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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
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.
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.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao
12
fiscal da prova.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

03. “Quem se lembra do que aconteceu, senão
algumas poucas pessoas?”

01.
O texto a seguir é uma Fábula. Fábulas
são pequenas histórias cujos personagens quase
sempre são animais e apresentam no seu final uma
moral (um ensinamento prático). Sabendo disso,
leia o texto e responda corretamente.

Na frase acima, os pronomes “QUEM” e “ALGUMAS”
podem ser classificados respectivamente como:
a) PRONOME DEFINIDO e PRONOME DE
PLURAL.
b) PRONOME POSSESSIVO e PRONOME
DEMONSTRATIVO.
c) PRONOME INTERROGATIVO e PRONOME
INDEFINIDO.
d) PRONOME NEGATIVO E PRONOME
AFIRMATIVO.
________________________________________

OS DOIS AMIGUINHOS
Uma vez uma garça adotou um filhote de tigre órfão
e criou o bebê junto com seu próprio filho. Os dois
viraram grandes amigos, e todo dia faziam a maior
bagunça, sem jamais brigar. Na realidade, eram
as crianças mais boazinhas do mundo. Um dia
apareceu outra garça que era uma encrenqueira;
essa garça tratou muito mal o bebê garça. O bebê
garça pediu socorro, e o tigre veio correndo: num
instante engoliu a encrenqueira. Só ficou um
ossinho e um punhado de penas para contar a
história. O tigre, que tinha sido criado num regime
vegetariano, achou aquela comida diferente uma
maravilha. Lambendo os bigodes, piscou o olho e
disse:
---- Eu te adoro, minha pequena garça!
E zás, lá se foi sua companheira de brincadeiras
servir de sobremesa para o piquenique improvisado.
Moral: Nada elimina o que a natureza determina.
(Fábulas de Esopo. Compilação de Russell Ash
e Bernard Higton. São Paulo: Companhia das
Letrinhas, 1994, p. 44)
a) Fábulas são importantes porque são histórias
reais.
b) O ensino que essa fábula traz é: “Nada elimina o
que a natureza determina”.
c) O ensino que essa fábula traz é que os animais
são muito inteligentes.
d) Fábulas não podem trazer ensinamento, pois são
histórias inventadas.
________________________________________

04. Na frase: “Por que é que uns têm tudo e outros
não têm nada?”, é correto afirmar que o acento
circunflexo sobre o verbo TER:
a) está bem empregado, pois marca que o verbo
TER está no plural.
b) está bem empregado, pois marca que o verbo
TER se refere a sujeitos indefinidos.
c) está bem empregado na primeira frase, pois
o sujeito está no plural, mas mal empregado na
segunda frase, visto que o sujeito está no singular.
d) está mal empregado, pois as formas do singular
e do plural da forma verbal TEM são sempre a
mesma, sendo definida a concordância de número
pelo contexto.
________________________________________
05. As palavras podem ser classificadas quanto ao
número de sílabas, em monossílabas, dissílabas,
trissílabas e polissílabas.
Assinale a alternativa em que todas as palavras são
trissílabas.
a)  Bandeira, enxaguou, criança, amável.
b) Apagado, horizonte, foguete, liberdade.
c) Respeito, grevista, exército, português.
d) Língua, único, rasteira, carteira.
________________________________________
06. Leia a frase a seguir e marque a alternativa
correta.

02. “O bebê machucou o pezinho na areia.”
A frase acima pode ser classificada como:

“As coisas devem ser bem grandes para a pequena
formiga”.

a) Frase Declarativa, pois faz uma afirmação.
b) Frase Imperativa, pois está sendo dada uma
ordem.
c) Frase Exclamativa, pois termina com ponto final.
d) Frase Interrogativa, pois está sendo feita uma
pergunta.

