
Concurso Público

002. Prova objetiva

Auxiliar Escolar

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

20.08.2017	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 
01 a 04.

A educação morreu?

Leila estava numa fila para a seção de frios em um 
supermercado. Quando chegou a vez de ela ser aten-
dida e começava a fazer o pedido, um homem de trinta 
e poucos anos entrou na frente dela e pediu trezentos 
gramas de queijo. A atendente tentou explicar ao ho-
mem que existia uma fila, mas ele a interrompeu, di-
zendo que já havia feito o pedido e ela que fatiasse e 
embrulhasse logo o queijo. A moça obedeceu.

Chocada, e apontando para o homem, Leila virou 
para uma senhora que estava atrás dela e perguntou:

– Viu só que educação?
Antes que a senhora respondesse, o homem olhou 

para Leila com o ar mais cínico que se possa imaginar 
e disse com toda a tranquilidade:

– O mundo é dos espertos. Fique esperta que isso 
não acontece mais.

Leila respondeu que preferia ser educada a ser es-
perta. E, ao acabar de responder, já sabia que estava 
perdendo seu tempo.

(Leila Ferreira. A arte de ser leve. 
São Paulo: Globo, 2010. Adaptado)

01. Conforme o texto, assim que o homem furou a fila, 
a atendente

(A) perguntou o que ele desejava comprar.

(B) percebeu que já o conhecia.

(C) informou-o sobre a existência da fila.

(D) avisou-lhe que não havia o que ele solicitou.

02. Segundo o texto, ao ver que o homem furou a fila, 
Leila

(A) fez uma pergunta a uma pessoa da fila.

(B) fez um elogio a si mesma.

(C) fez uma crítica à atendente do balcão.

(D) deu um conselho ao homem.

03. Conforme o texto, a fala do homem “O mundo é dos 
espertos” demonstra que ele

(A) se lamenta por estar errado.

(B) aceita a sugestão da atendente.

(C) desvaloriza as atitudes corretas.

(D) se sente um pouco culpado.

04. Na frase “Chocada, e apontando para o homem...”, 
a palavra destacada pode ser substituída, sem alte-
ração de sentido, por

(A) Aflita.

(B) Interessada.

(C) Impressionada.

(D) Preocupada.
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07. Assinale a alternativa em que o verbo destacado 
está no tempo passado.

(A) Estamos vivendo em ambientes mais estres-
santes...

(B) E o estresse acabou virando uma espécie de 
desculpa...

(C) Uma pessoa deixa de responder ao nosso 
“bom dia”...

(D) Um chefe implicante maltrata seus funcioná-
rios...

08. Na expressão “vida pessoal”, a segunda palavra dá 
qualidade à primeira. Assinale a alternativa em que 
ocorre o mesmo processo.

(A) acabou virando

(B) chefe maltrata

(C) simplesmente que

(D) chefe implicante

09. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
é feminina.

(A) ... ambientes mais estressantes...

(B) ... acabou virando uma espécie de desculpa...

(C) ... deixa de responder ao nosso “bom dia”...

(D) ... maltrata seus funcionários...

10. A alternativa em que a palavra destacada tem o 
sentido de posse é:

(A) ... menos tolerantes com os erros alheios.

(B) ... desculpa para certos comportamentos.

(C) Um chefe implicante maltrata seus funcioná-
rios…

(D) ... porque tem andado estressado.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 
números 05 a 10.

Estamos vivendo em ambientes mais estressantes 
no trabalho, no trânsito, nos aeroportos, na vida pes-
soal. E, quando estamos estressados, ficamos mais 
irritados, menos tolerantes com os erros alheios.

E o estresse acabou virando uma espécie de des-
culpa para certos comportamentos. Uma pessoa deixa 
de responder ao nosso “bom dia” e depois diz simples-
mente que estava estressada. Um chefe implicante  
maltrata seus funcionários e acha esse comportamento 
natural, porque tem andado estressado.

Isso significa o quê? Que estamos perdendo o con-
trole de nossas vidas?

(Leila Ferreira. A arte de ser leve. 
São Paulo: Globo, 2010. Adaptado)

05. De acordo com o 1o parágrafo, os ambientes estres-
santes nos deixam

(A) impacientes.

(B) compreensivos.

(C) atentos.

(D) preocupados.

06. Conforme o 2o parágrafo, a desculpa de que esta-
mos estressados

(A) acaba diminuindo nosso estresse.

(B) é usada para justificar nossos erros.

(C) pode nos ajudar a sermos melhores.

(D) leva à mudança de nossas atitudes.
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12. A leitura do segundo quadrinho permite afirmar que 
Chico

(A) pretende fazer a vontade do primo.

