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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Na frase “O município de Itaituba é banhado pelo rio Tapajós, que possui águas cristalinas”, a 
palavra que dá qualidade às águas do rio Tapajós é: 

 

A) banhado. 
B) águas. 
C) cristalinas. 
D) rio. 

 

02. Assinale a alternativa em que a palavra seja nome próprio: 
 

A) Município. 
B) Tapajós. 
C) Lago. 
D) Águas. 

 

03. Marque a alternativa que contém o plural correto: 
 

A) rio → rios  
B) cidade →   cidadis 
C) margem → margems 
D) município → municípius 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 04 e 05. 
 

A maior festividade em Itaituba é a festa de Nossa Senhora de Santana, 
a padroeira do município. 

 

04. Marque a alternativa em que a palavra contenha o mesmo número de sílabas de MUNICÍPIO. 
 

A) senhora. 
B) festa. 
C) padroeira. 
D) rio. 

 

05. A palavra que pode ser acompanhada do artigo O é: 
 

A) festa. 
B) padroeira. 
C) senhora. 
D) município. 
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MATEMÁTICA 

 

06. Rita foi ao supermercado e comprou 1 litro de óleo, meio quilo de farinha e 1 kg de feijão por     
R$ 5,20. Deu para pagamento uma cédula de R$ 10,00. Seu troco foi de: 

 
A) R$ 4,80 
B) R$ 5,80 
C) R$ 4,30  
D) R$ 4,20 

 

07. Dona Maria foi à feira e comprou 1 kg de carne de segunda por R$ 2,60 e 1 kg de arroz por         
R$ 1,40. O valor de sua compra foi: 

 
A) R$ 3,80 
B) R$ 5,00 
C) R$ 4,00 
D) R$ 3,90 

 

08. Itaituba está distante de Belém 898 Km. O algarismo da ordem da dezena é: 
 

A) menor que 8. 
B) menor que 9. 
C) par. 
D) ímpar. 

 

09. Na primeira quinzena de julho comemora-se a Festa de Nossa Senhora de Santana, em Itaituba. O 
termo quinzena refere-se a um conjunto de: 

 
A) 15 semanas. 
B) 15 dias. 
C) 15 horas. 
D) 15 minutos. 

 

10. A população do município de Itaituba é de aproximadamente 97.630 habitantes. A escrita correta 
deste numeral é: 

 
A) noventa e seis mil, setecentos e trinta. 
B) novecentos e setenta e seis mil e trinta. 
C) nove milhões, setecentos e sessenta e três mil. 
D) noventa e sete mil, seiscentos e trinta. 
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CCCCONHECIMENTOS ONHECIMENTOS ONHECIMENTOS ONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 20, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA. 
 

11. Em relação à higiene pessoal, o profissional Auxiliar de Serviços Gerais, deve: 
 

A) tomar banho somente uma vez por semana. 

B) estar com as unhas limpas e aparadas, os sapatos limpos e engraxados e tomar banho 
diariamente. 

C) manter a barba e o bigode sempre longos e bem cuidados. 
D) usar os sapatos molhados e sujos de lama devido às chuvas. 

 

12. Para cuidar de sua aparência pessoal, durante o horário de trabalho o Auxiliar de Serviços Gerais 
deve usar: 

 

A) uma camisa desbotada e tênis colorido 
B) os cabelos cortados e penteados. 
C) a camisa do time preferido e um discreto brinquinho nas orelhas. 
D) uma camiseta regata e sandálias havaianas. 

 

13. É uma das responsabilidades do Auxiliar de Serviços Gerais: 
 

A) cuidar da limpeza dos ambientes de trabalho e utilizar corretamente os materiais de limpeza. 
B) zelar pela segurança pessoal do Prefeito e de sua família. 
C) esperar que alguém o mande fazer o trabalho diário de lavar pisos. 
D) tratar de assuntos de interesse particular no horário de trabalho. 

 

14. O bom relacionamento com os chefes, colegas e o público em geral é muito importante para 
qualquer profissional. Por isso, o Auxiliar de Serviços Gerais, deve: 

 

A) chegar e sair do seu posto de trabalho em qualquer horário. 
B) ser cordial e atencioso com todos. 
C) criticar seus colegas de trabalho. 
D) falar o mínimo possível e somente quando solicitado. 

 

15. Para limpar as mesas de trabalho dos funcionários da Prefeitura, o Auxiliar de Serviços Gerais 
deve usar: 

 

A) soda cáustica. 
B) querosene. 
C) palha de aço. 
D) flanela ou pano macio, limpo e levemente umedecido. 

 

16. Quanto à limpeza de portas, janelas e móveis de madeira, o Auxiliar de Serviços Gerais deve usar: 
 

A) óleo de peroba ou similar. 
B) água e sabão ou detergente. 
C) álcool e cera líquida. 
D) sapólio e alvejante. 

 

 

17. Em relação à segurança no trabalho, EPI significa: 
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A) equipamento de polícia individual. 
B) equipamento pedagógico individual. 
C) equipamento de proteção individual. 
D) equipamento de proteção da equipe. 
 

18. Um profissional competente e responsável age assim: 
 

A) cumpre todos os dias o horário estabelecido no Contrato de Trabalho. 
B) falta todas as sextas-feiras. 
C) chega diariamente atrasado ao trabalho. 
D) não respeita as normas de trabalho da Prefeitura. 

 

19. Para ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho devemos: 
 

A) tratar de forma gentil somente a chefia e os funcionários importantes. 
B) cumprimentar os colegas de trabalho somente se formos cumprimentados. 
C) tratar a todos com cordialidade. 
D) comentar nossa vida pessoal e nossos problemas com colegas de trabalho. 

 

20. Para prevenir acidentes no trabalho, o Auxiliar de Serviços Gerais deve: 
 

A) utilizar um estilete de metal para abrir a caixa da tomada elétrica. 
B) trabalhar no piso escorregadio. 
C) evitar o uso de máscaras de proteção das mãos. 
D) usar botas e macacão para lavar áreas internas e externas. 

 