a) “Pequena formiga” é o sujeito composto da
oração.
b ) “As coisas” é o sujeito simples da oração.
c) “Pequena formiga” é o predicado da oração.
d) “As coisas bem grandes” é o sujeito composto
da oração.
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07. Adjetivos são palavras que dão qualidade ou
estado a substantivos. Quando se utiliza mais de
uma palavra com essa finalidade, o termo passa
a ser uma locução adjetiva. As locuções adjetivas
geralmente têm adjetivos correspondentes, como
por exemplo: “lácteo = do leite; marinho = do mar;
renal = do rim”.
Assinale a alternativa em que todos os adjetivos da
frase abaixo foram adequadamente substituídos
pelas locuções correspondentes.
Os cursos jurídicos serão realizados nos períodos
vespertino e matutino.
a) Os cursos dos advogados serão realizados nos
períodos da noite e da manhã.
b) Os cursos dos juízes serão realizados nos
períodos da noite e da tarde.
c) Os cursos de direito serão realizados nos
períodos da tarde e da manhã.
d) Os cursos de direito serão realizados nos
períodos da noite e da manhã.
________________________________________
08. Analise o texto e marque a alternativa correta.
SEMPRE...
* Planeje suas compras e use os produtos até o
final de sua vida útil. Só compre um novo quando
for realmente necessário.
* Leve uma sacola de pano ou de feira para fazer
compras pequenas. Assim você não leva milhares
de sacolinhas plásticas para casa.
* Quando a compra for grande, peça caixas de
papelão para acondicioná-la.
* Quando for possível, compre produtos com
embalagens retornáveis e não descartáveis.
(Fontes: Instituto Akatu pelo Consumo Consciente
e Instituto Ecofuturo)
a) É importante o uso de sacola de pano, pois é
mais higiênico.
b) Ao ler o texto, percebe-se que se trata de
conselhos que visam à preservação do meio
ambiente.
c) Deve-se dar preferência às caixas de papelão
pelo fato de serem mais fáceis de manusear.
d) O texto incentiva o consumo de produtos,
demonstrando a importância de trocá-los assim que
possível.
QUESTÕES

09

A

14

-

MATEMÁTICA

09. Um caminhão de entregas transportou uma
carga de 8 toneladas. Se já foram descarregadas
do caminhão 3,5 toneladas, podemos concluir que
faltam ser descarregados:

a) 3.500 kg
b) 5.000 kg
c) 4.500 kg
d) 1.500 kg
________________________________________
10. Um balde tem capacidade volumétrica de 6
litros. Se estiver completamente cheio, quanto
teremos em mililitros (ml) ?
a) 6,0
b) 60,0
c) 600,0
d) 6000,0
________________________________________
11. Cassio participou de uma maratona e ficou na
posição de número 199 o antecessor e o sucessor
de Cassio são?
a) 198 e 200
b) 100 e 299
c) 197 e 198
d) 200 e 201
________________________________________
12. Marina comprou material para prender uma
prancha na parede da sala. Qual o item que NÃO
pertence ao conjunto desse material?
a) Chave de fenda.
b) Parafuso.
c) Prego.
d) Tinta.
________________________________________
13. Se doze costureiras costuram juntas seiscentas
calças num mês, quantas costureiras serão
necessárias para costurar mil e duzentas calças
num mês?
a) 24
b) 12
c) 18
d) 36
________________________________________
14. Roberto tem oito moedas de R$ 0,50; cinco
moedas de R$ 0,25 e duas de R$ 1,00 que,
somadas, totalizam?
a) 6,25
b) 8,00
c) 7,25
d) 8,50
QUESTÕES 15 A 22 - CONHECIMENTOS GERAIS
15. A maior parte da Amazônia está contida no
território brasileiro. No entanto, essa floresta
ultrapassa os limites nacionais. Em qual dos
seguintes países também pode ser encontrada
essa floresta?
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a) Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia.
b) Canadá, Estados Unidos da América e México.
c) Cuba, Venezuela, México e Argentina.
d) Argentina, Paraguai e Uruguai.
________________________________________
16. O município de Ortigueira, localizado na região
centro-oriental do estado do Paraná, é considerada
a capital paranaense:
a) Do café.
b) Do mel.
c) Do milho.
d) Da laranja.
________________________________________
17. O lema que aparece na bandeira e no brasão de
Ortigueira contém as seguintes palavras:
a) Paz, Labor e Prosperidade.
b) Ordem e progresso.
c) Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
d) Pão e Circo.
________________________________________
18. Assinale a alternativa que apresenta um
fenômeno natural relacionado diretamente ao
desafio ecológico do aquecimento global.
a) Efeito Estufa.
b) Inversão Térmica.
c) Placas Tectônicas.
d) Terremotos.
________________________________________
19. A população mundial aumentou drasticamente a
partir do século XX. Atualmente, o número de pessoas
que habitam o planeta é de aproximadamente:
a) Setecentas mil.
b) Sete milhões.
c) Setecentas milhões.
d) Sete bilhões.
________________________________________
20. Assinale a alternativa que aponta corretamente
os anos em que teve início e fim o período da
ditadura militar no Brasil.
a) 1930 e 1945.
b) 1964 e 1985.
c) 1968 e 1988.
d) 1974 e 1989.
________________________________________
21. Qual o nome do político brasileiro que, no
período final da ditadura militar, foi eleito Presidente
da República por voto indireto, mas faleceu antes
de assumir o mandato?
a) Tancredo Neves.
b) José Sarney.
c) Ulisses Guimarães.
d) Juscelino Kubitschek.

