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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 processo seletivo. 

- 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 

Peixões ou peixinhos¹ 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, mas, infelizmente, quase 20% de sua área 

já foram desmatados, principalmente para a criação de pastagens e lavouras. Apenas no período de 

agosto de 2014 a fevereiro de 2015, foram destruídos 1.700 quilômetros quadrados de floresta, área 

equivalente a 206 campos do Maracanã. [...] 

O desmatamento tem consequências não apenas para as árvores e outras plantas, mas para os 

animais também. Uma consequência surpreendente do desmatamento na Amazônia é a diminuição 

do tamanho dos peixes que vivem nos rios da região. Um estudo feito em riachos das cabeceiras do 

Rio Xingu observou esse efeito em áreas utilizadas para a agricultura. 

Os pesquisadores se surpreenderam com a diferença de tamanho entre os peixes coletados 

em áreas preservadas (florestas) e os achados em áreas agrícolas. Então, imaginaram que essa 

diferença poderia ter relação com a temperatura da água, que é mais quente nas regiões usadas para 

a agricultura, por causa do desmatamento das margens dos riachos. 

Para testar o efeito do aumento da temperatura no tamanho dos peixes, os pesquisadores 

fizeram um experimento em laboratório. Eles criaram peixes nativos da região em aquários com 

diferentes temperaturas. Um conjunto de aquários foi mantido numa temperatura semelhante à das 

florestas, 24ºC, e o outro, aquecido até 32ºC, que é uma temperatura comum em riachos de áreas 

agrícolas. 

[...] “Os peixes criados num ambiente mais quente tiveram tamanho reduzido. Já os 

colocados em temperatura de floresta apresentaram crescimento normal”, explica o ecólogo Paulo 

Ilha, da Universidade de São Paulo, que coordenou o estudo. “É possível que o aumento da 

temperatura cause redução de tamanho em diversas espécies de peixes, inclusive espécies utilizadas 

pelo homem como alimento”. 

(¹João Paulo Rossini, estagiário do Instituto Ciência Hoje/ RJ).  

 

01. O texto foi escrito com o objetivo de: 

A) Falar do tamanho de peixes. 

B) Falar do desmatamento da Floresta Amazônica. 

C) Mostrar que o desmatamento na Amazônia pode diminuir o tamanho dos peixes que vivem na 

região. 

D) Falar de peixes criados em tanques. 

 

02. Leia as afirmativas sobre o desmatamento da Amazônia, no texto: 

I. O desmatamento da Amazônia, hoje, equivale a 206 campos do Maracanã. 
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II. A área desmatada da Amazônia é, exclusivamente, para pastagem e lavoura. 

III. Pesquisadores descobriram que peixes que vivem em temperaturas mais altas, provocadas pelo 

desmatamento das margens dos riachos da Amazônia, tiveram seu tamanho aumentado. 

IV. O desmatamento na Amazônia provoca a diminuição de peixes. 

Sobre as assertivas é possível afirmar que: 

A) I e II estão corretas. 

B) III e IV estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) Todas estão incorretas. 

 

03. “Os pesquisadores se surpreenderam com a diferença de tamanho entre os peixes.” A expressão 

surpreenderam no contexto da frase tem o sentido de: 

A) Admiraram. 

B) Questionaram.  

C) Preocuparam.  

D) Incomodaram.  

 

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado não é um adjetivo (qualidade): 

A) O tanque é aquecido até 32ºC, que é uma temperatura comum em riachos de áreas agrícolas. 

B) O desmatamento tem consequências para animais e plantas.  

C) Eles criaram peixes nativos em aquários. 

D) Os peixes criados num ambiente mais quente tiveram tamanho reduzido.  

 

05. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente: 

A) Homem – horigem – firmeza – grandesa – famoso – chatisse. 

B) Homem – origem – firmeza – grandeza – famoso – chatisse. 

C) Homem – origem – firmeza – grandeza – famoso – chatice. 

D) Homem – horigem – firmesa – grandesa – famoso – chatice. 

 

06. Não há erro de acentuação em: 

A) Papéis – anéis – ideia – gratuito – circuíto – ruím. 

B) Papéis – anéis – idéia – gratuito – circuíto – ruím. 

C) Papeis – anéis – idéia – gratuíto – circuito – ruim. 

D) Papéis – anéis – ideia – gratuito – circuito – ruim. 
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07. Assinale a alternativa em que a concordância está incorreta: 

A) Fazem anos que a Amazônia está sendo desmatada. 

B) Houve muitas espécies destruídas. 

C) Já foi proibida a derrubada de árvores. 

D) Desapareceram plantas nativas e animais da região da Amazônia. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Na matemática há números que são pares e ímpares. Considere uma dúzia de laranjas maduras. 

A soma de 1 até uma dúzia, considerando somente os números pares em: 

A) 42. 

B) 2. 

C) 10. 

D) 24. 

 

09. Para trabalhar se tem que saber somar e subtrair valores matemáticos importantes. Realize a 

soma de uma dezena + uma dúzia + uma centena? 

A) 1. 

B) 122. 

C) 100. 

D) 10. 

