
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

5 de dezembro

15 às 19h

25 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

1. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
têm o mesmo número de sílabas.

a. SQUARE especialista • parecidos • verdade
b. SQUARE diferenciar • principal • coronavírus
c. SQUARE manifestam • pacientes • dificuldade
d. Check-square provocada • manifestam • impossível
e. SQUARE suspeitos • infectologista • respiratórios

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
destacadas são substantivos concretos.

a. Check-square Há uma gama de pacientes que manifestam 
mais sinais, como coriza e dor de garganta.

b. SQUARE Mas como esse anúncio interfere no manejo 
do novo coronavírus?

c. SQUARE Preparem-se, detectem, protejam, tratem, 
reduzam o ciclo de transmissão da doença.

d. SQUARE O que ele fala é simplesmente uma sucessão 
de besteiras, recheada por diversos erros técni-
cos e conceituais.

e. SQUARE Tais máscaras cirúrgicas padrão são confeccio-
nadas, sobretudo, para garantir o bloqueio de 
partículas e gotículas.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
destacadas estão no feminino plural.

a. SQUARE No Grande Oeste você vai encontrar paisagens 
agrestes e belíssimos recantos de natureza pre-
servada, perfeitos para a prática do ecoturismo.

b. SQUARE Na região, há inúmeros estabelecimentos 
com águas termais, com destaque para Palmi-
tos, Quilombo, São Carlos e Águas de Chapecó.

c. SQUARE A memória está preservada em museus, 
monumentos, sítios históricos e espaços de 
peregrinações religiosas.

d. Check-square Em Águas de Chapecó, Palmitos, São Carlos, 
Quilombo e Caibi você vai encontrar estâncias 
de águas termais com ótimas infraestruturas.

e. SQUARE As belas paisagens rurais são a principal atra-
ção de Maravilha, município colonizado por 
descendentes de italianos e alemães vindos 
do Rio Grande do Sul.

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
destacadas são adjetivos.

a. SQUARE As atrações da região incluem principalmente 
passeios ligados à natureza e às fontes de 
águas termais existentes em alguns municípios.

b. SQUARE A popularidade da maçã, contudo, mantém 
promissora a atividade do plantio para peque-
nos agricultores.

c. SQUARE As cebolas contêm substâncias que podem ter 
um potencial benéfico para a saúde humana e 
são assim também usadas para fins medicinais.

d. SQUARE Depois do processo de resinagem, a madeira 
ainda pode ser usada na serraria e usada na 
indústria de celulose.

e. Check-square O Museu Histórico Ruy Arcádio Luchesi está 
localizado no Centro da cidade, possui a pre-
servação de inúmeros objetos que remontam 
à história da colonização da região.

5. Assinale a alternativa em que a forma destacada é 
um adjetivo no grau comparativo de superioridade.

a. SQUARE Meu namorado é lindo, lindo!
b. Check-square Para mim, o Rio Chapecó é mais bonito do que 

o Rio Uruguai.
c. SQUARE Soube que tua atual professora de alemão é 

tão jovem quanto a anterior.
d. SQUARE Estudar matemática é tão importante quanto 

estudar língua portuguesa.
e. SQUARE Esses teus filhos são educadíssimos.

Noções de Matemática 5 questões

6. Uma pessoa tem um salário mensal de R$ 2.000 e 
despesas mensais de R$ 1800.

Se a pessoa tiver uma redução de 25% em seu salário, 
e as despesas se mantiverem, quanto faltará mensal-
mente para pagar suas despesas?

a. SQUARE R$ 250
b. Check-square R$ 300
c. SQUARE R$ 350
d. SQUARE R$ 500
e. SQUARE R$ 400
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7. Durante as férias, Antônio faz embaixadinhas.

Se ele faz 235 embaixadinhas por dia, em quantos dias 
ele terá feito 2585 embaixadinhas?

a. SQUARE 9
b. SQUARE 10
c. Check-square 11
d. SQUARE 12
e. SQUARE 13

8. Em uma fábrica, a cada 1 hora e 15 minutos são 
fabricadas 30 unidades do produto A.

Logo, o tempo necessário para que sejam produzidas 
300 unidades do produto A é:

a. SQUARE Menor que 11h50min.
b. SQUARE Maior que 11h50min e menor que 12h20min.
c. Check-square Maior que 12h20min e menor que 12h50min.
d. SQUARE Maior que 12h50min e menor que 13h20min.
e. SQUARE Maior que 13h20min.

9. Um fazendeiro tem um rebanho de ovelhas. Ele 
resolve triplicar o número de ovelhas em seu rebanho 
e para isso precisa adicionar 212 ovelhas.

Logo, o número de ovelhas que inicialmente forma-
vam o rebanho do fazendeiro é:

a. SQUARE Menor que 89.
b. SQUARE Maior que 89 e menor que 94.
c. SQUARE Maior que 94 e menor que 99.
d. SQUARE Maior que 99 e menor que 105.
e. Check-square Maior que 105.

10. Em um hospital, 30% dos pacientes estão em 
estado crítico.

Se 140 não estão em estado crítico, então o número 
de pacientes nesse hospital é:

a. SQUARE Menor que 199.
b. Check-square Maior que 199 e menor que 206.
c. SQUARE Maior que 206 e menor que 211.
d. SQUARE Maior que 211 e menor que 216.
e. SQUARE Maior que 216.

Higiene e Segurança no Trabalho 5 questões

11. A teoria básica do fogo aborda um conjunto de 
informações sobre a origem, o funcionamento e a 
propagação do fogo no ambiente, sendo importante 
na segurança contra incêndios para que se possa pre-
venir e apagar o fogo.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
um comburente.

a. Check-square Oxigênio
b. SQUARE Hidrogênio
c. SQUARE Gasolina
d. SQUARE Madeira
e. SQUARE Água

12. A seleção do agente extintor é de competência 
do responsável técnico, sendo que os extintores sobre 
rodas devem acessar qualquer parte da área a ser 
protegida, sem impedimento.

