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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 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às próximas 
questões: 

Eleanor H. Porter 

Eleanor Hodgman Porter (1868-1920) nasceu na 
cidadezinha americana de Littleton, em New Hampshire, em 
uma tradicional família da região. Tinha uma ótima voz para o 

canto e estudou durante vários anos no prestigioso New 
England Conservatory of Music, chegando a construir uma 
reputação local como cantora. Em 1892, casou-se com o 
homem de negócios John Lyman Porter, e com ele se mudou 
para o estado de Massachusetts. 

Acabou abandonando o canto pela literatura e, em 1901, 
passou a publicar contos em várias revistas e jornais. Em 1907 
publicou seu primeiro livro, Cross Currents. Seguiram-se: The 
Turn of the Tide (1908), The Story of Marco (1911), Miss Billy 
(1911) – seu primeiro sucesso – e Miss Billy’s Decision (1912). 

Escrevia principalmente obras infantojuvenis, de aventura e 
romances femininos. 

Em 1913, publicou Pollyanna, romance protagonizado pela 

órfã Pollyanna Whittier e inspirado no dia a dia de sua cidade 
natal. O livro foi um sucesso instantâneo e figurou entre os 
títulos mais vendidos nos Estados Unidos por vários anos. A 
pequena e inveterada otimista conquistou o público americano 
ao reafirmar a força das virtudes camponesas da alegria de 
viver. 

Dois anos depois, a autora lançou o igualmente exitoso 
Pollyanna Grows Up (Pollyanna moça). Os livros foram 
traduzidos em todo o mundo, além de adaptados inúmeras 
vezes para o teatro, para a televisão e para o cinema. Eleanor 
H. Porter é autora de mais de trinta títulos, entre os quais se 
destacam Just David (David, o órfão), The Road to 
Understanding (1917) e Oh Money! Money! (1918). Faleceu em 
casa, em Cambridge, Massachusetts. 

 

01 – O texto acima é a história da vida de Eleanor 
Hodgman Porter. Por isso, é chamado de biografia. 
Com relação a esse gênero textual, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Biograf ia é um gênero textual utilizado para contar a 
história de uma pessoa. É um texto narrativo que 

aborda os aspectos pessoais do personagem 
biografado e também o contexto social no qual se 
insere. 

B) Textos biográf icos são marcados pela narração e 
seguem a ordem cronológica dos acontecimentos da 

vida da pessoa biografada.  

C) A biograf ia tradicional é escrita em terceira pessoa, já 
que se trata de uma história contada por um escritor 
que não participa dos eventos narrados.  

D) No entanto, há uma variação do texto biográf ico em 
que o próprio personagem conta sua trajetória, trata-
se da autobiograf ia. 

E) A autobiograf ia é um resumo biográf ico para um 
material específ ico, como a parte interna de livros, 

servindo como apresentação do autor; apresentação 
de um entrevistado, independente da mídia; 
contextualização de uma personalidade em uma peça 

publicitária para justif icar sua propriedade no assunto ;  
etc. Assim como a biograf ia, também é comumente 
escrito em terceira pessoa, porém costuma trazer 

certa carga emocional e visão pessoal para a 
narrativa. 

02 – Segundo o texto, o primeiro livro que foi um 
sucesso de Eleanor H. Porter foi: 

A) Pollyanna 

B) Pollyana Grows Up (Pollyana moça) 

C) Just David 

D) Miss Billy 

E) Oh Money! Money! 
 

03 – O fragmento do texto “Tinha uma ótima voz para 
o canto e estudou durante vários anos no prestigioso 

New England Conservatory of Music.” refere-se à: 

A) Pollyana    B) Eleanor H. Porter 

C) John Lyman Porter  D) David 

E) Billy 
 

04 – De acordo com o texto, Eleanor H. Porter nasceu 
em: 

A) New Hampshire 

B) New England Connecticut 

C) Massachusetts 

D) Londres 

E) Maine 
 

05 – Observe atentamente a imagem abaixo: 

 

A alternativa que corrige todas as palavras escritas 
de forma errada na imagem acima é: 

A) Estufamos todo tipo de bancos-de-viatura e caderas. 

B) Estufamo todo tipo de bancos de viatura i cadeiras.  

