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4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
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 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao 
fi scal da prova.
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QUESTÕES 01 A 08 - CONHECIMENTOS GERAIS 

01. “Na manhã de ontem, a espaçonave americana 
New Horizons passou a meros 12,5 mil Km da 
superfície daquele pequeno mundo, residente na 
periferia do Sistema Solar – uma região até hoje 
totalmente inexplorada.” (Folha de São Paulo, 
quarta-feira, 15 de julho de 2015 B5) 

O texto se refere ao seguinte planeta anão:
a) Marte.
b) Plutão.
c) Júpiter.
d) Vênus.
________________________________________

02. “Há 35 anos no ar, o “Viola” chega a marcar 3 
pontos no Ibope na Grande São Paulo, contra uma 
média de 0,5. Cada ponto equivale a 67 mil casas.” 
(Folha de São Paulo, segunda-feira, 20 de julho de 
2015 C1)

Por quase 20 anos, a cantora folclorista comandou 
semanalmente a música caipira no “Viola Minha 
Viola”. Trata-se de:
a) Sula Miranda.
b) Fafá de Belém.
c) Inezita Barroso
d) Beth Carvalho.
________________________________________

03. A Chama Olímpica representa um importante 
símbolo na história dos jogos olímpicos, como a 
paz, a união e a amizade. Ela é conduzida por meio 
das Tochas, em um grande revezamento que leva 
a mensagem Olímpica para além da cidade-sede, 
culminando com o acendimento da pira junto à 
Cerimônia de Abertura dos Jogos. 
A cidade-sede onde serão realizados os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos no segundo semestre 
de 2016 é:
a) Porto Alegre.
b) São Paulo. 
c) Curitiba. 
d) Rio de Janeiro. 
________________________________________

04. “Em 2014, a hidrelétrica de Itaipu, em Foz do 
Iguaçu, no oeste do Paraná, alcançou o maior índice 
de eficiência em 30 anos de operação. A marca 
de 99,3% indica que a Usina teve quase zero de 
perdas, aproveitando praticamente toda a água que 
chegou ao reservatório para a produção de energia 
elétrica durante o ano.” Disponível em: https://www.
itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/itaipunamidia/usina-
de-itaipu-atinge-maior-indice-de-eficiencia-em-30-
anos-de-opera.

A usina Hidrelétrica de Itaipu é uma usina Binacional 
na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, localizada 
no Rio: 
a) Xingú.
b) Tapajós.
c) Paraná.
d) São Francisco.
________________________________________

05. Os Estados-membros do Mercosul (Mercado 
Comum do Sul) assinaram recentemente um novo 
protocolo de adesão do país do atual Presidente 
Evo Morales ao bloco como membro pleno. Trata-
se do seguinte país ingressante no Mercosul:
a) Equador.
b) Venezuela.
c) Bolívia.
d) Chile.
________________________________________

06. “Conforme o estudo do Comitê Nacional para 
os Refugiados (Conare), em 2014, a maioria das 
solicitações de refúgio no Brasil foi apresentada 
em São Paulo (26% do total), Acre (22%), 
Rio Grande do Sul (17%) e Paraná (12%).” 
Disponível em: <http://www.folhaweb.com.br/?id_
folha=2-1--874-20150209> 

O Acre se destaca, sobretudo, por receber 
refugiados vindos da (o)
a) Venezuela.
b) Haiti.
c) Cuba.
d) Chile.
________________________________________

07. “Os cinco Estados que mais exportaram 
produtos do agronegócio em julho somaram US$ 
6,17 bilhões, o que representa 67,77% do total 
exportado pelo país. O ranking é formado por São 
Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e 
Minas Gerais.” Disponível em: <http://g1.globo.com/
economia/agronegocios/noticia/2015/08/cinco-
estados-respondem-por-67-das-exportacoes-do-
agronegocio.html>.

O Paraná é um estado expressivo na exportação 
de:
a) Soja, Carnes e Açúcar. 
b) Café, Cereais e Álcool.
c) Laranja, Carnes e Veículos.
d) Cereais, Carnes e Veículos. 
________________________________________

08. “Definido, segundo o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), como o uso 
de bens e serviços que atendam às necessidades 
básicas, proporcionando uma melhor qualidade 
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de vida, enquanto minimizam o uso de recursos 
naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos 
e a emissão de poluentes durante todo ciclo de 
vida do produto ou do serviço, de modo que não 
se coloque em risco as necessidades das futuras 
gerações.” Disponível em: < http://www.mma.gov.
br/responsabilidade-socioambiental> 

A referida definição faz referência:
a) Ao aumento do PIB.
b) À distribuição igual dos produtos.
c) À ampliação da renda.
d) Ao consumo Responsável.

QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA 

09. APERTO DE MÃO

Segundo diversos hieróglifos egípcios, de 2800 a. 
C., o aperto de mão era a forma pela qual um deus 
concedia seu poder a um dirigente terrestre. O verbo 
“dar” era representado por uma mão estendida. Os 
historiadores acreditam que o aperto de mão seria 
um gesto de boa vontade. O homem primitivo, que 
andava sempre armado, estendia a mão, vazia, 
para mostrar que não portava armas e desejava a 
paz. 

(Marcelo Duarte. O livro das invenções. São Paulo: 
Cia das Letras, 1997, p. 21).

De acordo com o texto:
a) No Egito antigo, era comum os deuses descerem 
à terra a fim de apertar a mão dos homens.
b) Na antiguidade, estender a mão vazia era um 
sinal de paz.
c) No Egito antigo, estender a mão era considerado 
uma ofensa às pessoas.
d) No Egito antigo, estender a mão estava 
relacionado com pedir esmola.
________________________________________

10. QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DAS TARTARUGAS 
MARINHAS?

A boa notícia é que a situação tem melhorado, 
segundo a bióloga do Projeto Tamar em Ubatuba, 
Suami Macedo. “Nesses quase 30 anos de trabalho 
do Tamar, começamos agora a comemorar alguns 
sinais de recuperação graças à conscientização 
principalmente dos pescadores”, explica. Com a 
atuação da ONG, houve um aumento gradual do 
número de filhotes liberados ao mar, totalizando, até 
2007, mais de 8 milhões. Mais uma boa novidade: 
cerca de 70% dos ninhos permanecem in situ, ou 
seja, são mantidos nos locais originais de postura.
Uma das principais ameaças contra a vida das 
tartarugas marinhas são as redes de pesca, pois 

quando se enroscam nelas, não conseguem subir 
à superfície para respirar. Acabam morrendo sem 
ar. Outros grandes problemas que as tartarugas 
enfrentam no litoral brasileiro é a ingestão de lixo, 
que provoca doenças, o sufocamento por sacolas de 
plástico jogadas no mar e traumas provocados por 
embarcações de lazer, como iates e jet skis. Desde 
2002, há em Ubatuba um Centro de Reabilitação 
de Tartarugas Marinhas para prestar atendimento 
a quase 100 tartarugas que vão parar na praia 
anualmente por algum desses motivos. “Por isso 
a principal orientação para quem frequenta praias, 
ainda que só nas férias, é cuidar muito bem de seu 
lixo e não deixar nada na areia. Fatalmente esses 
dejetos vão parar no mar”, diz a bióloga.
 
(Renata Costa. Nova Escola. São Paulo: Editora 
Abril, outubro de 2009.)

O Projeto Tamar é uma iniciativa que busca proteger 
a tartaruga marinha, espécie que esteve à beira da 
extinção. Segundo o texto, pode-se afirmar que:

a) Apesar de todo esforço empregado pelos 
colaboradores do Projeto Tamar, não houve nenhum 
avanço na proteção da tartaruga marinha.
b) O Projeto Tamar foi criado em 2007 e já salvou 
mais de 8 milhões de tartarugas marinhas.
c) A colaboração dos pescadores tem sido 
importantíssima para o aumento do número de 
tartarugas marinhas. 
d) A poluição dos rios e mares nada tem a ver com 
a morte de tartarugas marinhas.
________________________________________

11. “Saudade dos tempos de infância, quando 
meu amigo e eu jogávamos bola à tarde, 
despreocupadamente, depois da aula...”

Ao analisar o período acima, acerca do estudo do 
sujeito e predicado, marque a alternativa correta:
a) O sujeito é: “meu amigo e eu”, e deve ser 
classificado como Sujeito Composto.
b) O sujeito é: “tempos de infância”, e deve ser 
classificado como Sujeito Pretérito, pois está 
relacionado com o tempo passado. 
c) O predicado é: “depois da aula”, e deve ser 
classificado como Predicado Nominal.
d) O sujeito é: “jogávamos bola à tarde”, e deve ser 
classificado como Sujeito Verbal.
________________________________________

12. “Muitas coisas foram faladas ali, que ofenderam 
sua honra”.

