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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Comer rápido ou devagar? 

 

 Estudo preliminar realizado por pesquisadores da universidade de Hiroshima, no Japão, 

apresentado em 2017, na Califórnia [...], evidenciou que comer lentamente implica menor risco para 

obesidade [...]. 

 Os resultados do estudo que foi realizado com mais de mil japoneses adultos, caracterizou a 

velocidade em que comiam em: lento, normal e rápido [...]. As pessoas que comiam rapidamente 

tinham mais propensão a ter maior peso e maior circunferência de cintura. 

 Comer lentamente pode ser uma pequena mudança no estilo de vida, ajuda a prevenir 

muitas doenças, entre elas, a obesidade.  

(Adaptado de QUINTAES, Vida e Saúde, out. 2018, p. 16). 

 

01. A partir da leitura do texto “Comer rápido ou devagar?” é possível afirmar que: 

(   ) O estudo foi desenvolvido em vários países do mundo. 

(   )  O estudo precisa ser feito, também, com crianças. 

(   )  Segundo o estudo, comer lentamente implica menor possibilidade de obesidade. 

(   )  Segundo o estudo, comer lentamente pode evitar doenças. 

(   )  Comer rapidamente, segundo o estudo, pode contribuir para a saúde.  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V, F.  

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

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

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

 

02. O verbo é uma categoria gramatical que manifesta estado ou ações que se realizam em 

momentos distintos. As ações podem ocorrer em tempos diferentes, analise os verbos destacados no 

texto. 

I. No primeiro parágrafo, o verbo destacado traz uma ação concluída, característica do verbo 

conjugado no particípio.  

II. No segundo parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada há um tempo 

razoável, característica do verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo.  
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III. No terceiro parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada no momento, 

característica do verbo conjugado no presente do indicativo. 

IV. No segundo parágrafo do texto, o verbo destacado traz uma ação realizada há pouco tempo, 

característica do verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo.  

V. No primeiro parágrafo, o verbo destacado traz uma ação em execução, característica do verbo 

conjugado no gerúndio. 

De acordo com as afirmativas acima, estão corretas as assertivas:  

A) II, IV e V.  

B) I, II e III.  

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

03. Considerando o enunciado destacado do texto: “Comer lentamente pode ser uma pequena 

mudança no estilo de vida”, os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em: 

A) Advérbio, artigo definido, preposição e substantivo. 

B) Advérbio, artigo indefinido, conjunção e adjetivo. 

C) Pronome, artigo definido, preposição e substantivo. 

D) Advérbio, artigo indefinido, preposição e substantivo. 

 

04. De acordo com a norma culta padrão, assinale a opção que não apresenta erros. 

A) As emprezas de alimentos precisam apresentar informações nutricionais nas embalagens. 

B) O nível socioeconômico influência nos hábitos alimentares. 

C) Uma opção saudável seriam os alimentos organicos. 

D) Mamães, vocês precisam cuidar da alimentação dos seus filhos. 

 

05. Analise as afirmações sobre os vocábulos do enunciado. 

“Os contribuintes, anualmente, devem prestar contas ao leão.” 

(   ) O vocábulo “contribuintes” possui 13 letras e onze fonemas. 

(   ) O vocábulo “leão” está empregado no sentido conotativo. 

(   ) O vocábulo “anualmente” está entre vírgulas, pois é um advérbio deslocado na frase. 

(   ) O vocábulo “contribuintes” é o núcleo do sujeito. 

(   ) O vocábulo “anualmente” é formado pelo processo derivação por sufixação. 
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A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V, F.  

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

C) V, V, V, V, V. 

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

 

Matemática 

 

06. Antigamente as caixas de água eram mais quadradas (ou retangulares) do que hoje, pois 

atualmente, para suportar maior força de concentração são redondas. Quantos litros de água 

(volume) cabem numa caixa (cubo) que possui 10cm de largura, 10cm de comprimento e 10cm de 

altura? 

A) 10 litros de água. 

B) 100 litros de água. 

C) 1000 litros de água. 

D) 1 litro de água. 

 

07. Um tênis de esporte, colorido está em oferta na Loja Vendeturismo e Cia Ltda. Paulo Pedreira 

comprou um par de tênis ganhando de presente um par de meias soquete. O lojista vendeu o par que 

custava R$ 100,00 (cem reais) com a seguinte condição. Se o pagamento foi à vista, damos 10% e 

mais 10% de desconto (dois descontos sucessivos e distintos). Qual o valor do tênis para pagamento 

a vista? 

A) R$ 80,00 (oitenta reais). 

B) R$ 20,00 (vinte reais). 

C) R$ 81,00 (oitenta e um reais). 

D) R$ 100,00 (cem reais). 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. No ano de 1956, Maravilha virou distrito, desmembrando-se do Distrito de Cunha Porã. A partir 

deste ano, cresceu rapidamente, destacando-se na agricultura, comércio e indústria de madeiras. O 

impulso colonizador foi tão acentuado que, Maravilha tornou-se município, juntamente com Cunha 

Porã e inúmeros outros, através da Lei Estadual nº 348, no ano de: 
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A) 1958. 

