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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 O candidato só poderá levar consigo o caderno de prova no transcorrer dos últimos 60 
(sessenta) minutos, o candidato que sair antes desse tempo deverá devolver ao fiscal de sala o caderno 
de prova juntamente com o cartão resposta; 
 
13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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O guarda-chuva 
 

1º A maldita chuva começou a cair logo no fim da aula. 
2º – E não se esqueçam de fazer a lição de 5.ª feira. 
3º Dona Glória soltou o giz e limpou a mão no avental. Era quase um código: quando 
ela fazia isso, não ia mais dar matéria. No mesmo instante, 35 alunos começaram a 
recolher ________, fechar cadernos e bater papo. (...) 
4º De manhã, até que Ricardo teve sorte. Nenhum vexame, chegou mesmo a se 
esquecer do guarda-chuva durante a aula, a se esquecer da briga com a mãe, logo cedo. 
5º – Não vou levar essa porcaria. 
6º – Claro que vai. Já está resfriado, quer o quê? Vai sim. 
7º – Isso é guarda-chuva de mulher. (...) 
8º – Leva ou apanha. 
9º Argumento definitivo, Ricardo agarrou o guarda-chuva pelo cabo e saiu suspirando. 
Andou dez passos, fechou o guarda-chuva e enfiou na pasta. Só ficava de fora o cabo e 
cabo a gente disfarça. Por sorte, de manhã vinha apenas um chuvisco e não aquela 
tempestade que caía ao meio-dia, como agora. (...) 
10 – Ninguém sai antes de arrumar as carteiras! Vamos lá. (...) 
11 E a pressa de sair da classe? 
12 Menos Ricardo, porque, se ele ficasse por último, poderia escapar sem que 
ninguém percebesse. Pegava o guarda-chuva depressa, corria pelas __________, abria o 
guarda-chuva só na rua de _____________. Era essa a sua chance. (...) 
13 Um minuto, Ricardo fechou a mala. E se fizesse uma pergunta pra professora? 
Mas dona Glória acabou levantando antes que ele inventasse uma pergunta. 
14 – Alguém esqueceu um guarda-chuva. De quem é? 
15 Silêncio. Parecia de propósito. Todo mundo conversava, mas foi ela perguntar e 
veio o silêncio. Um olhando para o outro. 
16 – De quem é o guarda-chuva cor-de-rosa? – ela falou mais alto. 
17 Agora já era tarde demais. (...) 
18 E o sinal estridente se fez ouvir: Blééééé... todo mundo porta afora. Mais depreça 
que todos, Ricardo, empurrando e voando pelos corredores, ainda enxergando dona 
Glória com o guarda-chuva virando, segurado pelo cabo. E Ricardo ultrapassou os 
degraus, dois a dois, três a três, pulando o último lance de escada, a rua. 
19 E na rua, batendo sapatos pela chuva, a chuva ensopando sua cara, seus cabelos, 
pingos gostosos de chuva no rosto. E ria. Ah, se ele ria! 

Marcia Kupstas. Aventuras de Garoto, págs. 2-5. São Paulo, Atual, 2002. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) coisas – calssadas – baixo.   c) coisas – calçadas – baixo. 
b) coizas – calçadas – baicho.   d) coizas – calssadas – baicho. 
 
02 - Assinale a alternativa errada sobre o texto: 
a) O personagem principal da história é a mãe de Ricardo, que ameaça bater nele. 
b) O menino se sente envergonhado ao ter que ir para a escola com um guarda-chuva 
cor-de-rosa. 
c) Ricardo na hora da saída da aula, saiu correndo antes que alguém desconfiasse que o 
guarda-chuva era dele. 
d) A mãe não levou a sério as justificativas do filho para não usar o guarda-chuva cor-de-
rosa. 
 
03 - Em “se fez ouvir Blééééé...” o uso de reticências indica: 
a) que o sinal é estridente. 
b) a continuidade do sinal. 
c) que o sinal parou. 
d) o final da aula. 
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04 - Cada frase abaixo apresenta um acontecimento da história: 
1 - Ricardo escondeu o guarda-chuva na pasta. 
2 - A professora encerrou a aula e os alunos guardaram o material. 
3 - Ricardo brigou com a mãe para não levar o guarda-chuva. 
4 - Ricardo largou o guarda-chuva na sala de aula. 
Assinale a alternativa na ordem em que os fatos aconteceram: 
a) 3 – 2 – 1 – 4.    c) 2 – 1 – 4 – 3. 
b) 3 – 1 – 2 – 4.    d) 1 – 3 – 4 – 2. 
 
05 - Assinale a alternativa em que o plural está incorreto: 
a) giz – gizes.    c) mãos – mãos. 
b) avental – aventais.   d) lição – liçãos. 
 
06 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) co-rre-do-res.    c) es-tri-de-nte. 
b) in-ven-tas-se.    d) ultra-pas-sou. 
 