C) Estufamo todo tipo de bancos de viatura e cadeiras.  

D) Estufamos todo tipo de bancos de viatura e kadeiras. 

E) Estufamos todo tipo de bancos de viatura e cadeiras 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – A CCJ do Senado sabatinou em 1º de dezembro 
de 2021 o ex-ministro André Mendonça. Mendonça 
foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma 
vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação 

também terá de ser votada no plenário do Senado. Se 
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aprovado, ele substituirá o ministro _________ que 

se aposentou em julho. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Marco Aurélio 

B) Gilmar Ferreira Mendes 

C) José Antonio Dias Tof foli 

D) Luiz Fux 

E) Luís Roberto Barroso 
 

07 – Parecer aprovado pela CPI da Covid propõe 80 
indiciamentos, entre pessoas físicas e empresas. O 
presidente Jair Bolsonaro é uma delas. Além dele, os 

três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, 
deputados federais e empresários também estão na 
lista dos pedidos de indiciamento. O(s) crime(s) cujo 

filhos do presidente Bolsonaro foram indiciados 
é(são): 

A) Incitação ao crime e epidemia culposa com resultado 
morte 

B) Epidemia com resultado morte e prevaricação 

C) Incitação ao crime e crime contra a humanidade  

D) Incitação ao crime 

E) Emprego irregular de verbas públicas 
 

08 – Começou em 1º de dezembro de 2021, em Porto 
Alegre, o julgamento dos quatro réus acusados pelas 
mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de 
outras 636 no incêndio da boate Kiss, em Santa 
Maria. No processo criminal, os empresários e 

sócios da Boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr e 
Mauro Londero Hoffmann, o vocalista da Banda 
Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos 

Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão, 
respondem por homicídio simples. 

Esse incêndio ocorreu no ano de: 

A) 2003   B) 2009   C) 2010 

D) 2013  E) 2015 
 

09 – Trinta e sete funcionários do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) pediram exoneração até 9 de 
novembro de 2021, a menos de duas semanas da 

aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem).  

Sobre esse assunto e de acordo com matérias 
publicadas no g1 entre os dias 4 a 9 de novembro de 

2021, leia os itens abaixo: 

I. A demissão em massa aconteceu dias após o pedido de 
exoneração de dois coordenadores ligados à realização 

do exame.  

II. A atual gestão do Inep é a quinta durante o governo Jair 
Bolsonaro (sem partido). O órgão é vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC), que também passou por 
quatro substituições neste ano e, atualmente, é 
comandado por Milton Ribeiro. 

III. As denúncias de episódios de assédio moral feitas em 
uma assembleia realizada em 4 de novembro de 2021 
são alguns dos motivos. 

IV. A “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão 
máxima do Inep” também foi outra causa apontada por 
eles. A presidência do Inep é comandada por Danilo 
Dupas. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Os itens II e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

10 – São cores presentes na bandeira do município 
de Turvo/SC, EXCETO: 

A) Amarelo   B) Vermelho 

C) Azul    D) Verde 

E) Marrom 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
MATEMÁTICA  

11 – Calcule a porcentagem abaixo: 

55% de 800 

Assinale a alternativa com a resposta CORRETA: 

A) 400   B) 425   C) 440 

D) 450   E) 420  
 

12 – Luana tem 2 gatas chamadas Mimi e Ceci. Mimi 
pesa 3kg e 240g. Ceci está com 4kg e 480g. Quanto 
pesam as duas gatas juntas? 

A) 7kg    B) 7kg e 720g 

C) 8kg    D) 7 kg e 500g 

E) 7 kg e 700g 
 

13 – São figuras geométricas espaciais, EXCETO: 

A) Cubo   B) Pirâmide 

C) Cone   D) Esfera 

E) Triângulo 
 

14 – Dos números abaixo, qual NÃO é considerado 
um número primo? 

A) 2       B) 5       C) 7  

D) 9      E) 13 
 

15 – Qual é o mínimo múltiplo comum entre os 
números 20, 50, 90?  