B) 1961. 

C) 1964. 

D) 1965. 

 

09. Analise o texto abaixo e preencha a lacuna: O apelido de ________ surgiu em 1970, pelo fato de 

haver um grande número de ______ presentes na escola local e nas ruas, quando ocorriam desfiles, 

e a partir disso as autoridades passaram a enfeitar as ruas com elas nas festas e recepções públicas. 

No censo demográfico daquele ano foi registrada uma alta taxa de natalidade. Atualmente tal 

elemento é visto como um símbolo da cidade, e o apelido foi oficializado pela Lei nº 12.596, de 15 

de março de 2012. 

A) “Cidade dos idosos” – idosos. 

B) “Cidade das crianças” – crianças. 

C) “Cidade das árvores” – árvores. 

D) “Cidade dos pinheiros” – pinheiros. 

 

10. No dia 14 de julho de 2015 a cidade de Maravilha foi atingida por uma grande enchente, que 

causou prejuízos exorbitantes e deixou uma marca em cada morador. Momentos de apreensão e 

tristeza marcaram o amanhecer daquele dia. A enchente destruiu casas, comércio e planos de muitos 

maravilhenses. Após a tragédia, o Ministro da Integração Nacional esteve na cidade para liberar 

recursos e a solidariedade marcou a população. Dois anos depois, a prefeita Rosimar Maldaner 

afirma que em quatro anos de mandato, a enchente foi a época de maior sofrimento. Desde lá, a 

prefeita afirma que concentra esforços para resolver o problema e não ter novo risco de enchente. 

Ela lembra que a execução do projeto para reformulação do que passa no meio da cidade, custa R$ 

27 milhões. Com base no texto acima responda qual o rio que passa no meio da cidade de 

Maravilha e precisa de reformulação. 

A) Rio das Antas. 

B) Rio Peperi. 

C) Rio Iracema. 

D) Rio Sargento. 
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Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Encontra-se no art. 19 da Lei 8.213/91 (Lei sobre os planos de benefícios da previdência social) 

a descrição de acidente de trabalho: “acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho 

a serviço da empresa [...] provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou 

a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. Ainda, sabe-se que 

as estatísticas sobre os acidentes de trabalho ocorridos no Brasil não são nada animadoras, no 

entanto, para evitar que estes acidentes ocorram existem algumas medidas de prevenção. Diante do 

enunciado e sobre prevenção de acidentes de trabalho, assinale a alternativa incorreta: 

A) Para evitar que acidentes aconteçam é preciso se manter sempre atento a atividade que está 

sendo realizada, evitando se expor a riscos não calculados e sem necessidade.  

B) Determinadas atividades exigem que a pessoa seja treinada para exercê-las, como por exemplo, o 

trabalho em altura, portanto não realizar atividades sem o devido treinamento é uma medida de 

prevenção de acidentes. 

C) A melhor maneira de prevenir os acidentes de trabalho é realizá-los com pressa, pois como diz o 

ditado popular: a pressa é amiga da perfeição. 

D) Quando necessário isolar uma área, interna ou externa, é necessário a utilização de sinalização, 

isso evitará que acidentes ocorram. 

 

12. De acordo com a NR6 – Norma Regulamentadora, considera-se EPI – Equipamento de Proteção 

Individual, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Portanto, sobre EPI:  

I. O Equipamento de Proteção Individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto 

à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação – CA, expedido pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

II. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente.  

III. Os EPI – Equipamento de Proteção Individual são de uso coletivo, para diminuir custos.  

IV. Cabe ao empregado usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. 

V. Cabe ao empregador exigir que o empregado faça uso do EPI. 

De acordo com as assertivas acima, está correto o que se afirma: 

A) II, III, IV e V. 
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B) I, II, IV e V. 

C) Todas as assertivas estão incorretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

13. Sobre os materiais de limpeza e sua correta utilização, assinale as alternativas abaixo com (V) 

verdadeiro ou (F) falso. 

(  ) Os componente que os produtos de limpeza possuem são destinados para limpeza de todo e 

qualquer ambiente.  

(  ) O álcool na concentração 70% é bom para desinfecção de superfícies, podendo ser utilizado em 

vidros, metais e espelhos. 

(  ) O detergente líquido é bom para ser utilizado na remoção de gorduras de superfícies laváveis, 

como piso, paredes e azulejos, sendo correto após sua utilização enxaguar os resíduos deixados. 

(  ) O sapólio é um sabão fabricado em pó mineral, devendo evitar sua mistura com outros itens, 

como sabão em pó, cloro e sabão em barra, pois essa mistura pode anular o efeito da limpeza e criar 

uma substância tóxica. 

(  ) O produto multiuso, como o próprio nome sugere, pode ser usado em toda e qualquer superfície, 

independeste da sua composição. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, F, F, F. 

