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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 - Os fonemas da língua portuguesa são 
classificados em vogais, semi vogais e consoantes. 
As vogais são os fonemas sonoros produzidos por 
uma corrente de ar que passa livremente pela boca. 
Em nossa língua, desempenham o papel de núcleo 
das sílabas. Assim, isso significa que em toda sílaba 
há necessariamente uma única vogal. Na produção 
de vogais, a boca fica aberta ou entreaberta. As 
vogais podem ser classificadas em, EXCETO: 

A) Orais   B) Nasais  

C) Átonas   D) Tônicas 

E) Silábicas 

 

02 - Assinale a alternativa cuja palavra tenha sido 
formada pelo processo de composição por 
justaposição: 

A) Planalto    

B) Aguardente 

C) Fidalgo    

D) Pernalta 

E) Paraquedas  

 

03 – Das regras de acentuação descritas abaixo, qual 
delas está INCORRETA? 

A) Todas as palavras proparoxítonas devem ser 
acentuadas. 

B) Toda oxítona terminada em “u” deve ser acentuada. 

C) As paroxítonas terminadas em “n” são acentuadas, 
mas as que terminam em “ens” não são acentuadas. 

D) De acordo com a nova ortografia, os ditongos 
terminados em –ei e –oi não são mais acentuados. 

E) Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em 
a(s), e(s) e o(s)  

 

04 – Assinale a alternativa onde todas as palavras 
devem ser escritas com “H” inicial: 

A) Ortênsia / ipoteca / érnia / umbigo 

B) Abscesso / urbano / abitante / ipnose 

C) Érege / arpa (instrumento) / élio / iena  

D) Embrião / órbita / ereditariedade / oróscopo 

E) Íbrido / omologação / orifício / ortaliça   

 

05 – Assinale a alternativa em que foi empregado o 
discurso indireto livre: 
A) Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia 

assistindo televisão! 
B) Preciso sair a tarde. 
C) Perguntou-me o que eu faria sobre o assunto em 

questão 
D) Ela pediu que não lhe ligasse mais, pois estava cansada. 
E) Sairemos de férias amanhã 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

06 – Nas últimas semanas, Bolsonaro anunciou 
novos nomes do seu futuro governo. Com relação a 
isto, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Deputado federal (DEM-MS) e médico ortopedista, 
Luiz Henrique Mandetta comandará a pasta da saúde 
no governo de Jair Bolsonaro (PSL). 

B) Já no comando da pasta no governo de Michel 
Temer, Wagner Rosário será mantido na próxima 
gestão, como ministro da Controladoria-Geral da 
União. 

C) O filósofo colombiano Ricardo Vélez Rodríguez foi 
escolhido como futuro ministro da Educação. 

D) O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, é da 
divisão da reserva do Exército Brasileiro e chefiará a 
Secretaria de Governo, que tem status de ministério e 
é ligada diretamente à presidência da República. 

E) Ernesto Araújo foi anunciado como Secretário-Geral 
da Presidência da República. 

 

07 – O presidente Michel Temer sancionou no dia 26 
de novembro de 2018 o reajuste para ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Com relação a este 
assunto, analise os itens abaixo: 

I. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux 
revogou o auxílio-moradia para juízes, integrantes do 
Ministério Público, Defensorias Públicas e tribunais de 
contas. O fim do auxílio-moradia foi uma alternativa 
negociada entre o Palácio do Planalto e o STF para 
reduzir o impacto do reajuste. 

II. O reajuste para ministros do STF foi de R$ 33 mil para R$ 
39 mil.  

III. O reajuste de ministros do STF gera um "efeito cascata" 
nas carreiras do funcionalismo, já que dispara um 
aumento automático para a magistratura e para 
integrantes do Ministério Público. O salário de ministro do 
Supremo funciona como teto para o serviço público. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item III está correto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

08 – A Força Tarefa da Operação Lava Jato em São 
Paulo denunciou novamente o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), no dia 26/11/2018. Com 
relação a este assunto, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Lula foi acusado pelo crime de lavagem de dinheiro por 
supostamente ter recebido R$ 1 milhão para intermediar 
discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo 
brasileiro ARG para a instalação da empresa no país. 

