortável. 

c) Chamar outros colegas e levar para o 

pronto socorro. 

d) Levantar sua cabeça e perguntar 

aonde está doendo. 

e) Virar a pessoa e verificar se tem 

fraturas expostas mesmo não vendo 

sangue. 

 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 32. 
Para limpar e lustrar pratos, copos e talheres 
você deve: 

a) Lavar somente com água e sabão. 

b) Passar pano úmido e lustra móveis. 

c) Lavar com água, sabão e passar 

álcool. 

d) Passar anti-ferrugem e palha de aço. 

e) Colocar na máquina de lavar louças 

com um pouquinho de soda. 

 
QUESTÃO 33. 

O hábito de limpeza traz benefícios para a 
vida de todos. Marque com V (Verdadeiro) ou 
F (Falso) as afirmativas abaixo que fazem 
referência aos benefícios da prática da 
limpeza. 
( ) Ambiente de trabalho mais agradável. 
( ) Identificação das falhas aparentes nos 
equipamentos, antes que o problema se 
agrave. 
( ) Melhores condições de saúde. 
( ) Diminuição da vida útil dos 
equipamentos. 
A ordem correta, de cima para baixo, é: 

a) V F V F; 
b) V V V F; 
c) F V F V; 
d) F F F V; 
e) V F F V. 

 

QUESTÃO 34. 
O primeiro procedimento ao perceber cheiro 
de gás deve ser: 

a) Fazer manutenção geral com pessoal 

especializado; 

b) Desligar as luzes da casa, pois 

qualquer faísca poderá ocasionar um 

incêndio; 

c) Localizar a válvula do registro do gás e 

desligá-la até que o problema seja 

resolvido; 

d) Manter as janelas e portas fechadas 

para que o gás não saia; 

e) Ligar para o fornecedor de gás. 
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QUESTÃO 35. 
Produtos de limpeza devem ser guardados: 

a) Dentro do forno. 

b) Separados dos alimentos. 

c) Sobre a pia. 

d) Próximos aos alimentos. 

e) Por trás da geladeira. 

 
QUESTÃO 36. 
São cuidados higiênicos que devemos ter 
diariamente para termos higiene pessoal e 
boa aparência: 

a) Lavar o rosto e escovar os dentes ao 
levantar e depois das refeições / 
tomar banho diariamente / pentear os 
cabelos e usar roupas limpas / lavar 
as mãos com 
frequência,principalmente antes das 
refeições. 

b) Recolher o lixo da rua / escovar os 
dentes antes e depois de dormir / 
trançar os cabelos e usar roupas 
limpas. 

c) Lavar o rosto ao levantar / pentear os 
cabelos/ limpar a caixa de gordura da 
casa /manter limpo o local de 
trabalho. 

d) Colocar o lixo em locais adequados / 
limpar máquinas, equipamentos e 
ferramentas /tomar banho todos os 
dias. 

e) Verificar se há cupim no local de 

trabalho / colocar o lixo em local 
adequado / escovar os dentes antes e 
depois das refeições. 

 
QUESTÃO 37. 
Assinale a alternativa incorreta: É função 
dos auxiliares de serviços gerais: 

a) Prestar serviços de enfermagem 
b) Executar trabalhos de limpeza e 

conservação em geral 
c) Executar atividades de copa 
d) Separar os materiais recicláveis para 

descarte 
e) Reabastecer os banheiros com papel 

higiênico, toalhas e sabonetes. 

QUESTÃO 38. 
Assinale a alternativa incorreta para as 
atribuições da auxiliar de serviços gerais: 

a) Apresentar-se pontualmente usando 
uniforme em boas condições no local 
de trabalho 

b) b)) Executar os serviços de acordo 
com as normas estabelecidas pela 
chefia 

c) Utilizar EPIs apenas para a finalidade 
a que se destinam, responsabilizando 
se pela guarda e conservação, 
comunicando a chefia qualquer 
alteração que os tornem impróprios 
para uso. 

d) Comunicar a chefia interferências de 
outros profissionais nas rotinas 
estabelecidas 

e) Todas as alternativas acima estão 
incorretas. 

 

QUESTÃO 39. 
Se o seu superior lhe pedir para se fazer a 
mudança de móveis de madeira muito 
grandes, como um guarda-roupa, por 
exemplo, o CORRETO é:  

a) Carregar o mesmo cheio de roupas.  
b) Desmontar cuidadosamente o mesmo.  
c) Informar ao seu superior que isso não 

é sua função.  
d) Transportar o mesmo montado. 
e) N. d. a. 

 
QUESTÃO 40. 
Quando for necessária a reposição de 
materiais e produtos de limpeza, o Auxiliar 
de Serviços Gerais deverá:  

a) Avisar por escrito aos seus superiores 
diretos.  

b) Comprar pessoalmente no comércio e 
apresentar a nota fiscal à prefeitura.  

c) Fazer uma solicitação verbal aos seus 
colegas de trabalho.  

d) Telefonar diretamente para o 
almoxarifado e fazer o pedido. 

e) Esperar que alguém faça a reposição. 
 
 




