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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Marque a alternativa onde há erro na separação 
silábica das palavras: 

A) Ex-ces-so, e-gíp-ci-o 

B) Cons-ci-ên-ci-a, ab-rup-to 

C) Res-sen-ti-men-to, ca-a-tin-ga 

D) E-xór-dio, pro-ê-mio 

E) Cons-tru-í-do, téc-ni-co 
 

Leia a tirinha abaixo para responder ás próximas questões: 

 

02 – O objetivo de Calvin era: 

A) Produzir bonecos de neve de forma rápida e 
econômica para vender. 

B) Encher sua cidade de bonecos de neve no natal, e 
para isso procurava uma maneira mais fácil de 
produzi-los em massa. 

C) Ensinar Haroldo a fazer bonecos de neve. 

D) Produzir em massa bonecos de neve de gosto 
popular, para economizar tempo. 

E) Soltar sua criatividade e fazer bonecos de neve 
originais e diferentes, para as pessoas notarem a 
diferença. 

 

03 - Marque a opção CORRETA que indique uma 
frase com linguagem informal, retirada do quadrinho 
acima: 

A) “Um boneco de neve genérico” 

B) “Cara, isso é loucura!” 

C) “Tão desdenhoso, mas tão prático” 

D) “E para que serve originalidade se você não pode 
produzir em massa?” 

E) “Eu costumava fazer bonecos de neve originais” 
 

04 – Na língua portuguesa, uma mesma palavra pode 
ter diversos significados, de acordo com o contexto 
em que a mesma é empregada. Assinale a opção que 
indique o significado CORRETO da palavra “baratas” 
no quadrinho: 

A) Algo fajuto, de má qualidade. 

B) Alienação de alguma coisa; venda; permuta. 

C) Insetos ortópteros da família dos blatídeos; as de 
hábitos domésticos, por nutrirem-se de toda sorte de 
produtos, contaminam alimentos, têm odor 
desagradável e tornam-se pragas sérias. 

D) Recipiente onde se bate o leite ou a nata para obter 
manteiga. 

E) Indivíduo atarantado, desorientado ou desorganizado 
 

05 – Assinale a alternativa que esteja INCORRETA 
com relação a concordância verbal e nominal: 

A) Faltou papel e caneta. 

B) Londres ou Lisboa será a sede do próximo 
Campeonato Europeu. 

C) Quem são aquelas pessoas? 

D) Joaquina tem menos bonecas que sua amiga. 

E) É proibida entrada de pessoas não autorizadas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – O preço médio da gasolina voltou a subir no 
início de maio de 2018, segundo matéria publicada 
pelo site g1 em 14/05/2018. De acordo com este 
assunto, analise os itens a seguir: 

I. A alta da gasolina acompanha os reajustes feitos pela 
Petrobras em meio à escalada dos preços internacionais 
do petróleo. 

II. O reajuste nos preços faz parte da política de preços da 
empresa Petrobrás, que muda os valores quase 
diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações 
internacionais. O repasse do valor para o consumidor final 
é obrigatório para os postos. 

III. O preço médio da gasolina varia de estado para o estado, 
refletindo principalmente as diferenças de alíquota de 
ICMS e custos de transporte. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

 

07 – Encontro histórico entre o líder norte coreano 
Kim Jong-un e o presidente sul coreano MoonJae-in 
foi realizado em 27 de abril de 2018.  
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Com relação a esta temática, leia os itens abaixo: 

I. Kim Jong-un é o primeiro líder norte-coreano a pisar em 
solo sul-coreano desde o final da Guerra da Coreia (1950-
1953), que terminou com a assinatura de um tratado de 
paz. 

II. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados na 
Coreia do Sul, chamados de "Jogos da Paz", as Coreias 
Norte e Sul desfilaram sob a bandeira unificada e 
competiram com uma equipe conjunta de hóquei no gelo. 
O evento também propiciou uma série de visitas de alto 
nível, que deixavam para trás, pelo menos 
temporariamente, as tensões. 