(B) fica irritado com o primo.

(C) não se dispõe a ajudar o primo.

(D) demora a entender o que o primo quer.

13. Assinale a alternativa em que a concordância das 
palavras está de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa.

(A) As sacolas está cheia de papel.

(B) Os passageiros chegaram mais cedo.

(C) Os amigos dele, naquele dia, veio logo.

(D) Os copos se encontra sobre a mesa.

14. A alternativa que apresenta uma frase negativa é:

(A) Assim vamos nos atrasar!

(B) Chegarei o mais cedo possível.

(C) Onde estarão os meus óculos?

(D) Ele não será atendido hoje.

15. A concordância do verbo “ser” está de acordo com a 
norma-padrão da língua portuguesa em:

(A) Você sabe se já são uma e meia?

(B) Lá todos é como uma família.

(C) Os funcionários, frequentemente, é advertido.

(D) São três horas na cidade de Brasília.

Analise os quadrinhos para responder às questões de 
números 11 e 12.

(Mauricio de Souza. As melhores tiras de Chico Bento. 
São Paulo: Panini Books, 2008. Vol. 1)

11. No texto do primeiro quadrinho, o primo de Chico 
está

(A) apressado.

(B) faminto.

(C) insatisfeito.

(D) agradecido.
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r a s c u n h oMateMática

16. Considere que hoje é dia 21. Mauro faz aniversário 
daqui a 5 dias.

O aniversário de Mauro é no dia

(A) 25.

(B) 26.

(C) 27.

(D) 28.

17. Observe o anúncio da televisão que Gabriel quer 
comprar.

Para comprar essa televisão, ele terá que gastar um 
terço da quantia que tem em sua poupança. A quantia 
que Gabriel possui na poupança é de

(A) R$ 250,00.

(B) R$ 1.000,00.

(C) R$ 1.500,00.

(D) R$ 2.250,00.
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r a s c u n h o18. Virgínia armazena feijão cozido em potes que, 
quando estão cheios por completo, contêm 450 g 
do alimento. Se Virgínia possui 2 kg de feijão  
cozido, o número máximo de potes cheios que  
ela poderá armazenar é

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

19. Em uma rede de lojas do litoral sul, existem 60  

funcionários. Destes,  moram na cidade de  

Mongaguá, e os demais moram nas cidades de  
Itanhaém e Peruíbe. O número de funcionários que 
moram na cidade de Mongaguá corresponde a

(A) 35.

(B) 37.

(C) 42.

(D) 49.

20. Pedro saiu para comprar uma furadeira e pagou  
R$ 190,00. Aproveitou e comprou um alicate no  
valor de R$ 25,00 e mais cinco parafusos de  
R$ 2,00 cada. No total, Pedro gastou

(A) R$ 217,00.

(B) R$ 225,00.

(C) R$ 235,00.

(D) R$ 247,00.

21. Observe a ficha técnica de um filme.

Título original: The Mama

Ano de produção: 2015

Dirigido por: Renato Martins

Duração: 137 min

País de Origem: EUA

Classificação: Não recomendado para menores de 12 anos

A duração desse filme, em horas e minutos, é de

(A) 2 h 37 min.

(B) 2 h 27 min.

(C) 2 h 17 min.

(D) 1 h 37 min.
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r a s c u n h o22. A distância da casa de Caio até o trabalho é de 4 km. 
Essa medida, em metros, corresponde a

(A) 4 000.

(B) 40 000.

(C) 400 000.

(D) 4 000 000.

23. No mercado Buriti, a cada R$ 80,00 reais em com-
pras, o cliente ganha um cupom para concorrer ao 
sorteio de um veículo. Se Lorena gastou R$ 520,00 
em compras nesse mercado, a quantidade de cupons 
que ela ganhou foi

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

24. Os amigos Beatriz, Gabriel e Felipe foram a uma 
loja de bolos. Todos eles queriam um único sabor, 
e havia apenas dois bolos desse sabor. Conside-
rando que esses dois bolos foram divididos igual-
mente entre eles, sem sobra, é correto afirmar que 
cada um ficou com

(A)  de bolo.

(B)  de bolo.

(C)  de bolo.

(D)  de bolo.
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r a s c u n h o25. Mariana orçou com o Buffet Sapeca uma festa para 
50 convidados. Nesse orçamento, havia a seguinte 
estimativa para massa e salgados a serem oferecidos:

600 salgados 10 kg de massa

Mariana decidiu fazer a festa com o dobro de convi-
dados previstos no orçamento. Considerando a esti-
mativa do buffet, a festa contará com

(A) 1 200 salgados e 20 kg de massa.