(     )  Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Lula 
recebeu a quantia dissimulada em forma de uma doação 
da empresa ao Instituto Lula, entre setembro de 2011 e 
junho de 2014. 
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(     )  Além de Lula, o MPF denunciou ainda o controlador do 
grupo ARG, Rodolfo Giannetti Geo, pelos crimes de 
tráfico de influência em transação comercial internacional 
e lavagem de dinheiro. Como Lula tem mais de 70 anos, o 
crime de tráfico de influência prescreveu em relação a ele. 

(    )   Para o MPF, não se trata de doação, mas pagamento de 
vantagem a Lula em virtude do ex-presidente do Brasil ter 
influenciado o presidente de outro país no exercício de 
sua função. Como a doação feita pela ARG seria um 
pagamento, o registro do valor como uma doação é 
ideologicamente falso e trata-se apenas de uma 
dissimulação da origem do dinheiro ilícito, e, portanto, 
configura crime de lavagem de dinheiro. 

De acordo com notícia veiculada ao g1, assinale a 
alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    

B) V, V, V, F 

C) V, V, F, V    

D) V, F, V, V 

E) V, F, F, V 

 

09 – De acordo com notícia veiculada ao g1 no dia 26 
de novembro de 2018, O futuro ministro da Justiça 
no governo de Jair Bolsonaro, Sério Moro, anunciou 
que a pasta vai ter uma Secretaria de Operações 
Policiais Integradas. 

Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. O escolhido do futuro ministro para comandar secretaria 
foi o delegado da Polícia Federal Rosalvo Franco, ex-
superintendente da PF no Paraná, que atuou na 
Operação Lava Jato. 

II. De acordo com Moro, o objetivo da nova secretaria será 
integrar os trabalhos das polícias estaduais e a Polícia 
Federal. 

III. Ele também afirmou que a secretaria vai invadir as 
autonomias dos estados. 

IV. Moro informou que a ideia de criar a secretaria partiu de 
uma série de estudos feitos pela sua equipe para 
aprimorar a estrutura do Ministério da Justiça. Segundo 
ele, será necessário a publicação de uma medida 
provisória e de um decreto para formalizar a criação da 
nova estrutura. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto.  

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item IV está incorreto. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

10 – De acordo com o site oficial do município, a 
primeira eleição de Lauro Muller aconteceu no dia 12 
de maio de 1957, e o primeiro prefeito eleito do 
município foi: 

A) Jorge Lacerda 

B) Izaac Bertoncini 

C) Lauro Severiano Müller 

D) Flávio Righetto 

E) Gil Ivo Losso  

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
MATEMÁTICA 

11 – Dado o prisma abaixo, calcule o seu volume: 

A) 22.656cm3 

B) 45.312cm3 

C) 22,7cm3 

D) 46,8cm3 

E) 51.546cm3 

 

 

 

12 - Um muro de 9 metros foi construído com 2.100 
tijolos. Para construir um muro de 15 metros nas 
mesmas condições do anterior, quantos tijolos são 
necessários? 

A) 31.500 

B) 3.900 

C) 3.750 

D) 4.100 

E) 3.500 

 

 

13 – A soma de dois números é igual a 340. Sabe-se 
que um deles está para 8, assim como o outro está 
para 9. Quais são esses números? 

A) a = 160, b = 200 

B) a = 180, b = 189 

C) a = 160, b = 180 

D) a = 220, b = 240 

E) a = 190, b = 180 

 

 

14 – Os desenhos a seguir, representam o formato de 
uma praça que será construída no centro da cidade. 
Inicialmente, pensou-se em uma praça pequena, mas 
devido ao grande entusiasmo que gerou entre os 
moradores, foi solicitado que fizessem um projeto 
maior. 

