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Leia o texto para responder as questão de nº 01. 

Máquina faz pão durar dois meses 

Novo forno de microondas destrói os fungos naturalmente 
presentes no pão e faz com que ele não se decomponha 

O aparelho, que foi criado pela Universidade do Texas e 
poderia ser usado em padarias, é um forno de microondas 

que destrói os fungos naturalmente presentes no pão - 

fazendo com que ele não se decomponha e dure até 60 
dias. O objetivo é coibir o desperdício (os EUA jogam fora 

cerca de 40% da comida que compram). 
 

QUESTÃO 01 
De acordo com o texto o novo microondas:  

a) reduz para apenas 30 % de fungos. 

b) destrói os fungos de todos os alimentos, menos do pão. 
c) destrói os fungos com o objetivo de coibir o desperdício 

de alimentos. 
d) reduz para apenas 60 % de fungos. 

 

QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa em que as palavras estejam em 

ordem alfabética: 
a) foi-, é-, destrói. 

b) criado-, decomponha-, fazendo. 
c) fazendo-, dure-, coibir. 

d) ele-, naturalmente -, microondas. 

 
QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa em que a palavra esteja com a 
separação silábica correta: 

a) mi-croo-ndas. 

b) apa-re-lho. 
c) de-com-pon-ha. 

d) na-tu-ral-men-te. 
 

QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que a palavra seja uma 
paroxítona: 

a) máquina. 
b) é. 

c) sílaba. 
d) útil. 

 

QUESTÃO 05 
O antônimo de novo é: 

a) atual. 
b) juvenil. 

c) viçoso. 

d) antiquado. 
 

QUESTÃO 06 
O antecessor de 1011 é. 

a) 1010. 
b) 1012. 

c) 1009. 

d) 1013. 
 

 

QUESTÃO 07 

O dobro da metade de 150 é:  

a) 300. 
b) 150. 

c) 75. 
d) 35. 

 

QUESTÃO 08 
A metade da metade de 800 é: 

a) 200. 
b) 250. 

c) 400. 
d) 450. 

 

QUESTÃO 09 
Ao convertermos 6,9 metros em centímetros teremos 

__________ cm. 
a) 69. 

b) 690. 

c) 6900. 
d) 69000. 

 
QUESTÃO 10 

Ao passar 3200 gramas para quilogramas teremos 
__________ kg. 

a) 3,2. 

b) 32. 
c) 32.200. 

d) 320.000 
 

QUESTÃO 11 

São atitudes éticas no trabalho, EXCETO: 
a) Educação e respeito entre os funcionários. 

b) Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos 
colegas de trabalho. 

c) Respeito à hierarquia dentro do local de 

trabalho. 
d) Busca de crescimento profissional sem levar em 

conta que algumas atitudes podem prejudicar 
outros colegas de trabalho. 

 
QUESTÃO 12 

Cidadania é a expressão concreta do exercício da 

democracia. Exercer a cidadania plena é ter 
direitos: 

a) religiosos, políticos e sociais. 
b) civis, políticos e sociais. 

c) civis, políticos e religiosos. 

d) civis, religiosos e sociais. 
 

QUESTÃO 13 
Analise as informações abaixo referentes aos primeiros 

socorros em caso de Fraturas e responda: 
I-Se a fratura for exposta, cubra o ferimento com gaze ou 

pano limpo.  

II-Em hipótese alguma tente realinhar o membro ou 
retornar o osso, isso pode agravar a situação;  
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III-Imobilize a região lesada com tábua, papelão ou 

madeira, envolvendo uma faixa; 

IV-Em caso de sangramento incessante (hemorragia), 
realize uma leve compressão com pano limpo. 

a) Apenas as afirmativas I,  II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III, e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 14 
Nas últimas semanas tivemos um aumento considerável 

nos preços ___________. 
a) dos alimentos. 

b) dos vestuários. 

c) da gasolina. 
d) da conta de luz. 

 
QUESTÃO 15 

Para evitar acidentes no local de trabalho, é essencial que 

se veja claramente aquilo com que se está trabalhando. A 
maioria dos objetos deve ficar a; 

a) 10 centímetros de distância dos olhos. 
b) 20 centímetros de distância dos olhos. 

c) 50 centímetros de distância dos olhos. 
d) 90 centímetros de distância dos olhos. 

 

QUESTÃO 16 
Ao coletar o lixo é importante saber que este pode ser 

reciclado. A  lixeira de coleta seletiva para metais é de cor: 
a) Azul. 

b) Amarela. 

c) Vermelha.  
d) Verde. 

 
QUESTÃO 17 

O lixo ___________ é aquele composto essencialmente 

por papéis, papelões e plásticos. 
a) doméstico. 

b) hospitalar. 
c) residencial. 

d) comercial. 
 

QUESTÃO 18 

Para a manutenção da limpeza de ruas e estradas deve-se 
EXCETO: 

a) retirar as folhas caídas das árvores. 
b) Retirar entulhos de construção. 

c) Varrer periodicamente as ruas. 

d) Jogar a água em abundância para tirar a sujeira das 
ruas diariamente, sem a necessidade de varrer. 

 
QUESTÃO 19 

Você precisa higienizar as latas de lixo, nesse caso você 
usará: 

a) Detergente. 

b) Desinfetante. 
c) Álcool. 

d) Sabão em pó. 

 

QUESTÃO 20 

________________ serve para desengordurar. 
a) O Desinfetante. 

b) O Detergente. 
c) A Água raz. 

d) O Lustra móveis. 

 
QUESTÃO 21 

As podas de limpeza de ramos secos podem ser feitas: 
a)  em qualquer época do ano. 

b) no verão. 
c) na primavera. 

d) no outono. 

 
QUESTÃO 22 

A Poda de renovação para floração de arbustos através da 
remoção de um terço dos troncos deve ser feita : 

a) uma vez a cada ano.  

b) duas vezes a cada ano.  
c) três  vezes a cada ano.  

d) quatro vezes a cada ano.  
 

QUESTÃO 23 
Normalmente a diluição da tinta acrílica é igual ao da tinta 

látex pva, devemos colocar de: 

a) 10% a 15% de água potável na primeira demão de 
tinta. 

b) 15% a 20% de água potável na primeira demão de 
tinta. 

c) 20% a 30% de água potável na primeira demão de 

tinta. 
d) 30% a 40% de água potável na primeira demão de 

tinta. 
 

QUESTÃO 24 

______________ é a mistura de cimento, areia e água 
com ou sem outros elementos como arenoso, saibro e a 

cal. É utilizada nas alvenarias, nas fundações de pedra, 
nos revestimentos de paredes, etc. 

a) A Argamassa. 
b) O cimento batido. 

c) O concreto. 

d) A massa corrida. 
 

QUESTÃO 25 
Pediram para você lavar a entrada do prédio da prefeitura, 

com produtos químicos, nesse caso para evitar acidentes 

de trabalho você deve usar: 
a) luvas e botas. 

b) óculos protetores e avental. 
c) protetor auricular e botas. 

d) avental e luvas. 
 