22. Assinale a alternativa que apresenta a melhor
definição do conceito ecológico de “desenvolvimento
sustentável”.
a) Padrão de organização civilizacional por meio
do qual não seria mais necessário extrair quaisquer
tipos de bens da natureza.
b) Modelo de desenvolvimento econômico em que
os aspectos tecnológicos são substituídos pela
preservação total do meio ambiente.
c) Sistema de consumo em massa, no qual a
preocupação com a natureza, via de extração de
matéria prima, é mínima.
d) Desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer
a capacidade das gerações futuras de satisfazerem
as suas próprias.
QUESTÕES 23 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Dentre as opções abaixo sobre atendimento ao
público, marque a resposta correta.
a) Estar vestido adequadamente não é importante
no atendimento ao público.
b) Ser cordial é importante no atendimento ao
público.
c) O atendimento ao telefone é sempre mais
importante do que o atendimento pessoal.
d) O desrespeito ao usuário do serviço público
não é crime quando praticado dentro da repartição
pública.
________________________________________
24. Em relação aos primeiros socorros, marque a
alternativa correta.
a) Nunca se deve mexer em quem se acidentou, o
melhor é deixar o ferido quieto até alguém chegar.
b) A respiração boca a boca é sempre necessária,
mesmo que não haja sinais de parada respiratória.
c) Em caso de queimadura, deve-se lavar o local
com água corrente e manter o membro queimado
submerso em água fria até chegar o socorro.
d) A borra de café ajuda a estancar o sangue em
caso de corte, por isso deve ser utilizada logo que
ocorrer o ferimento.
________________________________________
25. Em relação à higiene pessoal, marque a
resposta certa.
a) O tamanho das unhas não interfere na higiene
pessoal, desde que seja lavada a mão com água.
b) As roupas precisam ser trocadas apenas quando
estiverem sujas com produtos inflamáveis.
c) É necessário que a mão seja lavada antes de
manusear utensílios higienizados.
d) O uso de chinelos é permitido no ambiente de
trabalho.
3

26. Quanto à higienização do ambiente de trabalho,
assinale a alternativa correta.
a) O lixo deve ser removido semanalmente ou
quando notar a presença de insetos.
b) Não é necessária a higienização do ambiente e
dos utensílios de trabalho.
c) Deve-se impedir a presença de animais no local
de trabalho.
d) Se a lixeira não tiver tampa, deve-se utilizar papel
filme para evitar o acúmulo de moscas.
________________________________________

a) Quando estiver em serviço, sempre utilizar os
equipamentos de proteção individual (EPI´s).
b) Caso ocorra derramamento de óleo, deve-se
fazer a sua remoção imediatamente.
c) O ar comprimido (ar que sai do compressor)
também deve ser utilizado para limpeza pessoal.
d) Ao realizar a troca de pneus com macaco
hidráulico, deve-se colocar calços nas rodas que
estiverem em contato com o piso.
________________________________________
29. Quanto ao EPI, cabe ao empregado, EXCETO:
a) Comunicar ao empregador qualquer alteração
que o torne impróprio para uso;
b) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade
observada;
c) Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
d) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que
se destina.
________________________________________

27. Analise os itens a seguir:
I. O flanco é a parte lateral do pneu.
II. Manômetro é o aparelho que serve para medir a
pressão dos pneus.
III. Válvula é a peça fixada à roda ou sobre a câmara
de ar que possibilita a inflagem do pneu.
Estão corretas as alternativas:
a) Somente I e II.
b) Somente I e III.
c) Somente II e III.
d) I, II e III.
________________________________________

30. Sobre máquinas vulcanizadoras de pneus, é
INCORRETO afirmar:
a) O tempo de vulcanização independe do tipo do
pneu.
b) Deve-se passar a cola e aplicar o manchão na
parte interna do pneu.
c) Antes de aplicar a cola e prensar o pneu, deve-se
escarear e lixar o corte.
d) O pneu deve estar bem alinhado com a base da
máquina.

28. Qual das alternativas abaixo traz a descrição de
conduta INADEQUADA, ou seja, que NÃO deve ser
praticada pelo servidor borracheiro:

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