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CONCURSO PÚBLICO 

NOVA PÁDUA/RS 
 

Operário Auxiliar 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

08 
08 
06 
08 

Total de questões 30 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das 
provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de 
respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 
 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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1  www.objetivas.com.br 
 

PORTUGUÊS 
 

Metade das praias pode desaparecer até 2100, diz estudo 
 

A principal meta climática que a humanidade traçou 
até 2050 é impedir que a temperatura média da Terra se 
torne 2 graus maior do que era antes da Revolução 
Industrial.  

Falhar nessa missão faria aumentar o nível dos 
oceanos e comprometeria áreas gigantescas de costa, 
elevando o número de __________. Isso significaria dar 
adeus a diversas cidades litorâneas – e também ao destino 
mais tradicional das férias. Bancos de areia de praias, afinal, 
representam um terço das áreas costeiras do planeta. 

Um estudo europeu analisou 35 anos de dados de 
satélite sobre mudanças nessas áreas. No pior dos cenários, 
em que a humanidade viveria em um planeta 4 graus mais 
quente até o final do século, metade das praias seria riscada 
do mapa – e, pelo menos, 80% delas perderiam um campo 
de futebol em ____________.  

(Site: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) enchentes | comprimento 
b) enxentes | comprimento 
c) enchentes | cumprimento 
d) enxentes | cumprimento 
 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Um quarto das áreas costeiras do planeta é representado 

pelas praias. 
b) A humanidade não projetou nenhuma meta relacionada 

ao clima. 
c) As mudanças nas áreas costeiras foram analisadas durante 

35 anos somente na Europa. 
d) A meta climática principal é impedir que a temperatura da 

Terra se torne dois graus maior do que antes da 
Revolução Industrial. 

 
 

3) Em “No pior dos cenários, em que a humanidade viveria 
em um planeta 4 graus mais quente até o final do 
século(...)”, o verbo sublinhado está no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Futuro do pretérito.  
d) Futuro do presente. 
 

4) Em relação à separação silábica, assinalar a alternativa 
que tem o mesmo número de sílabas que a palavra 
“bandeira”: 
 
a) Estudante. 
b) Palaciano. 
c) Primeiro. 
d) Fluido. 
 
 

5) Em relação à flexão de grau dos substantivos, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O aumentativo de “bala” é “balázio”. 
(_) O aumentativo de “caixa” é “caixão”. 
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E.  
 
 

6) Em relação à flexão em gênero, analisar os itens abaixo: 
 
I. O feminino de escrivão é escrivoa. 
II. O feminino de leão é leoa. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 

7) Assinalar a alternativa que contém um antônimo da 
palavra “estorvar”: 
 
a) Atrapalhar. 
b) Prejudicar. 
c) Salvar. 
d) Desobstruir. 
 
 

8) Em relação à pontuação, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Por qual motivo inventaríamos uma mentira? 
(_) Nós saímos, apressados. 
 
a) C - C.  
b) E - E.  
c) C - E. 
d) E - C. 
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MATEMÁTICA 
 
9) Um pedaço de fio, com 1m de comprimento, foi dividido 
em 4 pedaços iguais. Sendo assim, qual a medida de cada 
pedaço? 
 
a) 25cm 
b) 25dm 
c) 25mm 
d) 25km 
 

 

 

 

10) O número que corresponde à quantidade de convidados 
de certo evento é composto por duas unidades de milhar, 
três centenas, cinco dezenas e cinco unidades. Sendo assim, 
assinalar a alternativa que apresenta esse número: 
 
a) 2.553 
b) 5.523 
c) 3.552 
d) 2.355 
 

 

 

 

11) André e Luís têm, cada um, 7 figurinhas de álbum, 
enquanto Marco e Léo têm, cada um, 6 figurinhas. A 
alternativa que apresenta a quantidade total de figurinhas 
que os quatro amigos tem juntos é: 
 
a) 26 figurinhas. 
b) 30 figurinhas. 
c) 13 figurinhas. 
d) 12 figurinhas. 
 

 

 

 

12) Pedro e Tiago são irmãos. Pedro é o mais novo e possui 4 
anos. Sabe-se que a idade de Tiago é igual ao quádruplo da 
idade de Pedro. Sendo assim, qual a idade de Tiago? 
 
a) 16 
b) 14 
c) 12 
d) 10 
 

 

 

 

13) Considerando-se todos os números pares de 1 até 20, 
pode-se dizer que a soma de todos esses números é igual a: 
 
a) 100 
b) 105 
c) 110 
d) 115 
 

 

 

 

 

14) O quadro abaixo apresenta informações sobre a 
quantidade de pedidos feitos em um restaurante em 4 dias. 
Analisando-se as informações do quadro, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

Dia Refeição 1 Refeição 2 
1 34 46 
2 44 21 
3 19 36 
4 29 22 

 
a) O dia 1 foi o dia que teve mais pedidos. 
b) O dia 2 foi o dia que teve menos pedidos da refeição 1. 
c) O dia 3 foi o dia que teve menos pedidos. 
d) O dia 4 foi o dia que teve mais pedidos da refeição 2. 
  
