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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. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Assinale a alternativa onde a separação silábica 
das palavras esteja INCORRETA: 

A) Di-ci-o-ná-ri-o, no-ção, con-cep-ção 

B) Cri-a-ção, prin-cí-pi-o, dis-ci-pli-na 

C) Ma-té-ri-a, en-vol-ver, in-clu-ir 

D) Con-te-ú-do, as-sun-to, o-bri-ga-tó-ri-o 

E) A-bran-ger, quar-te-i-rão, pro-prie-da-de 

 

02 – Com relação ao emprego de maiúsculas e 
minúsculas, é obrigatório a utilização da inicial 
maiúscula em, EXCETO: 

A) No começo de um período, verso ou citação direta. 

B) Nos nomes mitológicos. 

C) Nos nomes de logradouros públicos, templos e 
edifícios. 

D) Nos nomes de festas e festividades. 

E) Nos nomes que designam altos conceitos religiosos, 
políticos ou nacionalistas. 

 

03 – Com relação a pontuação, analise os itens 
abaixo classificando-os como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(    )  O ponto pode ser utilizado para separar períodos e 
abreviar palavras. 

(    )  Os dois-pontos deve ser utilizado para iniciar fala de 
personagens. 

(    )  As reticências são usadas para indicar dúvidas ou 
hesitação. 

(    )  O ponto de interrogação é utilizado no final de frases 
imperativas. 

(    )  O ponto de exclamação é utilizado para indicar uma 
citação direta. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, F, V, F, F 

 

04 – Classes de palavras ou classes gramaticais são 
conjuntos que servem para classificar as palavras 
sob o aspecto morfológico. 

Sendo assim, assinale o item que só contenha 
substantivos: 

A) Portanto, realização, parede 

B) Após, agora, para 

C) Casa, Ana, Brasil  

D) Eu, Joana, computador  

E) Feliz, amável, simpático 

  

05 – É a forma literária pertencente ao gênero 
narrativo e que apresenta uma história completa 
composta por enredo, temporalidade, ambientação e 
personagens definidos de maneira clara. É oriundo 

dos contos épicos e revela ações em conjunto com a 
distribuição de personagens ao longo da trama. 
Entre as características marcantes desse gênero está 
a proximidade com a realidade. Esse gênero textual 
tem uma narrativa longa, com personagens variados. 
A organização é feita em torno da trama, mas a 
linguagem é variável, seguindo a proposta em que é 
ambientado. Pode ser fictício ou mesclar a ficção 
com a realidade. 

Estamos falando de qual gênero textual? 

A) Crônica 

B) Romance 

C) Notícia 

D) Fábula 

E) Monografia 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 – Qassem Soleimani, chefe de uma unidade 
especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos 
homens mais poderosos do país, morreu em um 
ataque com drone dos Estados Unidos no dia 
02/01/2020 em Bagdá, no Iraque.  

Com relação a este assunto, e com matérias do 
portal g1, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Qassem Soleimani tinha 62 anos e era um alto líder das 
forças militares iranianas. Herói nacional, ele foi o general 
da Força Al Quds, unidade especial da Guarda 
Revolucionária, um braço paramilitar de elite que 
responde diretamente ao aiatolá Ali Khamenei, líder 
supremo do país há mais de 40 anos. 

(     )  No dia 03/01/2020, Donald Trump disse que o ataque foi 
necessário para "conter o terror" e que não quer começar 
uma nova guerra no Oriente Médio. Soleimani articulou 
um eixo de alianças do Irã no Oriente Médio, como na 
Síria e no Iraque. Para os EUA, ele promovia o terrorismo 
e planejava novos ataques. 

(    )  A Embaixada dos EUA em Bagdá, que no dia 31/12/2019 
foi alvo de um ataque por milicianos xiitas iraquianos e 
seus apoiadores pró-Irã, pediu aos cidadãos norte-
americanos que estão no Iraque que deixem o país o 
mais rápido possível, por via aérea ou terrestre. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

D) F, V, V   E) F, F, V 

 

07 – Em 1972, na Suécia, ocorreu a conferência de 
Estocolmo, também conhecida como: 

A) Conferência Mundial do Desenvolvimento Sustentável 

B) Conferência internacional do desenvolvimento social 

C) Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano 

D) Conferência das Nações Unidas sobre a Economia 
Mundial 

E) Conferência Mundial sobre o desenvolvimento 
Econômico 
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08 – Começou a valer a partir do dia 06/01/2020 o 
limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque 
especial e também novas regras que permitem a 
cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar 
esse crédito.  

Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. A cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro 
momento para novos contratos. Para quem já tem cheque 
especial, a mudança nas regras passará a valer a partir 
de 1º de janeiro de 2021 

II. Essas alterações foram definidas em novembro de 2019 
pelo Banco Central. Até então, não havia um limite para a 
taxa do cheque especial, e os bancos só eram 
remunerados quando os clientes de fato faziam uso da 
modalidade. 

III. Quem tem até R$ 500 de limite no cheque especial não 
poderá ser cobrado por isso. Quem tiver mais pagará até 
0,25% sobre o valor que exceder esses R$ 500. A tarifa 
poderá ser cobrada até mesmo se o cliente não utilizar o 
limite do cheque especial. 

IV. O Banco Central disse que autorizou a cobrança da taxa 
para ajudar a reduzir o custo do cheque especial. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas os itens I e III estão incorretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

D) Apenas o item III está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 
 

09 – Autoridades dos Estados Unidos acreditam que 
o avião ucraniano que caiu em Teerã, no Irã, foi 
derrubado por um míssil iraniano, informou a 
imprensa americana no dia 9 de janeiro de 2020. O Irã 
negou essa possibilidade.  

Com relação a esse assunto e com matéria publicada 
no portal g1, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Nenhuma das 176 pessoas que estavam a bordo 
sobreviveu à queda. 

B) Segundo a agência de notícias Reuters, fontes do 
governo americano estão "confiantes" de que o avião 
foi derrubado por um míssil do Irã, de acordo com 
"dados de satélite". Ainda de acordo com a agência, 
as fontes, que não foram identificadas, dizem que a 
aeronave "muito provavelmente" foi derrubada 
acidentalmente pela defesa aérea iraniana. 

C) O chefe de aviação do Irã, Ali Abedzadeh, declarou 
em resposta que "cientificamente, é impossível que 
um míssil tenha atingido o avião ucraniano, e esses 
rumores não têm lógica", segundo a agência estatal 
iraniana Isna. 

D) Um relatório inicial da autoridade iraniana de aviação 
civil divulgado no dia 09/01/2020 informou que o 
avião pegou fogo antes de cair. 

E) De acordo com a CNN, o relatório inicial mostra que 
as caixas-pretas do avião foram danificadas, inclusive 
as "partes da memória". 

 

10 – De acordo com o g1, o salário mínimo de R$ 
1.039 fixado pelo governo federal para este ano não 
repõe a inflação do ano passado. Como o mínimo do 
ano passado de R$ 998 aumentou em 4,1%, o ajuste 

para 2020 ficou abaixo do Índice Nacional de Preços 
ao Mercado (INPC) de 2019, de 4,48%, divulgado no 
dia 10/01/2020. 

A inflação oficial, também anunciada no dia 
10/01/2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), indica que: 

I. O grande vilão dos preços foi a carne, com aumento de 
62,40% 

II. O segundo item com maior pesou foi plano de saúde, com 
alta de 8,24% 

III. A poupança fica praticamente empatada com a inflação 
em 2019, sem ganho real 

IV. Defasagem da tabela do IR chega a 103% 

V. Com o INPC de dezembro, aposentadorias de mais de um 
salário-mínimo aumentarão 4,48% 

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 os itens I, IV e V estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos. 

  

 CONHECIMENTOS GERAIS                 
MATEMÁTICA FUND I  

11 – Resolva a expressão numérica a seguir: 

7 x  (38 – 12 ÷ 4) 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) 728    B) 245    C) 263 

D) 745   E) 70 

 

12 – Calcule o MMC (4, 15, 30) e assinale a alternativa 
com o resultado CORRETO: 

A) 15    B) 30   C) 45 

D) 60   E) 5 
 

13 – Calcule (0,05 + 1,325 + 12,9) e assinale a 
alternativa com o resultado CORRETO: 

A) 14,275  B) 1,459  C)1,4275 

D) 14,59  E) 145,9 

 

14 – Com relação as ordens e classes dos números, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(    ) O número 2487 tem 25 centenas 

(    ) O número 3472 tem 4 ordens 

(    ) O número 1235 tem 3 dezenas 

(    ) O número 2378 tem 9 unidades 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F    

B) F, V, F, V 

C) F, V, V, F    

D) V, V, F, F 

E) V, V, V, V 
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15 – Com relação as figuras planas e espaciais, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) A diferença mais importante entre figuras planas e 
espaciais é o número de dimensões necessárias para 
definir essas figuras.  

B) Uma figura é chamada de plana quando possui 
exatamente uma dimensão. 

C) Como as figuras planas podem ser definidas em um 
plano – que é o espaço onde figuras bidimensionais 
são definidas –, ela passa a ser chamada de figura 
plana. 