(B) 900 salgados e 30 kg de massa.

(C) 800 salgados e 20 kg de massa.

(D) 800 salgados e 12 kg de massa.

26. Kátia estava estudando para a prova e, em uma das 
questões, ela precisou fazer o seguinte cálculo: 

 multiplicado por 3. Esse cálculo resulta, correta-

mente, em

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

27. Em uma receita de bolo, a medida do leite é dada 

como  L. O instrumento de medida que Joana 

utiliza é o seguinte:

Para atingir a quantidade correta de leite, Joana 
deve colocar

(A) 350 mL.

(B) 450 mL.

(C) 500 mL + 150 mL.

(D) 500 mL + 250 mL.
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r a s c u n h o28. Em 2017, o estado de Santa Catarina sofreu com 
índices altos de chuva. No final de maio desse 
ano, o município de Brusque registrou mais de  
80 milímetros de chuva em 96 horas.

(https://omunicipio.com.br)

É correto dizer que esse registro ocorreu ao longo 
de

(A) 4 dias.

(B) 5 dias.

(C) 6 dias.

(D) 7 dias.

29. Carla irá trocar o piso de seu quintal retangular. Para 
calcular a quantidade de material a ser comprada, é 
necessário saber a metragem quadrada do quintal. 
Para tanto, é preciso multiplicar os 12 metros refe-
rentes à largura pelos 17 metros de comprimento, 
o que resulta em uma metragem quadrada igual a

(A) 50.

(B) 194.

(C) 204.

(D) 357.

30. Na receita de pudim de leite, Joana faz a calda uti-

lizando 1 xícara de açúcar e  de xícara de água. 

Se ela fizer meia receita, utilizará  de xícara de  

açúcar e

(A)  de xícara de água.

(B)  de xícara de água.

(C)  de xícara de água.

(D)  de xícara de água.
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36. Durante a manipulação de alimentos, é permitido

(A) experimentar alimentos na palma da mão.

(B) assoar o nariz com lenços descartáveis.

(C) retirar o suor diretamente com as mãos.

(D) proteger os cabelos com rede.

37. É necessário que o manipulador de alimentos siga 
algumas normas, como

(A) manter as unhas curtas e limpas.

(B) trocar os uniformes 1 vez por semana.

(C) fazer a barba a cada 2 dias.

(D) utilizar aliança caso seja casado.

38. Para a adequada lavagem das mãos antes da 
manipulação de alimentos, deve-se utilizar

(A) sabonete de rosas.

(B) sabonete líquido.

(C) detergente de maçã.

(D) sabonete de erva-doce.

39. Ao se servir café para colegas de trabalho, reco-
menda-se

(A) entregar o café puro sem oferecer açúcar ou 
adoçante.

(B) oferecer o café já adoçado com açúcar.

(C) oferecer o café já adoçado com adoçante.

(D) perguntar se a pessoa servida prefere café 
puro, com açúcar ou com adoçante.

40. Feijões com carunchos deverão ser

(A) cozidos em panela de pressão.

(B) deixados de molho antes de cozinhar.

(C) devolvidos ao fornecedor.

(D) cozidos em panela comum.

conhecimentos esPecÍficos

31. Para a limpeza de sanitários, devem ser utilizadas 
luvas de

(A) vinil.

(B) borracha.

(C) malha de aço.

(D) plástico.

32. Em situação normal (quando não há ocorrências 
que possam contaminar a água, como enchentes, 
queda de animais, entre outras), recomenda-se a 
lavagem da caixa-d’água de um prédio a cada

(A) 2 meses.

(B) 4 meses.

(C) 6 meses.

(D) 8 meses.

33. Em uma cozinha, é permitido

(A) limpar o chão com hipoclorito de sódio.

(B) varrer o chão com vassoura de pelo.

(C) utilizar panos de algodão para secar pratos e 
copos.

(D) aproveitar embalagens de alimentos para 
guardar água sanitária.

34. O funcionário de uma escola encontrou na geladeira 
da copa uma caixa de leite com o prazo de validade 
vencido e decidiu corretamente

(A) utilizar o leite em uma receita de bolo.

(B) ferver o leite antes de servi-lo.

(C) utilizar o leite para fazer coalhada.

(D) jogar a caixa de leite no lixo.

35. Em relação ao armazenamento dos alimentos,  
é correto afirmar que deve ser guardado em gela-
deira:

(A) biscoito de chocolate.

(B) fubá de milho.

(C) requeijão fresco.

(D) sal refinado.