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

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

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

 

14. Um bom desempenho profissional não está ligado somente em realizar as atividades destinadas 

a função que se exerce no trabalho, além de realizar de forma correta as tarefas, a higiene pessoal e 

o uso de roupas adequadas também são muito importantes. Diante disso, assinale a resposta correta: 

A) Pequenos hábitos de higiene como, manter as unhas cortadas e limpas, escovar os dentes, lavar 

as mãos após o uso do banheiro e antes das refeições, evitam doenças infecciosas e geram qualidade 

de vida para o empregado. 

B) O uso de um bom perfume, de marca famosa e que seja de fragrância marcante, substitui o banho 

diário. 

C) Cada um se veste como se sente melhor, assim o agente de serviços gerais de alta complexidade 

é livre para ir trabalhar com roupas apertadas, diversos acessórios e calçados abertos, sendo a roupa 

ideal para realizar suas atividades. 
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D) Usar decotes, transparências e não cuidar da aparência, como manter o cabelo e as roupas sujas, 

é uma boa prática de higiene no trabalho. 

 

15. Não é EPI - Equipamento de Proteção Individual: 

A) Capacete. 

B) Chuveiro e lava olhos de emergência. 

C) Protetor Solar. 

D) Luvas.  

 

16. De acordo com Max Weber, o relacionamento interpessoal implica uma relação social, ou seja, 

um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre membros de uma 

sociedade. Então, um relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro 

de uma organização. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta: 

A) Um bom relacionamento interpessoal pode resultar em aumento de produtividade. 

B) A maioria dos conflitos podem ocorrer devido à facilidade que o profissional tem em se 

relacionar com seu superior imediato ou seu subordinado. 

C) Um relacionamento saudável no trabalho é alcançado quando as pessoas conhecem a si mesmas 

e sabem colocar-se no lugar do outro. 

D) Relacionamento interpessoal positivo acontece quando os profissionais expressam suas opiniões 

de forma clara, sem ofender o outro e sendo cordial. 

 

17. Atualmente, a maioria das profissões tem o seu próprio código de ética profissional, que é um 

conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporados à 

lei pública, mas todos partem do mesmo conceito de que a ética é um conjunto de regras 

relacionadas aos valores e conceitos morais de um indivíduo ou grupo social. A partir desse 

conceito, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(    ) Ética no trabalho é algo profundamente necessário para um ambiente saudável. 

(    ) O profissional deve ser ético quando for de seu interesse. 

(    ) A pessoa que tem ética profissional cumpre com todas as atividades de sua profissão, seguindo 

os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. 

(   ) Existem elementos da ética profissional que são universais e apropriado a qualquer atividade 

profissional, como a honestidade, responsabilidade e competência. 

(   ) A ética não precisa ser algo da pessoa, é somente consequência de uma exigência da empresa 

que trabalha. 
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A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, F, V. 

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

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

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

 

18. Pode ser considerado como bom comportamento no trabalho: 

I. Demonstrar respeito aos colegas de trabalho e também à empresa para a qual trabalha. Fofocas, 

conversas altas, palavrões e intimidades estão proibidos para quem é respeitoso num ambiente de 

trabalho. 

II. Ser educado, usar de palavras como: por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, com 

licença. 

III. Ter bom senso, como, por exemplo, usar roupas discretas e ter cuidado com a higiene pessoal. 

IV. Manter boas relações interpessoais com os colegas, ser solidário com todos, sem preconceitos. 

V. Falar mal da empresa que trabalha pode afetar o próprio profissional e prejudicar a organização, 

uma vez que interfere na motivação de todos. A crítica construtiva deve ser levada até o superior 

imediato. 

Está correto o que se afirma em: 

A) Somente as alternativas I e V estão incorretas. 

B) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Assinale a alternativa que não corresponde a uma atitude ética num ambiente de trabalho: 

A) Realizar em ambiente de trabalho tarefas e afazeres de âmbito pessoal. 

B) Respeitar à hierárquica dentro da organização. 

C) Ter cooperação e atitudes que buscam ajudar os colegas de trabalho. 

D) Buscar crescimento profissional sem prejudicar os demais. 

 

20. João é um profissional comprometido com a empresa, que busca manter um bom 

relacionamento com seus colegas no trabalho. Um destes colegas é Paulo, com quem convive 

diariamente, sendo uma pessoa difícil de lidar. Para que sua convivência com Paulo seja 

harmoniosa e o trabalho flua, João precisa ter algumas atitudes importantes: 

I. Ser gentil e diplomático. Começar e terminar uma conversa de forma amigável. 
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II. Deve ser compreensivo e entender que as pessoas não são perfeitas.  

III. Quando ocorrer uma situação de irritação usar do bom humor e tentar diminuir a tensão. 

IV. Não tornar o ambiente de trabalho um local de disputas. Quando houver um problema, resolver 

sem brigas e manter a calma. 

V. Tentar manter o otimismo, apesar da dificuldade. Com positividade a probabilidade de conseguir 

cooperação é maior. 

Assinale a alternativa que corresponde a atitudes de boa convivência: 

A) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 

B) Somente as alternativas I, III e V estão corretas. 

C) Todas as alternativas estão corretas. 

D) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 