III. Porém, o encontro entre os representantes das nações, 
marcada para o dia 16 de maio de 2018, que seria a 
continuação de uma cúpula entre as Coreias foi 
cancelada pela Coreia do Norte. O motivo do 
cancelamento foram os exercícios militares que a Coreia 
do Sul e os EUA estavam realizando na península 
coreana um pouco antes da data marcada para a reunião. 
Estes exercícios são realizados todos os anos, mas a 
Coreia do Norte afirmou que eles são uma provocação e 
vão contra os avanços políticos conquistados até então. 

Estão CORRETOS os itens: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto.  
 

08 – Algo que tem causado muito tumulto em 
diversas regiões do país é a prisão do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva, que aconteceu no início do 
mês de abril. O ex-presidente é acusado de receber o 
triplex no litoral de SP como propina dissimulada da 
construtora OAS para favorecer a empresa em 
contratos com a Petrobras. Juiz Sérgio Moro 
determinou execução da prisão.  

Marque a opção CORRETA que indique por quantos 
anos de prisão ele foi condenado, de acordo com 
matéria divulgada na g1 em 05/04/2018: 

A) 2 anos e 1 mês 

B) 12 anos e 1 mês 

C) 10 anos e 2 meses  

D) 12 anos e 2 meses 

E) 22 anos 
 

09 – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 
enfrenta uma nova onda de condenação 
internacional depois de ter sido reeleito na votação 
do dia 20/05/2018, para mais 6 anos de mandato. 
Segundo notícias vinculadas ao g1 no dia 21/05/2018, 
analise os itens abaixo, classificando-os como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  A votação do dia 20/05/18, que reelegeu Maduro, foi 
marcada por horário ampliado, denúncias de fraude, 
tentativa de boicote da oposição e falta de 
reconhecimento por grande parte da comunidade 
internacional. 

(     )  Boa parte da comunidade internacional disse não 
respaldar a eleição de Maduro. A União Europeia, os 
Estados Unidos, o Canadá e vários países latino-
americanos afirmam que a eleição não foi transparente. 

(     )  O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou por 
meio de nota oficial que a eleição presidencial na 
Venezuela não teve "legitimidade" nem "credibilidade". Na 
nota, o Itamaraty disse que o governo venezuelano não 
atendeu as reivindicações internacionais para uma eleição 
"livre e justa". 

(     )  Já a Rússia, o Chile e a Bolívia apoiam a eleição de 
maduro. Um responsável da chancelaria russa acusou os 
EUA e outros países ocidentais intervieram nas eleições 
na Venezuela. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    B) V, V, F, F 

C) V, V, V, F   D) F, V, F, F 

E) V, F, F, F 
 

10 – A bandeira de Treviso é composta de três 
triângulos separados por uma faixa branca, sendo 
que o triângulo de isósceles, que se estende até o 
centro, contém o brasão do município. De acordo 
com o site oficial do município, quais são as cores 
de cada triângulo da bandeira? 

A) Azul, amarelo e vermelho 

B) Azul, verde e amarelo. 

C) Amarelo, verde e vermelho 

D) Branco, vermelho e verde 

E) Azul, branco e vermelho 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
MATEMÁTICA  

11 – Compare as frações abaixo, adicionando os 
símbolos > ou < (maior ou menor) entre elas. 
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Alternativas: 

A) <, >, <, <   B) >, <, <, > 

C) <, >, >, <   D) <, <, <, < 

E) >, >, >, > 
 

12 – Em um prédio foi utilizado 850 sacos de cimento 
de 50 kg cada. Quantas toneladas de cimento foram 
utilizadas? 

A) 42,5   B) 425   C) 4.250 

D) 4,25   E) 42.500 
 

13 – Os fatores primos de 375 são: 

A) 2, 3, 5   B) 2, 3, 15 

C) 2, 3    D) 3, 5 

E) 2, 5, 7 
 

14 - Analise a imagem e marque a opção que indique 
a qual figura geométrica ela pertence: 

A) Tetraedro 

B) Pirâmide 

C) Cubo 

D) Octaedro 

E) Dodecaedro 
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15 – Ana Lúcia resolveu cercar 25m2 da chácara de 
seu marido, para plantar flores. Para isso, ela tem 
duas opções: fazer cercado retangular de 6,25m de 
comprimento e 4m de altura, ou um quadrado de 5m 
de altura e 5m de comprimento. Ambos cercados 
teriam como área 25m2, mas seu marido lhe avisou 
que ela deveria gastar a menor quantidade de tela 
possível. Para isso, Ana Lúcia tem que calcular o 
perímetro dos dois cercados. Assinale a alternativa 
que mostre qual cercado Ana terá de fazer para 
gastar menos tela, e qual o perímetro dele. 