D) As figuras espaciais precisam ser definidas em 
espaços tridimensionais, pois elas são figuras que 
possuem profundidade, além de comprimento e 
largura.  

E) São exemplos de figuras planas: quadrado e triângulo 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS             
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

16 – De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6, 
que dispõe sobre os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), Cabe ao empregador quanto ao EPI, 
EXCETO: 

A) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

B) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 
adequado; 

C) Substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; 

D) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica;  

E) Responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
 

17 – São Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
EXCETO: 

A) Sapatos   B) Luvas 

C) Óculos   D) Chinelos 

E) Abafadores de Ruídos 
 

18 – Com relação ao preparo de alimentos, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(    )  Para conservar bem os alimentos: Sempre que possível, 
prepare os alimentos em quantidade suficiente para 
consumo imediato. Se for preciso prepará-los com 
antecedência, guarde-os no refrigerador, acondicionados 
em recipientes tampados.  

(    )  Nunca deixe alimentos cozidos à temperatura ambiente 
por mais de duas horas; mantenha a geladeira, o 
congelador e o frízer na temperatura adequada. 

(     )  O alimento, depois de preparado, nem sempre é servido 
imediatamente. A manutenção do alimento até a 
distribuição deve ser em temperatura controlada e em 
tempo observado, para evitar a multiplicação de 
microrganismos. Os alimentos quentes devem ser 
mantidos aquecidos em banho-maria ou fogo baixo, e os 
alimentos frios devem ser resfriados em câmaras ou 
geladeiras, nas prateleiras superiores. 

(     )  No preparo do alimento, é importante evitar o contato de 
alimentos crus com alimentos cozidos. Além disso, os 
utensílios usados no preparo de alimentos crus devem ser 
lavados antes de ser utilizados em alimentos cozidos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V  
 

19 – A higiene pessoal é extremamente importante 
em termos de prevenção de intoxicação alimentar e 
doenças provenientes da cozinha. Manter bons 
padrões de higiene na cozinha ajuda a prevenir o 
crescimento e disseminação de bactérias, infecções, 
maus odores e doenças. Manter a higiene na cozinha 
e ter sempre uma cozinha limpa tornam-se 
necessários por várias razões – pessoais, 
psicológicas, de saúde, sociais ou simplesmente 
como um modo normal de vida. 

As seguintes regras de higiene na cozinha devem ser 
aplicadas em cozinhas profissionais: 

I. Não use cremes para as mãos que possam estar em 
contato com alimentos 

II. Nenhum esmalte ou base para as unhas deve ser usado, 
pois lascas podem se soltar durante o manuseio dos 
alimentos 

III. Não prepare ou sirva alimentos se sofrer de doenças 
transmissíveis, como furúnculos, diarreia ou feridas 
sépticas 

IV. Coloque roupas limpas antes de começar a trabalhar, não 
use essas roupas fora das áreas de preparação de 
alimentos 

V. Não permita que os mesmos implementos, recipientes ou 
superfícies sejam usados em contato com alimentos crus 
e cozidos, sob quaisquer circunstâncias 

VI. Mantenha alimentos cozidos ou perecíveis acima de 40° 
C em banheiras ou fornos, ou abaixo de 10°C em 
refrigeradores 

VII. Descongele os alimentos ao ar livre se desejar um 
descongelamento mais rápido 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item VI está incorreto 

B) Apenas o item VII está incorreto 

C) Apenas os itens VI e VII estão incorretos 

D) Apenas os itens V e VI estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

20 – A higiene do trabalho engloba normas e 
procedimentos adequados para proteger as 
integridades física e mental do trabalhador, seja 
protegendo-o de riscos decorrentes das tarefas do 
cargo e do ambiente físico em que está inserido, seja 
através da prevenção de doenças ocupacionais. Os 
objetivos são: a saúde, a segurança e o conforto do 
trabalhador. 

Sendo assim, leia os itens abaixo: 

I. A boa iluminação e temperatura são igualmente 
importantes para a saúde e conforto, por isso, atente-se a 
esses itens; 

II. Use os cabelos aparados, limpos e penteados e 
protegidos com toucas ou redes quando for o caso 

III. Use uniformes ou roupas sempre limpas; 

IV. Lave sempre as mãos e mantenha as unhas sempre 
limpas e aparadas, pois armazenam grande quantidade e 
variedade de sujeira. 
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V. Preocupe-se com o lixo que produz e seu descarte 
correto, pois seu acúmulo traz riscos à saúde e à 
segurança da população. 

VI. Mantenha os filtros dos ares condicionados sempre 
limpos e higienizados. 

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 VI está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 

 


