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CARGO:
AUXILIAR OPERACIONAL
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Língua Portuguesa: 01 a 08; Matemática: 09 a 14; 

Conhecimentos Gerais: 15 a 20. Conhecimentos Específicos: 21 a 30. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 
01 a 08: 

Autor de ‘Sou brasileiro, com muito orgulho…’  
se emociona com a torcida.

 Nelson Biasoli, morador de Tambaú, São 
Paulo, é autor do verso “Eu sou brasileiro com 
muito orgulho, com muito amor”, cantado pela 
torcida brasileira durante jogos da seleção na Copa 
do Mundo. O trecho faz parte da música “Grito de 
guerra”, de sua autoria, e cada vez que a torcida 
canta, principalmente em época de Mundial, ele 
se emociona. O compositor já fez mais de cem 
hinos. A prova da autoria é um registro da letra que 
passou pela censura em 1979. Mas tudo começou 
30 anos antes. A criação foi motivada pelo futebol. 
Biasoli, que vai completar 69 anos na véspera da 
final da Copa da África do Sul, era professor de um 
colégio em Ribeirão Preto e teve de puxar a torcida 
em uma partida contra o time de uma escola de 
descendentes de alemães. “Eu sou brasileiro, com 
muito orgulho e com muito amor. Daí eu e meus 
amigos nos reunimos e dissemos: vamos cantar?” 
Biasoli ainda se emociona quando ouve a música 
de letra tão curta sendo cantada pela torcida. 
“Quando eu vejo todo mundo cantando, meu Deus 
do céu, nem sei o que penso.”

Reportagem do site G1 São Paulo, em 24/06/2010.

01. De acordo com o texto, o autor do grito de 
torcida “Sou brasileiro, com muito orgulho, com 
muito amor”: 

a) Se emociona ao ouvir a torcida cantar.
b) Fica constrangido ao ouvir a torcida cantar, 
principalmente em época de Mundial.
c) Se sente envergonhado quando ouve a música 
de letra tão curta sendo cantada.
d) Se sente irado ao ouvir cantarem sua música 
sem lhe darem o devido crédito de autoria. 
________________________________________
02. Assinale a alternativa que responde 
CORRETAMENTE à pergunta: como foi criado o 
grito de torcida “Sou brasileiro, com muito orgulho, 
com muito amor”?

a) Nelson Biasoli foi perseguido pela censura de 
1979, mesmo tendo composto mais de cem hinos. 
b) Biasoli criou o verso quando era professor de 
um colégio em Ribeirão Preto e teve de puxar 
a torcida em uma partida contra o time de uma 
escola de descendentes de alemães.
c) Biasoli era técnico da seleção brasileira na Copa 
do Mundo de 78 e criou o hino em homenagem à 
nação brasileira. 

d) Nelson Biasoli, morador de Tambaú, São Paulo, 
vai completar 69 anos na véspera da Final da Copa 
da África do Sul. 
________________________________________
03. A respeito do termo “brasileiro”, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo significa “natural ou habitante do 
Brasil”.
II. Se o termo se refere a alguém do sexo 
feminino, sua forma muda para “brasileira”, como 
em “A mulher brasileira”.
III. Se o termo se refere a mais de uma pessoa, 
sua forma muda para o plural, como em “Os homens 
brasileiros”.

a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta uma frase 
em que o termo “puxou” tenha o mesmo sentido de 
“deu início e comandou”.

a) Gabriel puxou o cabelo da irmã.
b) O boi puxou a carruagem até o alto da montanha.
c) Estela puxou a porta ao sair. 
d) Maria puxou o hino da escola e foi um alvoroço 
total!
________________________________________
05. Assinale a alternativa que indica o sentido da 
palavra “autor”, tal como aparece em “Nelson 
Biasoli é autor do verso”.

a) Indivíduo que julga um crime.
b) Aquele que somente interpreta, canta uma obra.
c) Aquele que cria, compõe uma obra.
d) Indivíduo que sofre um delito.
________________________________________
06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
sinônimos - ou termos com sentido semelhante 
- para o termo “muito”, presente em “com muito 
orgulho, com muito amor”.

a) Bastante, abundante, grande. 
b) Pouco, bastante, abundante.
c) Grande, mínimo, obstante.
d) Bastante, pequeno, abundante.
________________________________________