A) Quadricular – 20,5m 

B) Retangular 21,5m 

C) Quadricular 22,5m 

D) Retangular 20m 

E) Quadricular 20m 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                 

16 – Com relação à acidentes de trabalho, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Um acidente de trabalho é aquele que se verifique no 
local e no tempo de trabalho, produzindo lesão 
corporal, perturbação funcional ou doença de que 
resulte redução na capacidade de trabalho, ou de 
ganho, ou a morte. 

B) Em sua maioria, os acidentes de trabalho são 
evitáveis, bastando a adoção de simples medidas, 
como o uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI). 

C) Os acidentes de trabalho e seus equiparados são 
passíveis de compensações como auxílio-doença, 
auxílio-acidente, bolsa família, habilitação e 
reabilitação profissional e pessoal, aposentadoria por 
invalidez e pensão por morte, cuja responsabilidade 
pela prestação é do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

D) A empresa tem o dever de fazer uma comunicação 
informando sobre o acidente de trabalho no mesmo 
dia ou até o primeiro dia útil após o fato. No caso de 
morte a comunicação deve ser imediata. Caso essas 
determinações não sejam observadas, a empresa 
deverá realizar o pagamento de multa. 

E) O acidente de percurso também é considerado 
acidente de trabalho e gera direitos previdenciários e 
trabalhistas. O acidente de percurso é aquele que 
ocorre no momento em que o trabalhador se desloca 
de sua casa até o local de trabalho ou vice-versa. 

 

17 – São equipamentos de proteção individual (EPI), 
EXCETO? 

A) Protetor Auricular 

B) Mangotes 

C) Óculos e viseiras 

D) Arnês 

E) Tipoia 

 

18 - Com o crescimento populacional no Brasil nas 
últimas décadas, principalmente nos grandes 
centros urbanos, o destino do lixo tornou-se um 
grande problema ambiental e de saúde pública. De 
acordo com os principais destinos do lixo no Brasil, 
relacione as colunas abaixo: 

1. Lixões  (  ) Nestes locais, o solo é preparado 
(impermeabilizado) para receber o 
lixo orgânico. Este é colocado em 
camadas intercaladas com terra, 
evitando assim a contaminação e a 
proliferação de insetos e ratos. O 
processo de decomposição do 
material orgânico é feito por bactérias 
anaeróbicas. Como resultado deste 
processo, ocorre a geração do gás 
metano, que pode ser descartado 
(queimado) por saídas específicas ou 
utilizado na geração de energia 
elétrica. 

2. Aterro Sanitário  (  ) Consiste em simplesmente retirar 
todo o lixo (orgânico e material) das 
residências, comércios e indústrias, 
despejando-os em grandes áreas a 
céu aberto. Tornam-se verdadeiros 
focos de proliferação de doenças, 
além de que os materiais orgânicos 
produzem chorume, que pode atingir 
rios, lagos e lençóis freáticos 
próximos aos lixões, que pode 
provocar grave situação de 
contaminação. 

3. Compostagem  (  ) Este sistema é mais usado nos casos 
de lixo hospitalar ou que possuem 
algum tipo de contaminação 
perigosa. É realizado em 
incineradores apropriados, mantendo 
toda segurança possível. A fumaça 
gerada deve passar por um sistema 
de filtragem para diminuir ao máximo 
a poluição do ar. 

 

4. Coleta Seletiva 
e Reciclagem  

(  ) Consiste em separar o lixo orgânico 
dos materiais recicláveis. Estes 
últimos são vendidos ou entregues a 
empresas ou cooperativas que os 
reciclam. Desta forma, estes 
materiais podem voltar à cadeia 
produtiva, gerando emprego e renda 
para todos que atuam no processo. 