 

10. Quando se vai ao mercado em geral compram-se vários itens que compõem o rancho mensal. 

Paulo comprou 2Kg de carne custando R$ 18,00 o quilo, 10Kg de farinha a R$ 12,00 o quilo e mais 

4Kg de banana a R$ 2,50 o quilo. Quanto Paulo gastou no total? 

A) R$ 10,00. 

B) R$ 1.500,00. 

C) R$ 166,00. 

D) R$ 200,00. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Atualmente a segurança do trabalhador é uma das principais preocupações das empresas. 

Durante a realização de determinadas atividades são necessários equipamentos que permitam a 

proteção de cada trabalhador e uso próprio, como por exemplo, luva, máscara, protetor auricular e 

capacete. Esses equipamentos citados são exemplos de: 
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A) Equipamentos de proteção laboral. 

B) Equipamentos de proteção coletiva. 

C) Equipamentos de proteção individual. 

D) Instrumento de trabalho. 

 

12. A limpeza de determinados locais deve ser feita com substâncias capazes de matar bactérias, 

fungos e vírus.  Dos produtos citados abaixo qual é o saneante mais indicado:  

A) Repelente. 

B) Detergente. 

C) Desinfetante. 

D) Sabão em pó. 

 

13. Durante os procedimentos de limpeza são realizadas diversas atividades. Sobre esse fato analise 

as alternativas abaixo: 

I. O lixo deve ser empurrado com o rodo. 

II. A limpeza dos móveis de madeira deve ser feita com água sanitária. 

III. Retirar as luvas ao abrir portas ou atender telefone. 

IV. A forma mais adequada de limpar equipamentos eletrônicos é com uma esponja úmida. 

V. Os móveis de madeira devem ser limpos com uma flanela macia. 

As alternativas corretas são: 

A) I, III e IV. 

B) II e III. 

C) I, III e V. 

D) III e V. 

 

14. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

A) Representa um equipamento de proteção individual indicando que é possível realizar atividades 

rápidas. 
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B) Representa um equipamento de segurança contra incêndios. 

C) Representa um equipamento de proteção individual do trabalhador que possui dificuldade para 

se movimentar. 

D) Representa um equipamento de proteção coletiva sinalizando que o local está escorregadio com 

o objetivo de evitar acidentes e lesões decorrentes da queda. 

 

15. A maneira como os alimentos são armazenados e conservados interferem diretamente na sua 

qualidade. A conservação de alimentos deve ser realizada: 

A) Em embalagens fechadas, armazenadas em geladeira em temperaturas menores de 5ºC. 

B) Em potes plásticos fechados, armazenados em temperatura ambiente por no máximo 24 horas. 

C) Em embalagens fechadas armazenadas dentro do forno micro-ondas. 

D) Em potes plásticos fechados e armazenados em cima da pia. 

 

16. Na cozinha o lixo deve estar: 

A) Armazenado em sacolas plásticas abertas para facilitar o seu descarte. 

B) Armazenado em lixeiras com tampa e pedal e retirados sempre que necessário. 

C) Armazenados em lixeiras sem tampas para facilitar seu descarte e retirados somente quando tiver 

cheiro desagradável. 

D) Armazenados em lixeiras sem tampa para facilitar seu descarte. 

 

17. A maneira como os alimentos são preparados, manipulados e armazenados pode alterar sua 

qualidade e consequentemente causar doenças aos seus consumidores. Sobre esse fato assinale as 

alternativas abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(   ) A manipulação de produtos crus de origens diferentes ou produtos crus com produtos cozidos 

pode ser a causa de contaminação cruzada dos alimentos na cozinha. 

(    ) No preparo dos alimentos a primeira providência que devemos tomar é afiar as facas. 

(   ) Para descongelar os alimentos você deve retirá-los do freezer deixá-los em cima da pia por no 

mínimo 12 horas antes do preparo. 

(    ) As verduras ou legumes consumidos crus ou refogados devem ser lavados e desinfetados antes 

do seu consumo. 

(    ) Os panos de prato devem ser lavados uma vez por semana. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

 

18. Considerando que você precisa servir um café em uma reunião na empresa que você trabalha, é 

recomendável: 

A) Servir o café em copos plásticos de 180 mL. 

B) Servir o café pelo lado direito da pessoa que está sendo servida. 

C) Servir o café em xícaras de vidro de 500 mL. 

D) Servir o café em uma temperatura de 30ºC. 

 

19. Durante o expediente um colega de trabalho passa mal. A atitude mais adequada que você deve 

seguir é: 

A) Levar o colega imediatamente ao pronto socorro. 

B) Dar ao seu colega um medicamento para aliviar sua dor. 

C) Chamar imediatamente o serviço de emergência como o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. 

D) Sair imediatamente do local. 

 

20. Durante a preparação de alimentos, o manipulador deve:  

A) Assoar o nariz sempre que necessário. 

B) Cantar e assoviar para espantar a tristeza. 

C) Experimentar os alimentos com a mesma colher que você prepara a refeição. 

D) Lavar e desinfetar as mãos antes de iniciar o preparo dos alimentos. 

 

 