A) 90   B) 150   C) 900 

D) 20   E) 450 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

16 – Segundo a Norma Regulamentadora 6: 
“considera-se Equipamento de Proteção Individual – 

EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
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riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 

no trabalho”. Existem diversos tipos de EPIs, e 
dentro de cada um dos tipos há variações de acordo 
com a tarefa desempenhada pelo profissional na 

indústria. São EPIs para proteção da cabeça e rosto, 
EXCETO: 

A) Máscara   B) Capacete 

C) Óculos   D) Balaclava 

E) Talabarte 

 

17 – É importante tomar alguns cuidados ao se 
manusear e conservar os alimentos, evitando-se 

doenças causadas por contaminação alimentar. As 
contaminações comuns podem ser de substâncias 
químicas, microrganismos ou resíduos de objetos e 

insetos. Para reduzir e impedir os riscos disso 
acontecer há algumas práticas que devem ser 
incorporadas à rotina e transformadas em hábito, 

especialmente antes e durante o preparo de 
alimentos: 

I. Lavar as mãos adequadamente; 

II. Evitar tossir e espirrar próximo aos alimentos; 

III. Manter animais próximos da cozinha; 

IV. Lavar os utensílios domésticos adequadamente; 

V. Manter as unhas longas; 

VI. Manter o ambiente higienizado. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V, V 

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

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

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

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

18 – A higienização do ambiente é a operação que 
inclui a limpeza e a desinfecção. A limpeza consiste 
em retirar a sujeira de um local. O mau uso e 
armazenamento incorreto dos produtos de limpeza 

podem anular o seu efeito ou ocasionar problemas 
de saúde, como contaminação alimentar. A mistura 
deles também pode ser maléfica, podendo gerar 

compostos tóxicos. 

Com relação aos produtos e suas finalidades, 
relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Detergente líquido 

2. Detergente em pó e sabão em pó  

3. Água sanitária 

4. Inseticida, repelente 

5. Cera 

Coluna 2: 

(    ) Limpeza de roupas 

(    ) Limpeza de louças e talheres 

(    ) Desinfetante para pisos, azulejos, banheiros e cozinhas 

(    ) Brilho e proteção de pisos e assoalhos 

(    ) Mata ou afasta insetos do ambiente 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 2, 1, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 5, 4 

C) 2, 1, 3, 5, 4 

D) 1, 2, 3, 4, 5 

E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

19 – De acordo com a resolução n° 216, de 15 de 
setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Os produtos saneantes utilizados devem estar 
regularizados pelo Ministério da Saúde. A diluição, o 
tempo de contato e modo de uso/aplicação dos 
produtos saneantes devem obedecer às instruções 

recomendadas pelo fabricante.  

B) Os produtos saneantes devem ser identif icados e 
guardados juntamente com os alimentos. 

C) Os utensílios e equipamentos utilizados na 
higienização devem ser próprios para a atividade e 
estar conservados, limpos e disponíveis em número 
suf iciente e guardados em local reservado para essa 

f inalidade.  

D) Os utensílios utilizados na higienização de 
instalações devem ser distintos daqueles usados para 
higienização das partes dos equipamentos e 
utensílios que entrem em contato com o alimento. 

E) Os funcionários responsáveis pela atividade de 
higienização das instalações sanitárias devem utilizar 

uniformes apropriados e diferenciados daqueles 
utilizados na manipulação de alimentos. 

 

20 – Não é segredo para ninguém que frutas, 
legumes e verduras são essenciais em uma 

alimentação saudável. Na hora de comprá-los, 
porém, é importante se atentar a alguns pontos para, 
de fato, usufruir da melhor maneira dos benefícios 

que esses alimentos oferecem. 

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Abacaxi: Quanto mais dourado, mais macio e saboroso.  

(     ) Morango: Não amadurecem depois de colhidos, portanto 
fuja dos verdes. 

(     ) Alface: As folhas devem estar verdes, com a tonalidade 

conforme o tipo. Alface crespa tem um verde mais intenso 
enquanto a lisa um verde mais claro. 

(     ) Cenoura: Deve ser firme e de cor intensa. 

(     ) Pimentão: Casca deve ser enrugada e fosca. Evite os de 
casca lisa e brilhante pois indicam que foram colhidos 
antes da hora. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V 

B) V, V, V, V, F 

C) V, F, F, V, F 

D) V, V, F, V, V 

E) F, V, V, V, F 

  