07 - Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto está acentuada 
incorretamente: 
a) código.     c) propositó. 
b) matéria.     d) silêncio. 
 
08 - Qual das palavras destacadas no parágrafo 18 está escrita incorretamente? 
a) depreça.     c) enxergando. 
b) empurrando.    d) lance. 
 
09 - Assinale a alternativa correta. O feminino de: 
a) maestro é maestrina.   c) cidadão é cidadona. 
b) carneiro é carneira.   d) cavaleiro é dama. 
 
10 - Camila desenhou a figura abaixo em seu caderno: 

 
Respeitando-se as medidas indicadas, é correto afirmar que a área da figura 
desenhada por Camila é igual a: 
a) 42 cm2.  
b) 60 cm2. 
c) 81 cm2. 
d) 120 cm2. 
 
11 - André comprou um refrigerante cuja embalagem indica que “contém 3,3 L”, 
para tomar junto com os amigos da escola. Para isso, irá distribuir o refrigerante 
contido na embalagem em copos com capacidade para 150 ml, que ficarão 
completamente cheios. Considerando que André e seus amigos irão tomar todo o 
refrigerante que ele comprou, o número de copos necessários para distribuir esse 
refrigerante é igual a: 
a) 20. 
b) 21. 
c) 22. 
d) 23. 
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12 - Marlos ganhou na loteria e repartiu parte da quantia recebida como prêmio 
entre seus quatro filhos, da seguinte maneira: 1/5 para Nivaldo, 1/6 para Odair, 1/4 
para Pedro, e 1/8 para Paulo. Isto posto, assinale a alternativa correta: 
a) A quantia recebida por Paulo corresponde ao dobro da quantia recebida por Pedro. 
b) A quantia recebida por Odair é maior do que a quantia recebida por Nivaldo. 
c) Paulo recebeu a maior quantia entre os quatro filhos de Marlos. 
d) Marlos ficou com aproximadamente 25% do valor do prêmio. 
 
13 - Janaína comprou 1,4 kg de carne. Sabe-se que o kg da carne comprada por 
Janaína custa R$ 8,50 e que ela utilizou uma nota de 20 reais para pagar pela carne 
comprada. Assim, é correto afirmar que o troco recebido por Janaína foi de: 
a) R$ 8,60.     c) R$ 7,90. 
b) R$ 8,10.     d) R$ 7,75. 
 
14 - O número A = 345♣ possui 4 algarismos, mas não se pode ler o algarismo das 
unidades. Sabe-se que o número A é divisível por 6. Um dos algarismos do nosso 
sistema de numeração, que pode ser colocado nas unidades de A, substituindo o 
símbolo ♣ é: 
a) 0.      c) 2. 
b) 1.      d) 3. 
 
15 - Jairo construiu um muro em três dos lados de um terreno em formato 
retangular, cuja largura mede 8,5 m e o comprimento mede 17,5 m. Sabe-se que o 
lado que não foi cercado por esse muro é a parte da frente do terreno, que tem a 
medida da largura, onde Jairo colocou uma grade de metal. Dessa forma, pode-se 
afirmar corretamente que o muro construído por Jair mede: 
a) 26 m.     c) 43,5 m. 
b) 34,25 m.     d) 52 m. 
 
16 - Um recipiente possui capacidade para armazenar 25 dm3 de água. Portanto, a 
capacidade de armazenamento desse recipiente corresponde a: 
a) 0,25 L.     c) 25 L. 
b) 2,5 L.     d) 250 L. 
 
17 - Moisés aplicou um capital de R$ 940,00 à taxa de juros simples, por um período 
de 10 meses e resgatou, após esse período, o montante de R$ 1.057,50. A taxa 
anual de aplicação desse capital foi de: 
a) 15%.     c) 11,25%. 
b) 12,5%.     d) 10%. 
 
18 - Cinco pedreiros constroem um muro em 30 horas de trabalho. Se fossem 3 
pedreiros, o tempo necessário para construir esse muro seria igual a: 
a) 18 horas.     c) 45 horas. 
b) 30 horas.     d) 50 horas.  
 
19 - Assinale a alternativa onde a “figura histórica” e o “ato realizado” estão 
associados de maneira INCORRETA: 
a) Dom João VI – Abertura dos portos as nações amigas. 
b) Dom Pedro I – Independência do Brasil. 
c) Dom Pedro II – Promulgação da Primeira Constituição Brasileira. 
d) Princesa Isabel – Abolição da Escravatura. 
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20 - Estádio Carioca onde ocorrerá a abertura dos Jogos Olímpicos no ano que 
vem: 
a) Engenhão. 
b) Maracanã. 
c) São Januário. 
d) Nenhuma alternativa completa corretamente o enunciado da questão. 
 