5. Incineração  (  ) É  um destino muito interessante, do 
ponto de vista ambiental e 
econômico, para o lixo orgânico 
(principalmente restos de frutas, 
verduras e legumes). Neste 
processo, o lixo orgânico é 
transformado em adubo para ser 
utilizado na agricultura. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 2, 1, 5, 3, 4   B) 1, 3, 4, 5, 2 

C) 2, 1, 5, 4, 3   D) 5, 1, 3, 4, 2 

E) 3, 1, 5, 4, 2 

 

19 - Os produtos de limpeza são aliados para deixar 
o ambiente limpo, perfumado e bonito, mas podem 
se tornar perigosos se não forem usados com 
cautela.  
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Sendo assim, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Ao comprar um produto de limpeza a primeira coisa a ser 
feita é observar a embalagem e verificar se está 
devidamente fechada e sem vazamentos. 

(     )  Saber utilizar os produtos de limpeza de maneira correta é 
ideal para o aproveitamento máximo das vantagens 
oferecidas por ele, além de ser essencial para evitar 
acidentes. É muito importante a leitura das instruções de 
uso no rótulo do produto, antes da sua utilização. 

(     )  Algo que pode aumentar a eficácia dos produtos de 
limpeza, é misturá-los uns aos outros. 

(     )  Os produtos de limpeza devem ser armazenados em 
temperatura ambiente e devem ser colocados em local 
próprio, separados de alimentos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V   B) F, V, F, V 

C) V, V, V, F   D) V, V, F, V 

E) V, F, F, V 
 

20 - Higiene é a ciência que tem como objetivo 
preservar a saúde e prevenir doenças através de 
práticas de limpeza ou higienização. Existem 
diversos tipos de higiene, mas as de importância 
relacionadas com os alimentos são a higiene 
pessoal, ambiental e, claro, dos alimentos. Os 
cuidados de higiene pessoal devem ser tomados 
especialmente pelos manipuladores de alimentos. 
São algumas recomendações específicas para os 
manipuladores de alimentos: 

I. Lavar as mãos toda vez que mudar de atividade durante o 
trabalho; 

II. Lavar as mãos depois de usar o banheiro; 

III. Lavar as mãos entre a manipulação de alimentos crus e 
cozidos; 

IV. Lavar as mãos sempre que sair na cozinha; 

V. Lavar as mãos antes de mexer na lixeira. 

VI. Manter as unhas curtas e sem esmalte. 

VII. Não usar brincos, relógios, broches, anéis e outros 
acessórios enquanto estiver preparando os alimentos. 

VIII. Manter o uniforme sempre limpo. 

IX. Usar touca e sapatos abertos. 

Assinale os itens que estão INCORRETOS: 

A) Apenas os itens V, VI e IX 

B) Apenas os itens IV, V e IX 

C) Apenas o item V 

D) Apenas os itens I, III, IV, V e IX 

E) Nenhum item está incorreto. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
RECEPCIONISTA                 

16 – São algumas maneiras para se ter uma boa 
convivência com os colegas de trabalho, EXCETO: 

A) Se possível, converse com seus colegas sobre 
assuntos e problemas pessoais ou profissionais, pois 
isto lhes dará a impressão de que são confiáveis.  

B) Evite, no trato habitual, expressões ou modismos 
como: “mano”, “meu bem”, “querida”, “meu amor”, 

“minha flor”, “nego”, “gata” ou “gato”. Melhor 
perguntar às pessoas como elas querem ser tratadas: 
“senhor”, “senhora”, “senhorita” ou, simplesmente: 
você. 

C) Procure cumprimentar todas as pessoas que 
encontrar, na chegada e na saída. 

D) Faça parte do time. Envolva-se no trabalho, nas 
atividades diárias. Se for possível, invista um pouco 
do seu tempo em pesquisa ou novas ideias para o 
grupo. 

E) Evite ser “puxa-saco”, assim evitará a ira dos colegas. 
 