  



 
 
 

3  www.objetivas.com.br 
 

15) Bruna pagou suas compras com duas cédulas de 
R$ 50,00, uma cédula de R$ 20,00 e cinco moedas de 
R$ 0,25. Sabendo-se que ela recebeu de troco uma cédula 
de R$ 5,00 e uma moeda de R$ 0,10, assinalar a alternativa 
que apresenta o valor total das compras feitas por Bruna: 
 
a) R$ 121,25 
b) R$ 118,15 
c) R$ 120,25 
d) R$ 116,15 
 

 

 

 

16) Analisar os itens abaixo: 
 
I. O antecessor do número 254 é o número 255. 
II. O sucessor do número 357 é o número 356. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
17) São consequências do desmatamento: 
 
I. Ganho de biodiversidade. 
II. Extinção de rios. 
III. Efeitos climáticos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

18) Menino de 12 anos descobre esqueleto raro de 
dinossauro no Canadá. O parque de Badlands abriga muitos 
fósseis. O dinossauro, batizado Albertossauro, foi 
descoberto ali pelo explorador canadense Joseph Tyrell, no 
final do século 19. 

(Site: BBC - adaptado.) 

 
Considerando-se a notícia acima, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A ciência que estuda os dinossauros é a paleontologia. 
(_) Os fósseis podem se parecer com pedras. 
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) E - E. 
d) C - E. 
 

19) Maior vencedor do SuperBowl recusa medalha 
presidencial de Trump. Técnico do New England Patriots 
anunciou que não aceitará a Medalha Presidencial da 
Liberdade para “permanecer fiel às pessoas, ao time e ao 
País que amo”. 

(Site: Globo - adaptado.) 

 
Em relação ao SuperBowl, é CORRETO afirmar que, nos 
Estados Unidos, é a liga esportiva profissional de: 
 
a) Futebol americano. 
b) Lacrosse. 
c) Beisebol. 
d) Basquete. 
 

20) Sobre a importância da coleta seletiva, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. A importância da coleta seletiva é justamente o aumento 

dos impactos ambientais. 
II. É importante porque otimiza os processos de destinação 

correta do lixo. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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21) Sobre as técnicas de atendimento ao público, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. É importante atender o cliente assim que ele entrar no 

local, não o deixar esperando. 
II. Buscar sempre atender o cliente com um sorriso ou um 

“Bom dia” ou “Boa tarde”. Pequenos gestos de 
cordialidade podem causar uma ótima impressão. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) Em relação aos conceitos e objetivos da Segurança e 
Higiene do Trabalho, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) A Higiene do Trabalho visa proteger a saúde do 

trabalhador contra consequências apenas momentâneas, 
visto que não se adquirem doenças crônicas no ambiente 
de trabalho.  

(_) A Segurança do Trabalho pode ser entendida como uma 
ciência, cujo objetivo é reconhecer, avaliar e controlar os 
riscos à integridade física do trabalhador. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
23) Em relação às noções de limpeza, arrumação e higiene 
no geral, para a conservação dos materiais e equipamentos 
de limpeza, é aconselhável: 
 
I. Limpar vassouras depois de usá-las. 
II. Lavar panos e flanelas apenas quando estiverem 

encardidos.  
III. Não desligar os equipamentos das tomadas puxando-os 

pelo fio. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

24) Sobre algumas ferramentas utilizadas no canteiro de 
obras, analisar a sentença abaixo: 
 
O fio de prumo é um instrumento que determina a vertical 
do lugar (1ª parte). A linha é necessária para demarcação 
das valas de fundação no terreno, das paredes sobre 
alicerces e para orientar a colocação de blocos, mestras, 
dentre outros (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

25) Varrer o chão é uma das tarefas básicas da faxina. A 
escolha do modelo de vassoura para cada tipo de superfície 
facilita na hora da limpeza. A principal diferença dos tipos de 
vassoura são as cerdas. Em relação aos tipos de vassoura, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Vassoura de piaçava. 
(2) Vassoura de fibras naturais. 
(3) Vassoura de pelo. 
 
(_) De cerdas mais duras, é indicada para limpeza de áreas 

externas e para uso em pisos que podem ser esfregados 
sem serem riscados. 

(_) É um dos tipos para quem preza sustentabilidade. 
Indicada para a limpeza de calçadas e quintal. 

(_) Possui cerdas curtas e maciais, adequada para pisos 
delicados.  

 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

26) Considerando-se as ferramentas da poda, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Recomenda-se as tesouras de poda para o corte dos 

ramos pequenos, ainda ligados às árvores. 
(_) Ferramentas de impacto, como machado, foice e facão, 

não devem ser utilizadas para o corte dos ramos que 
foram podados e já estão no solo. 

 
a) E - E. 
b) E - C. 
c) C - C. 
d) C - E. 
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27) Considerando-se algumas noções de jardinagem, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Não é recomendável o plantio de árvores sob rede elétrica 
(1ª parte). Nos locais onde já existia arborização, o ideal é 
que o projeto luminotécnico respeite as árvores, adequando 
postes e luminárias às condições locais (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

28) Sobre o concreto, analisar a sentença abaixo: 
 
O concreto é a mistura de cimento, areia, brita e água 
(1ª parte). A resistência do concreto diminui com o aumento 
da quantidade de cimento que o constitui e aumenta com o 
aumento da quantidade de água na mistura (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Sobre a argamassa, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) As argamassas mais comuns são constituídas por 

cimento, areia e água. 
(_) Chama-se traço a proporção em volume entre os 

componentes das argamassas, que varia de acordo com a 
finalidade da argamassa. 

 
a) E - C. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

30) É importante estar atento ao acendimento de luzes no 
painel do veículo, pois a desconsideração do aviso delas 
poderá causar sérios danos aos veículos ou, até mesmo, 
acidentes. O indicador do painel, representado na imagem 
abaixo, significa:  
 

 
 
a) Pressão do óleo do motor.  
b) Carga da bateria. 
c) Temperatura do motor. 
d) Anomalia no sistema de injeção.  
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