21 - Ex-Presidente da República que decidiu não mais concorrer a cargos eletivos 
no final do ano passado, depois de praticamente 60 anos de vida pública: 
a) Fernando Collor de Mello.   c) José Sarney. 
b) Fernando Henrique Cardoso.   d) Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
22 - Na história de Fazenda Rio Grande, o nome “Capocu” está ligado diretamente: 
a) A um aldeamento.    c) A um tipo de abelha. 
b) A um rio.      d) A uma planta. 
 
23 - NÃO é considerado como Feriado Cívico Nacional: 
a) Dia da Bandeira Nacional. 
b) Dia da Independência do Brasil. 
c) Dia da Proclamação da República. 
d) Dia de Tiradentes. 
 
24 - O Rio que nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais recebe as seguintes 
denominações, EXCETO: 
a) Da Integração Nacional.   c) São Francisco. 
b) Mundo de Água.     d) Velho Chico. 
 
25 - Primeira Capital do Brasil: 
a) Castro.      c) Rio de Janeiro. 
b) Ouro Preto.     d) Salvador.  
 
26 - A presença de pessoas estranhas no local de trabalho NÃO necessita ser 
informada a quem? 
a) A quem estiver de folga.   c) Ao porteiro. 
b) Ao pessoal da segurança.   d) Aos seus superiores. 
 
27 - Estando trabalhando na copa e/ou cozinha NÃO é aconselhável utilizar: 
a) Chinelos e/ou sandálias. 
b) Luvas descartáveis. 
c) Máscara facial. 
d) Touca em forma de rede nos cabelos. 
 
28 - Horário NÃO apropriado para retirar o lixo de copas e/ou cozinhas: 
a) Ao final do expediente de trabalho, no final da tarde. 
b) Bem cedo, antes do início do café da manhã. 
c) No intervalo entre dois horários de refeição. 
d) Quando alguém estiver se alimentando. 
 
29 - Imagine que você está ocupando única cadeira de uma sala de espera. Chegam 
as quatro pessoas listadas nas alternativas abaixo. A quem você cederia o seu 
lugar? 
a) Um oficial de justiça. 
b) Um religioso. 
c) Um vereador. 
d) Uma gestante. 



 6

30 - Local de trabalho NÃO é lugar de: 
a) Crescer profissionalmente. 
b) Fofocar sobre a vida alheia. 
c) Justificar seu salário demonstrando resultados. 
d) Produzir bens de consumo e serviços. 
 
31 - NÃO deve ser utilizado na limpeza e conservação de pisos sintecados: 
a) Cera líquida. 
b) Lustra móveis. 
c) Pano úmido. 
d) Removedor de tintas. 
 
32 - O produto conhecido como “kaol” é usado para: 
a) Desentupir tubulações. 
b) Desinfectar talheres. 
c) Polir metais. 
d) Retirar gordura. 
 
33 - O que NÃO devemos fazer no caso de um acidente com vítimas em nosso local 
de trabalho? 
a) Acionar serviços de atendimento de urgência e emergência. 
b) Arrastar a vítima pelos braços ou pernas. 
c) Informar o fato imediatamente aos seus superiores. 
d) Solicitar aos curiosos que saiam do local. 
 
34 - Quando é que o(a) Auxiliar de Serviços Gerais deve fazer avisar ao 
almoxarifado que necessita de algum produto de uso diário? 
a) Antes que o produto acabe. 
b) Quando notar que o produto já acabou. 
c) Quando o produto acabar. 
d) Quanto o responsável pelo almoxarifado perguntar. 
 
35 - Que item abaixo deve ser guardado em local fechado e longe do alcance de 
crianças? 
a) Alimentos. 
b) Embalagens de papelão. 
c) Materiais de escritório. 
d) Produtos químicos. 
 
36 - Que tipo de via abaixo deve ser molhada antes de ser varrida? 
a) Asfaltada.     c) De terra batida. 
b) Calçada.     d) Pavimentada. 
 
37 - Recipiente ideal, no qual o café é mantido quente por algumas horas: 
a) Bule. 
b) Chaleira. 
c) Garrafa térmica. 
d) Xícara. 
 
38 - São formas de se economizar água, EXCETO: 
a) Acumular a água de chuva para utilizar na descarga de vasos sanitários. 
b) Aproveitar a água onde o arroz foi lavado para regar plantas. 
c) Lavar calçadas utilizando jatos de mangueira d’água. 
d) Não deixar torneiras pingando. 
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39 - Sobre a bucha utilizada na lavagem de louças na cozinha é CORRETO afirmar: 
a) Com o passar do tempo não se desgasta e nem solta pequenos pedaços de espuma. 
b) Deve ser substituída frequentemente. 
c) Independente de sua cor pode ser usada para lavar qualquer tipo de panela. 
d) Pode ser utilizada por tempo indeterminado. 
 
40 - Sobre os Equipamentos de Proteção Individual é INCORRETO afirmar: 
a) Devem ser emprestados para outros funcionários. 
b) Os empregadores devem fornecer aos funcionários. 
c) Precisam ser higienizados frequentemente. 
d) Quando danificados, devem ser substituídos por outro com certificação.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 