07. O termo “torcida” pode ter vários significados, 
dependendo do contexto em que é empregado. 
Assinale a alternativa que apresenta uma frase em 
que o termo “torcida” é usado com o sentido de 
“grupo de torcedores”.
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a) Ricardo deu um torcida no pé durante o jogo de 
futebol com os amigos.
b) A torcida da lamparina, aquele chumaço de fio 
torcido, foi substituída pela vela.
c) A camiseta de Renan foi lavada, torcida e secou 
vagarosamente no varal. 
d) O jogo vai começar: a torcida já se prepara! 
________________________________________
08. De acordo com a norma padrão da Língua 
Portuguesa, a frase “Eu sou brasileiro, com muito 
orgulho, com muito amor”: 

a) Está correta somente em contexto informal, pois 
deveria ser “a gente somos brasileiros”.
b) Está incorreta, pois deveria ser “com muitos 
orgulho, com muitos amor”.
c) Está correta da forma como está.
d) Está incorreta, pois não há brasileiro que tenha 
orgulho de ser brasileiro.
________________________________________
QUESTÕES 09 A 14 - MATEMÁTICA

09. Qual o resultado da expressão ?

a) 1,6.
b) 2,2.
c) 2,1.
d) 3,5.
________________________________________
10. Sobre números Naturais e Inteiros, é CORRETO 
afirmar que:

a) A soma entre dois números Naturais sempre 
resultará em um número Natural.
b) A subtração entre dois números Naturais sempre 
resultará em um número Natural.
c) A soma entre dois números Inteiros sempre 
resultará em um número Natural.
d) A subtração entre dois números Inteiros sempre 
resultará em um número Natural.
________________________________________
11. Qual o resultado da divisão  ?

a) 3.
b) 3,8.
c) 4.
d) 4,333...
________________________________________
12. Qual a solução da equação  ?

a) 11,5.
b) 9.
c) 19.
d) 16,5.
________________________________________
13. Uma caminhada matinal pode fazer muito 
bem para a saúde. Uma pessoa, caminhando a 
uma certa velocidade, percorre 2 000 m em 16 

minutos. Se esta pessoa aumentasse sua distância 
percorrida para 3000m, mantendo a mesma 
velocidade, quanto tempo levaria para caminhar 
todo o novo percurso?

a) 24 minutos.
b) 18 minutos.
c) 32 minutos
d) 8 minutos.
________________________________________
14. Uma prova de um concurso contém 65 questões, 
e são necessárias ao menos 13 questões corretas 
para que o candidato não seja desclassificado. 
Qual a porcentagem mínima de acertos que um 
candidato deve obter para não ser desclassificado 
desse concurso?

a) 13%.
b) 20%.
c) 26%.
d) 40%.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

15. O termo “energia limpa” diz respeito a fontes 
de energia renováveis e que não lançam poluentes 
na atmosfera, diferentemente do que ocorre com 
os combustíveis fósseis. Considere as alternativas 
a seguir e assinale a que apresenta um tipo de 
energia limpa.

a) Eólica.
b) Petrolífera.
c) Hidrelétrica.
d) Solar.
________________________________________
16. Considere a matéria jornalística a seguir e 
assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Aos 64 anos, o general da reserva gaúcho 
_____________ diz ter vivido um dos momentos 
de emoção mais forte de sua vida na última tarde 
de domingo. Depois de mais de quatro décadas na 
vida militar, ele foi confirmado como vice-presidente 
na chapa do deputado federal e capitão reformado 
Jair Bolsonaro na disputa pela Presidência da 
República”. 

(UOL, 08/08/18, com adaptações).

a) Antonio Hamilton Mourão.
b) Álvaro Dias.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
________________________________________
17. Considere as alternativas a seguir e assinale 
a que indica um país latino-americano que faz 
fronteira com o Estado do Paraná.
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a) Chile.
b) Paraguai.
c) Uruguai.
d) Venezuela.
________________________________________
18. Leia a explicação a seguir, a respeito de uma 
importante questão tecnológica da atualidade, e 
assinale a alternativa que indica do que se trata.

“Trata-se de um formato digital para armazenar 
som, como aquele utilizado nos CDs de música 
comuns. A sua vantagem é que ele comprime 
os dados sonoros, fazendo com que as músicas 
ocupem bem menos espaço nos dispositivos 
eletrônicos. Essa economia de espaço é obtida 
sem que a qualidade seja muito afetada, porque 
o ouvido humano não capta todas as freqüências 
sonoras e esse formato elimina justamente aquelas 
que não são percebidas”. 