17 – Com relação aos tipos de documentos oficiais, 
segundo o Manual de redação da Presidência da 
República (2002), é a modalidade de comunicação 
entre unidades administrativas de um mesmo órgão, 
que podem estar hierarquicamente em mesmo nível 
ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma 
forma de comunicação eminentemente interna. Pode 
ter caráter meramente administrativo, ou ser 
empregado para a exposição de projetos, ideias, 
diretrizes, etc. a serem adotados por determinado 
setor do serviço público. Sua característica principal 
é a agilidade. A tramitação deste documento em 
qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela 
simplicidade de procedimentos burocráticos. 

Estamos falando de: 

A) Ata    B) Telegrama 

C) Relatório   D) Memorando  

E) Declaração 
 

18 - A comunicação está associada à linguagem e 
interação, de forma que representa a transmissão de 
mensagens entre um emissor e um receptor. 
Derivada do latim, o termo comunicação significa 
“partilhar, participar de algo, tornar comum”, sendo, 
portanto, um elemento essencial da interação social 
humana.  

Relacione as colunas abaixo de forma correta, com 
relação aos elementos que compõe a comunicação: 

1. Emissor (   ) Corresponde ao local (meio) onde 
a mensagem será transmitida 

2. Receptor (   ) Também chamado de referente, 
trata-se da situação comunicativa 
em que estão inseridos o emissor 
e receptor. 

3. Mensagem  (   ) É o objeto utilizado na 
comunicação, de forma que 
representa o conteúdo, o 
conjunto de informações 
transmitidas pelo locutor. 

4. Código (   ) É quem recebe a mensagem 
emitida pelo emissor. 

5. Canal de 
Comunicação  

(   ) É aquele que emite a mensagem 
para um ou mais receptores, por 
exemplo, uma pessoa, um grupo 
de indivíduos, uma empresa, 
dentre outros. 
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6. Contexto  (   ) Representa o conjunto de signos 
que serão utilizados na 
mensagem 

7. Ruído na 
Comunicação 

(   ) Ele ocorre quando a mensagem não 
é decodificada de forma correta pelo 
interlocutor, por exemplo, o código 
utilizado pelo locutor, desconhecido 
pelo interlocutor 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 5, 7, 6, 2, 1, 4, 3   

B) 5, 6, 3, 2, 1, 4, 7 

C) 6, 5, 3, 2, 1, 7, 4   

D) 4, 7, 5, 2, 1, 3, 6 

E) 3, 4, 7, 2, 1, 5, 6 

 

19 - Para quem trabalha com atendimento telefônico, 
a educação, cordialidade e gentileza são normas 
básicas para conseguir atingir seus objetivos. 
Independente de lidar com reclamações, ouvir 
problemas, ou ter que contornar o estresse de 
clientes, o atendimento telefônico tem alguns 
princípios que permitem o bom convívio. 

Sendo assim, são princípios básicos do atendimento 
telefônico: 

I. Use boa linguagem. Você não precisa usar a norma culta 
da Língua Portuguesa, mas é saudável usar as palavras 
corretamente, fugindo de gírias, privilegiando uma 
comunicação que transmita respeito e seriedade. 

II. Use pronomes de tratamento adequados, como por 
exemplo querido(a), meu bem, etc. 

III. Se você está lidando com um cliente difícil, menos 
educado ou arredio, use a inteligência para contornar o 
problema. Para isso, ouça o seu cliente atentamente, 
jamais seja hostil e tente manter a cordialidade.  

IV. Nunca atenda o telefone antes do 3° toque. Atender o 
telefone rápido demais não deixa uma boa impressão.  

V. Em ambientes empresariais e corporativos, não é 
adequado atender o telefone com “alô”. O correto é 
sempre atender com o nome da empresa, o nome da 
pessoa, juntamente das tradicionais saudações (bom dia, 
boa tarde, boa noite). Isto evita perda de tempo de quem 
liga, em confirmar que está falando com a empresa certa, 
e em perguntar seu nome. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20 - Com relação aos pronomes de tratamento das 
comunicações oficiais, considerando o tratamento e 
o vocativo que lhe segue, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Excelência – Excelentíssimo Senhor 

B) Magnificência – Magnífico Reitor 

C) Santidade – Santíssimo Padre 

D) Eminência - Eminentíssimo Senhor Cardeal 

E) Santidade - Santíssimo Monsenhor 