Com base no estudo das classes de palavras, 
analisando o período acima, assinale a alternativa 
correta:
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a) “Honra” deve ser classificada como ADJETIVO, 
pois é uma palavra que está ligada à qualidade de 
alguém. 
b) “Ofenderam” deve ser classificada como VERBO, 
sendo que o mesmo está conjugado no tempo 
futuro.
c) “Ali” deve ser classificada como SUBSTANTIVO 
DE LUGAR.
d) “Foram” deve ser classificada como VERBO, 
estando o mesmo conjugado no tempo pretérito 
(passado).
________________________________________

13. Assinale abaixo a única alternativa que 
apresenta uma FRASE INTERROGATIVA:

a) Depois do que soube, precisarei interrogá-lo.
b) Por acaso não sabiam que isso aconteceria?
c) Resistiram bravamente o tempo todo!
d) Perguntei o que entenderam, mas não obtive 
resposta...
________________________________________

14. Das palavras abaixo, assinale a única alternativa 
em que TODAS as palavras são POLISSÍLABAS:
a) Paraguai; saudável; ilustrado; resistente.
b) Livraria; restituição; estatuto; crescimento.
c) Excelente; iluminado; prescrito; cachorro.
d) Sol; céu; cor; rei. 

QUESTÕES 15 A 20 - MATEMÁTICA 

15. Complete a sequência:
4 – 5 – 6 – 16 – 17 – 18 – 23 – 24 – (  )  
a) 30
b) 34
c) 26
d) 25
________________________________________

16. Tenho 12 litros de água, quantas garrafas de 1/4 
de litro poderão ser cheias?
a) 12
b) 24
c) 3
d) 48
________________________________________

17. Sebastião saiu de casa às 5h 25min da manhã, 
com seu caminhão, e passados 365 minutos chegou 
à cidade destino para entregar uma mercadoria. 
Como estava no horário do almoço, gastou 2h 
30min almoçando, antes de fazer a entrega. Qual foi 
o horário do dia, em horas, que Sebastião entregou 
a mercadoria?
a) 14
b) 13
c) 11
d) 12

18. Uma praça quadrada tem uma área total de 225 
metros quadrados. Logo, o perímetro dessa praça, 
em metros, mede:
a) 15
b) 50
c) 60
d) 25
________________________________________

19. Se 25 eletricistas levaram 5 dias para realizar 
a instalação elétrica de um edifício de 8 andares, 
quantos eletricistas fariam a mesma tarefa em 8 
dias?
a) 25
b) 40
c) 64
d) 30
________________________________________

20. Calcule 4% de 350.
a) 14
b) 8
c) 9
d) 12

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. “A reciclagem reduz, de forma importante, 
impacto sobre o meio ambiente: diminui as retiradas 
de matéria-prima da natureza, gera economia de 
água e energia e reduz a disposição inadequada do 
lixo. Além disso, é fonte de renda para os catadores.” 
Fonte: http://www.mma.gov.br/informma/item/8521-
como-e-porqu%C3%AA-separar-o-lixo

A reciclagem depende da separação do lixo 
doméstico, que deve atender ao seguinte quesito:
a) Separação dos diversos materiais em coletores 
selecionados.
b) Separação dos papéis molhados dos papéis 
amassados.
c) Separação dos diferentes produtos orgânicos em 
sacos marcados.
d) Separação de materiais cortantes de vidro dos 
recipientes de vidro.
________________________________________

22. Os cuidados especiais com o corpo são 
importantes para ter uma maior longevidade, viver 
de forma mais confortável e evitar doenças.
Sobre a higiene pessoal é necessário: 
a) Compartilhar a escova de dente com os demais 
membros da família.
b) Tomar banho diariamente, escovar os dentes 
pelo menos 3 vezes ao dia após as refeições, usar 
roupa limpa, cuidar das unhas e dos cabelos.
c) Compartilhar roupa íntima, como calcinhas, 
cuecas, sutiãs, com outras pessoas.
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d) Ao lavar as toalhas de banho e roupas íntimas, 
coloque-as para secar diretamente na sombra ou 
dentro do banheiro.
________________________________________