Assinale a alternativa que indica corretamente a dis-
tância máxima a ser percorrida para se alcançar o extin-
tor sobre rodas.

a. SQUARE 15 m
b. SQUARE 20 m
c. Check-square 30 m
d. SQUARE 45 m
e. SQUARE 60 m

13. Os Equipamento de Proteção Individual (EPI) são 
destinados à proteção de riscos suscetíveis de amea-
ças a segurança e a saúde no trabalho.

Assinale a alternativa correta sobre quem é responsá-
vel pela higienização do EPI.

a. SQUARE CIPA
b. SQUARE SIPAT
c. SQUARE Fabricante
d. SQUARE Empregado
e. Check-square Empregador
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17. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
atribuição do Auxiliar de Serviços Internos:

a. Check-square Polir placas de metal.
b. SQUARE Elaborar novas teses jurídicas.
c. SQUARE Vistoriar o trabalho da equipe de Engenharia.
d. SQUARE Monitorar o horário de chegada e saída de 

todos os colegas de trabalho.
e. SQUARE Elaborar o cardápio de merenda escolar das 

creches Municipais.

18. Rodrigo trabalha como Auxiliar de Serviços Inter-
nos e precisa descartar corretamente nas lixeiras sele-
tivas um material considerado reciclável de metal.

Para o descarte correto, qual a cor da lixeira que 
Rodrigo deve descartar esse material?

a. SQUARE azul
b. SQUARE verde
c. Check-square amarela
d. SQUARE vermelha
e. SQUARE marrom

19. Assinale a alternativa que exemplifica um material 
considerado reciclável.

a. SQUARE clipes
b. SQUARE espelho
c. SQUARE fitas adesivas
d. SQUARE esponja de aço
e. Check-square copos plásticos descartáveis

20. Qual o significado do símbolo  
ilustrado ao lado?

a. Check-square reciclagem
b. SQUARE camuflagem
c. SQUARE higienização
d. SQUARE verticalização
e. SQUARE recauchutagem

21. Joana se deparou em seu ambiente  
de trabalho com um produto que con-
tém a imagem ilustrada ao lado.

Joana deve tomar cuidado pois está 
frente a um produto:

a. SQUARE tóxico.
b. SQUARE corrosivo.
c. Check-square inflamável.
d. SQUARE explosivo.
e. SQUARE reciclável.

14. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho.

Assinale a alternativa correta sobre o tema.

a. Check-square É permitido aos membros eleitos da CIPA uma 
reeleição.

b. SQUARE O empregador designa entre seus representan-
tes o vice-presidente da CIPA.

c. SQUARE Os representantes dos empregadores são 
designados pelos empregados.

d. SQUARE Os empregados designam entre seus represen-
tantes o presidente da CIPA.

e. SQUARE O mandato de um membro eleito da CIPA tem 
duração de seis meses.

15. A respiração é uma das funções essenciais à vida, 
promovendo o suprimento de oxigênio vital para a 
manutenção da vida. No atendimento aos primeiros 
socorros deve-se saber identificar se a pessoa está 
respirando e como está respirando.

Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de 
respiração na qual ocorre um aumento da frequência 
e da profundidade dos movimentos respiratórios.

a. SQUARE Apneia
b. SQUARE Eupneia
c. SQUARE Dispneia
d. Check-square Hiperpneia
e. SQUARE Bradipneia

Conhecimentos Específicos 10 questões

16. A placa com a imagem ilustrada  
ao lado deve ser utilizada para 
segurança no ambiente de 
trabalho.

Qual o significado desta imagem?

a. SQUARE piso plano
b. SQUARE aclive à frente
c. SQUARE declive à frente
d. Check-square piso escorregadio
e. SQUARE poça de lama à frente
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

22. Rosa trabalha como Auxiliar de Serviços Internos 
e realiza a limpeza de diferentes espaços em seu local 
de trabalho.

Sobre essa limpeza, é correto afirmar:

a. SQUARE as paredes nunca devem ser limpas.
b. Check-square pegadores de portas e maçanetas devem ser 

limpos com frequência.
c. SQUARE corrimãos não devem ser limpos com 

frequência.
d. SQUARE maçanetas não devem ser limpas com 

frequência.
e. SQUARE pegadores de gaveta nunca devem ser limpos.

23. Qual o nome do equipamento ilustrado  
ao lado, muito utilizado na limpeza de 
ambientes?

a. SQUARE rodo
b. SQUARE ancinho
c. SQUARE vassoura
d. Check-square pá coletora
e. SQUARE esfregão

24. Maria trabalha como Auxiliar de Serviços Internos 
e precisa descartar corretamente nas lixeiras seletivas 
um material considerado reciclável de plástico.

Para o descarte correto, qual a cor da lixeira em que 
Maria deve descartar esse material?

a. SQUARE azul
b. SQUARE cinza
c. SQUARE verde
d. SQUARE amarela
e. Check-square vermelha

25. Jurandir é Auxiliar de Serviços Internos e res-
ponsável pela limpeza de seu ambiente de trabalho, 
manuseando lixo e produtos químicos.

Assinale a alternativa que corresponde a um equipa-
mento indispensável para que Jurandir realize suas 
tarefas com segurança.

a. SQUARE Viseira
b. Check-square Luvas de proteção
c. SQUARE Munhequeira
d. SQUARE Tornozeleira
e. SQUARE Pulseira
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.

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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