(Mundo Estranho, 18/04/11, com adaptações).

a) DVD.
b) LP.
c) Mp3.
d) WiFi.
________________________________________
19. Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito 
à liberdade, ao respeito e à dignidade. Analise as 
alternativas a seguir e assinale a que NÃO indica 
em que consiste o seu direito ao respeito.

a) Inviolabilidade da integridade física e psíquica 
e moral.
b) Preservação dos seus valores, ideias e crenças.
c) Liberdade para a prática de atos infracionais.
d) Preservação dos seus espaços e objetos 
pessoais.
________________________________________
20. No Brasão de Guarapuava, em sua parte 
superior direita, aparece a figura de um animal que 
deu origem ao nome do município. Este animal é 
uma espécie de:

a) Ave.
b) Lobo.
c) Peixe.
d) Aracnídeo.
________________________________________
QUESTÕES 21 A 30 -  CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Assinale a alternativa que apresenta um 
Equipamento de Proteção Coletiva.

a) Capacete com viseira.
b) Extintor de incêndio.
c) Protetor auricular.
d) Uniforme de brim.

22. Dos tipos de álcool listados a seguir, o único 
que é recomendável para a higienização final das 
mãos depois da lavagem é o:

a) Álcool combustível.
b) Álcool em gel.
c) Álcool etílico.
d) Álcool metílico.
________________________________________
23. No ano de 2017, a cada quatro horas e 
meia, um brasileiro morreu vítima de acidente de 
trabalho, isso sem contar os que ficaram inválidos. 
Por este motivo, é muito importante o uso de EPIs 
e o treinamento para a prestação de primeiros 
socorros às vítimas de acidentes. Assinale entre 
as alternativas a seguir um procedimento que NÃO 
deve ser realizado no atendimento às vítimas de 
acidentes.

a) Comunicar o ocorrido aos seus superiores e 
solicitar o acionamento de equipes de socorro 
especializadas.
b) Explicar para a vítima com calma todos os 
procedimentos que irá realizar e transmitir 
confiança à mesma.
c) Oferecer os medicamentos que estiverem 
disponíveis para a vítima, independente da 
gravidade do acidente.
d) Retirar ou afrouxar as roupas da vítima e solicitar 
aos “curiosos” que evitem a aglomeração no local.
________________________________________
24. No seu ambiente de trabalho, o servidor deverá 
demonstrar-se sempre:

a) Cortês.
b) Desorganizado.
c) Impaciente.
d) Preocupado.
________________________________________
25. O ancinho é uma ferramenta utilizada nas 
atividades de jardinagem, mais precisamente:

a) Na poda de arbustos em jardins.
b) Na varrição de folhas e lixo sobre a grama.
c) No corte de troncos de árvores doentes.
d) No transplante de mudas de planta para o solo.
________________________________________
26. O funcionário público, ao fazer o atendimento 
a um munícipe qualquer, deve em primeiro lugar:

a) Observar o tipo de roupa que o munícipe está 
vestindo.
b) Postergar ao máximo o atendimento para 
demonstrar autoridade.
c) Preocupar-se com a satisfação do munícipe ao 
final do atendimento.
d) Verificar se consta algum débito do munícipe 
junto à prefeitura.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 04/02/2019.

27. Produtos químicos e equipamentos utilizados 
na limpeza pesada devem ser guardados:

a) Dentro do almoxarifado, que é onde fica o 
estoque geral dos bens de consumo.
b) Na caixa de primeiros socorros, junto com os 
medicamentos.
c) Na despensa, juntamente com os gêneros 
alimentícios.
d) Nos armários e/ou locais projetados para esta 
finalidade.
________________________________________
28. Qual dos produtos a seguir NÃO deve ser 
utilizado na limpeza de espelhos?

a) Álcool líquido.
b) Detergente líquido.
c) Limpa vidros.
d) Materiais abrasivos.
________________________________________
29. São ferramentas utilizadas no recolhimento 
e transporte de lixo espalhado nos logradouros 
públicos, EXCETO:

a) Carrinho de mão.
b) Pá quadrada.
c) Saco de lixo.
d) Vassoura.
________________________________________
30. Todos os itens a seguir podem ser recolhidos na 
coleta seletiva e encaminhados para reciclagem, 
EXCETO:

a) Alimentos vencidos.
b) Componentes de computador.
c) Garrafas do tipo pet.
d) Latinhas de cerveja.


