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ENCARREGADO DE SEPARAÇÃO E 
LAVAGEM DE CARCAÇAS 

Inscrição  Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este 

tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais 

de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo 

da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova 

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após 

a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele 
tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer 
reclamação posterior. 

 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 20 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 20. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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CARGO: ENCARREGADO DE SEPARAÇÃO E LAVAGEM DE CARCAÇAS  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 
Sexo em hotel é melhor do que em casa 

 
Carol Castro 27 de maio de 2015 

01 
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Pelo jeito um ambiente novo faz toda a diferença. E pode 
até melhorar a vida sexual dos casais. 
De acordo com pesquisa do Jetsetter, um site para 
agendar diárias em hotéis de qualquer lugar do mundo 
(ou seja, nada isentos), 81% das pessoas acham mais 
gostoso transar fora de casa. Só 10%, entre 3,1 mil 
pessoas, disseram o contrário. E outros 9% “não 
saberiam dizer” (como assim, galera, tá difícil palpitar 
sobre isso?). 
Ao que tudo indica, hotéis parecem mais sedutores por 
que afastam as pessoas de suas vidas estressantes. Com 
o bônus de alguns luxos: café da manhã pronto, serviço 
de quarto – e, quem sabe, uma cama bem melhor que a 
sua. Relaxado, o casal se empolga mais no sexo. 
Nicole Prause, pesquisadora especializada em 
sexualidade humana, já até indicou a pacientes com baixo 
desejo sexual uma viagem até a clínica dela, na 
Califórnia. Passaram uma semana longe de problemas e 
do trabalho. A vida sexual deles voltou ao normal. 
E você? Concorda? Sexo fora de casa tem um gostinho 
especial? 

 
Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/ Acesso em 22/06/2015 

 
01. A partir da leitura do texto 01, é possível afirmar que: 
 
A. Foi comprovado cientificamente que o sexo fora de casa é 

melhor que o sexo em casa. 
B. A pesquisa que revelou que sexo em hotel é melhor do que 

em casa foi feita por um site inescrupuloso. 
C. O resultado da pesquisa é menos confiável em função da 

empresa que a realizou. 
D. Todos os casais pesquisados preferiam fazer sexo fora de 

casa. 

 
02. São fatores apresentados no texto 01 como vantagens do 

hotel sobre as casas todos os abaixo, EXCETO: 
 
A. Cama mais confortável. 
B. Afastamento dos estresses do cotidiano. 
C. Café da manhã pronto. 
D. Custo envolvido. 

 
03. A palavra que tem o mesmo significado de “Relaxado” 

(l.14), está escrita corretamente apenas em: 
 
A. Descansado 
B. Discansado 
C. Descançado 
D. Discançado 

04. Assinale o único dos sinônimos da palavra “isentos” (l.05) 
que poderia substituí-la no texto 01. 

 
A. Desobrigados 
B. Imparciais 
C. Livres de 
D. Dispensados 

 
05. No trecho “hotéis parecem mais sedutores por que afastam 

as pessoas de suas vidas estressantes.” (l.10-11) se 
trocarmos as palavras sublinhadas por “pousadas”, “casais” 
e complicadas, respectivamente, a frase ficará correta 
apenas em: 

 
A. Pousadas parecem mais sedutores por que afastam os 

casais de suas vidas complicados. 
B. Pousadas parecem mais sedutoras por que afastam os 

casais de suas vidas complicadas. 
C. Pousadas parecem mais sedutores por que afastam os 

casais de suas vidas complicadas. 
D. Pousadas parece mais sedutora por que afasta os casais 

de suas vida complicada. 
 

Texto 02 
 

 

 
 

 
06. Assinale o título mais adequado para a tirinha acima: 
 
A. Driblando o calor. 
B. Tipos de banho 
C. Mantendo a limpeza 
D. Diversão com água 
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CARGO: ENCARREGADO DE SEPARAÇÃO E LAVAGEM DE CARCAÇAS  

07. São elementos apresentados no último quadrinho para 
surpreender o leitor todos os abaixo, EXCETO: 
 

A. A tristeza do Cascão. 
B. A ausência da água. 
C. A poeira levantada pelo ventilador. 
D. O uso do banquinho de madeira. 

 
08. Assinale a única alternativa em que a separação das 

sílabas de todas as palavras está correta. 
 

A. Ca-lor, ba-nho, su-je-i-ra. 
B. Su-je-i-ra, ba-nhe-i-ra, brin-ca-de-i-ra 
C. Ba-nhei-ra, ven-ti-la-dor, chu-vei-ro 
D. Ri-o, ba-nho, su-je-i-ra 

 
Texto 03 

 

 
 

09. A partir da observação da tirinha acima, podemos afirmar 
que o homem que procura seu “refri”: 

 
A. Acha que foi roubado pelo pinguim. 
B. Esqueceu que já tomou todo o refrigerante. 
C. É caçador de ursos polares. 
D. Não consegue identificar quem levou seus refrigerantes. 
 
10. Os sinais de pontuação no final do primeiro e do segundo 

quadrinho são chamados, respectivamente: 
 
A. Reticências, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 
B. Três pontos, pergunta e grito. 
C. Três pontos, ponto de pergunta e ponto de admiração. 
D. Reticências, interrogação e admiração. 

 

MATEMÁTICA 
 
11. Efetue a seguinte operação 3 + 6 x (5 + 4) ÷ 3 – 7 e 

marque a alternativa verdadeira. 
 
A. 01 
B. 07 
C. 14 
D. 15 
 
12. Calcule o valor de 150 ÷ (6 + 3 x 8) – 5 e marque a 

alternativa verdadeira. 
 
A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
 
13. Calcule a soma de todos os lados da figura abaixo: 
 

 
A. 12 
B. 16 
C. 17 
D. 24 
 
14. Sabendo que 25% do preço de uma mesa vendida a varejo 

é R$45,00, calcule o preço total deste item e assinale a 
alternativa verdadeira. 

 
A. R$135,00 
B. R$ 160,00 
C. R$ 180,00 
D. R$ 210,00 

 
15. Sabendo que um cliente pagou R$1.100 em taxas 

estaduais em um carro recém comprado, determine o valor 
do veículo considerando que essa taxa equivale a 8,9% do 
valor total dele. 

 
A. R$ 15.745,45 
B. R$ 12.359,55 
C. R$ 10.876,90 
D. R$ 9.765,45 
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16. Calcule o valor de x na equação abaixo e assinale a 
alternativa correspondente. 
 

6(8 – 2x) + 25 = 5(2 – 3x) 
 
A. 01 
B. 02 
C. 10 
D. -21 
 
17. Jim dirigiu 768 quilômetros de 1.200 quilômetros de sua 

jornada. Considerando essa informação, quanto ele precisa 
percorrer para completar a jornada total? 

 
A. 432 
B. 436 
C. 512 
D. 516 
 
18. Existem 123 caixas de doces em um armazém. Sabendo 

que cada caixa contém 25 doces, quantos doces existem 
nesse armazém? 

 
A. 2.075 
B. 3.075 
C. 3.140 
D. 3.145 
 
19. O preço original de um brinquedo é de R$15,00. Em uma 

promoção relâmpago, o preço foi reduzido em 75%. 
Assinale a alternativa que corresponde ao novo valor do 
brinquedo. 

 
A. R$1,00 
B. R$2,75 
C. R$3,75 
D. R$4,00 
 
20. Encontre o valor de x na equação abaixo e assinale a 

alternativa correspondente. 
 

3(2 x – 5) – 2(4 x + 1) = – 5(x + 3) – 2 
 
A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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