 

O novo projeto terá área: 

A) 2 vezes maior que o primeiro 

B) 3 vezes maior que o primeiro 

C) 4 vezes maior que o primeiro 

D) 5 vezes maior que o primeiro 

E) 6 vezes maior que o primeiro 
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15 - Conforme mostra a figura abaixo, cada 
funcionário de uma determinada empresa tem uma 
altura diferente. Com base nos dados apresentados, 
calcule a média e a mediana: 

 

Alternativas: 

A) Média = 1,69m, mediana = 1,63m 

B) Média = 1,70m, mediana = 1,53m 

C) Média = 1,63m, mediana = 1,69m 

D) Média = 1,33m, mediana = 1,79m 

E) Média = 1,69m, mediana = 1,79m 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
COZINHEIRO / SERVENTE 

16 - Toda manipulação de alimentos requer cuidados 
básicos para garantir a segurança alimentar e 
prevenir riscos à saúde dos consumidores. Quem 
produz, coleta, transporta, recebe, prepara e distribui 
o alimento é considerado manipulador de alimentos. 
As fases de pré-preparo, preparo, manutenção e 
distribuição exigem cuidados por parte do 
manipulador.  

Sendo assim, o manipulador de alimentos deve 
evitar, EXCETO: 

A) Provar os alimentos com as mãos. 

B) Coçar-se ou assoar o nariz durante a manipulação 
dos alimentos. 

C) Usar cabelos compridos e barba. 

D) Manter cabelos sempre cobertos com touca ou rede. 

E) Passar as mãos no cabelo durante a atividade. 

 

 

17 - Os manipuladores de alimentos devem tomar 
alguns cuidados para evitar as chamadas doenças 
causadas pelo consumo de alimentos contaminados 
(DTA) e por perigos biológicos (bactérias, vírus, 
parasitas e fungos). As doenças transmitidas por 
alimentos ocorrem devido à falta de higiene, ao 
cruzamento entre alimentos crus e cozidos, ao uso 
de alimentos contaminados e à exposição 
prolongada dos alimentos a temperatura ambiente. 

Sendo assim, assinale a alternativa que descreve 
uma doença que pode ser causada pelo consumo de 
alimentos contaminados: 

A) Diabetes 

B) Salmonelose 

C) Hepatite C 

D) Herpes 

E) Vitiligo 

 

18 – Com relação a contaminação dos alimentos, 
este tipo de contaminação é provocada pela 
existência de microrganismos insalubres nos 
alimentos, como parasitas, bactérias, vírus, animais 
venenosos, etc. 

Estamos nos referindo à: 

A) Contaminação Física 

B) Contaminação Química 

C) Contaminação Biológica 

D) Contaminação Cruzada 

E) Contaminação Material 

 

19 – São boas características, que um funcionário 
deve ter para ter um bom comportamento e 
relacionamento no ambiente de trabalho, EXCETO: 

A) Assiduidade 

B) Diligência 

C) Individualismo 

D) Honestidade 

E) Imparcialidade 

 

20 – Os produtos de limpeza são muito importantes 
para a organização e higiene do ambiente de 
trabalho, porém eles necessitam de alguns cuidados 
especiais, tanto ao utilizá-los, quanto ao armazená-
los. Sobre este assunto, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Prestar atenção às recomendações do fabricante dos 
produtos de limpeza ao diluí-los, ou misturá-los com 
outros produtos químicos, e seguir estas orientações.  

(     )  Armazenar os produtos de limpeza em armários, 
juntamente com os alimentos para economizar espaço na 
cozinha 

(     )  Utilizar primeiro os produtos com maior data de validade 

(     )  Ler as informações do rótulo dos produtos de limpeza 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    

B) V, F, V, F 

C) V, F, F, V    

D) V, F, F, F 

E) F, F, F, F 

 