23. Em casos de acidente, uma vítima com 
traumatismo craniano, inconsciente, com dor no 
pescoço ou que não consegue movimentar braços 
ou pernas:
a) Deve a vítima ser transportada ao hospital.
b) Deve a vítima ser encaminhada para casa.
c) Deve a vítima ser coloca em uma sala arejada.
d) Não se deve movimentar a vítima até a chegada 
de atendimento médico.
________________________________________

24. “A convivência social de qualidade exige 
do indivíduo a observação de regras simples. A 
finalidade é a de se estabelecer uma relação de 
respeito entre as pessoas. Entre essas regras, 
algumas são imprescindíveis a qualquer tipo de 
atendimento”. (Cartilha de Excelência no Bom 
Atendimento e Boas Práticas na PGU, Brasília, 
2012)

De acordo com o texto, assinale a alternativa que 
se espera de atitudes comportamentais adequadas:
a) Apatia em relação ao público interno e externo.
b) Publicidade em relação aos assuntos 
confidenciais.
c) Uso de vestimenta adequada à atividade 
profissional e pontualidade.
d) Deselegância no tratamento interpessoal.
________________________________________

25. É indispensável para haver segurança no 
trabalho:
a) Observar a experiência dos mais velhos.
b) Atender a medidas e normas de proteção 
definidas.
c) Desconsiderar a possibilidade de acidentes.
d) Agir com imperícia, imprudência e negligência.
________________________________________

26. Mais da metade da produção mundial de 
lixo urbano pertence aos cidadãos dos países 
desenvolvidos. Mas é sabido que o lixo é um dos 
grandes problemas da humanidade, pois cada vez 
mais vão surgindo novos produtos poluentes e de 
difícil degradação. A produção de muito lixo, cujos 
componentes nem sempre são biodegradáveis, 
permanece no ambiente por longos períodos.
(http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=323)

A redução do consumo em locais de trabalho, 
sobretudo em repartições públicas, passa por:

a) Ações conscientes do ponto de vista individual e 
coletivo.
b) Ações de repressão e aplicação de penalidades.
c) Ações de vigilância e filmagem que permitam 
rastrear o infrator.
d) Ações extremas que levem à demissão do 
transgressor.
________________________________________

27. Manter a organização no ambiente de trabalho 
é muito importante para qualquer profissional que 
queira ter mais produtividade e qualidade, pois 
garante às pessoas melhores condições de vida e 
facilidade no dia-a-dia, além do conforto e limpeza.
(h t tp : / /www.b i in ternat iona l .com.br /b log/a-
importancia-da-organizacao-no-ambiente-de-
trabalho/)

Além disso, a organização no ambiente de trabalho 
permite:
a) Maior produtividade e qualidade profissional.
b) Intensificação da ingerência e da burocracia.
c) Ausência de controle e de eficiência.
d) Ampliação de tempo e de gasto na execução de 
tarefas.
________________________________________

28. Na área de limpeza e conservação, são 
utilizados materiais e equipamentos profissionais 
que demandam cuidado, organização e, sobretudo, 
armazenamento seguro. Entre as práticas de 
conservação e limpeza que atendem a soluções 
eficientes, estão:
a) Usar produtos adequados e acessórios 
específicos.
b) Usar produtos não selecionados e de pouca 
qualidade.
c) Usar produtos misturados a composições 
químicas distintas.
d) Usar produtos caseiros sem aferição de 
laboratório bioquímico.
________________________________________

29. Organizar a disposição de xícaras, copos 
e bandejas mantendo o ambiente e utensílios 
sempre limpos e higienizados; manter as lixeiras 
sempre tampadas; se estiver com feridas cobrir 
adequadamente com esparadrapo, evitar espirrar, 
tossir, passar as mãos no rosto ou nos cabelos, 
fumar, enquanto estiver preparando os alimentos, 
são práticas referentes a:
Disponível em: < http://tcenet.tce.go.gov.br/
Downloads/Arquivos/000198/cartilha%20copa%20
final%20cv.pdf>

a) Higiene do prédio
b) Primeiros socorros.
c) Serviços de copa.
d) Conservação dos materiais de limpeza.
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30. Complete a frase com uma das palavras 
contidas nas alternativas abaixo:
“Consideram-se ___________ a aquelas áreas não 
edificadas, mas integrante do imóvel.”

Disponível em: <http://www.
comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/caderno/ 
servicos_limpeza.pdf>

a) Áreas externas.
b) Áreas internas.
c) Esquadrias externas.
d) Esquadrias internas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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