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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS/MATEMÁTICA 

 

01– Assinale a alternativa em que todas as letras são vogais do 

alfabeto brasileiro: 

 

A. a, e, i, y, h, o, u 

B. e, u, o 

C. w, y, g 

D. a, e, i, y, o, u, w, h 

E. e, y, k, w, o, ç 

 

02– Estão com a divisão silábica correta, EXCETO: 

 

A. Pei-to 

B. A-ve-ri-gueis 

C. Tungs-tê-nio 

D. E-gíp-ci-o 

E. Co-a-lha-da 

 

03– Indique a alternativa que NÃO é um sinal de pontuação: 

 

A. ? 

 

B. __ 

 

C. (  ) 

 

D. ^ 

 

E. ... 

 

04– Assinale a alternativa que está corretamente pontuada: 

 

A. Luciana garota rica do interior, chegou ao Rio de Janeiro 

feliz. 

B. De sertanejo eu gosto; mas de funk. 

C. Quando lhe disserem para persistir, persista; quando 

conseguir a vitória, divida com seus amigos a sua alegria. 

D. Você tem duas opções; desiste do casamento ou da 

profissão. 

E. Gosto muito de você ou melhor amo. 

 

05– Sobre a palavra PASSÁRO pode-se afirmar: 

 

A. Possui 3 vogais e 3 consoantes. 

B. Possui 3 vogais e 4 consoantes. 

C. Possui 4 vogais e 3 consoantes. 

D. Não possui vogal. 

E. Não possui consoantes. 

 

06– Assinale a alternativa em que todas as palavras iniciam 

com consoantes: 

 

A. amor – bola – carro – dedo 

B. Elias – Diana - São Paulo – Pedro 

C. amarelo - azul – verde – roxo 

D. dedal – carrossel – helicóptero – jaca 

E. encanto – ovo – útil - igreja 

  

 

 

07– Indique a alternativa em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente: 

 

A. a-ni-mais, cá-rie, sá-bio, gló-ria, au-ro-ra, or-dei-ro, jó-ia, 

réu; 

B. a-blu-ção, cla-va, re-gra, a-bran-dar, dra-gã-o, tra-ve; 

C. car-ro, pás-sa-ro, de-sci-da, cres-ça, ex-ce-len-te; 

D. sa-ú-de, cru-el, gra-ú-na, re-cuo, vô-o; 

E. ab-di-car, cis-mar, ab-dô-men, sub-lo-car, as-pe-c-to. 

 

08– O alfabeto brasileiro atualmente possui: 

 

A. 23 letras, pois não inclui k, y, w 

B. 23 letras, pois inclui k, y, w 

C. 26 letras, pois não inclui k, y, w 

D. 26 letras, pois inclui k, y, w 

E. 27 letras, pois inclui ç, k, y, w 

 

09– SESSENTA E DUAS pessoas se escreveram no concurso 

de dança e mais VINTE E SEIS para o de música. 

Assinale o número de inscritos nos dois concursos: 

 

A. 98 

B. 43 

C. 36 

D. 62 

E. 88 

 

10– Joana entregou doces finos para uma festa de aniversário. 

Ela organizou os doces em 12 caixinhas, colocando 64 em cada 

caixa. Quantos doces finos ela entregou? 

 

A. 76 doces 

B. 88 doces 

C. 120 doces 

D. 768 doces 

E. 1268 doces 

 

11– Luciano ganhou R$ 820,00 em uma venda que fez. 

Guardou este dinheiro no banco onde já havia R$1.650,30. 

Depois comprou um brinquedo para sua filha Júlia de 

R$128,80. Com quanto dinheiro Luciano ficou após sua 

compra? 

 

A. R$ 691,50 

B. R$ 701,50 

C. R$ 1521,50 

D. R$ 2341,50 

E. R$ 2470,30 

 

12– Uma escola recebeu 546 livros de história infantil para ser 

dividido igualmente entre suas turmas. Sabendo que temos 2 

turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º ano, 1 de 3º ano, 1 de 4º e 1 de 

5º, quantos livros cada turma irá receber? 

 

A. 68 livros e sobrarão 2 livros. 

B. 91 livros e não sobrarão livros. 

C. 109 livros e sobrará um livro. 

D. 36 livros e sobrarão 6 livros. 

E. 23 livros e sobrarão 17 livros.  
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13– Dividindo 149 por 4 teremos como resto: 

 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 4 

 

14– Em 1042 – 964 = 78 pode-se afirmar que 1042 é o: 

 

A. Minuendo 

B. Subtraendo 

C. Resto 

D. Diferença 

E. Parcela442 

 

15– Darlene tinha 124 figurinhas e comprou mais 250, e 

também ganhou 68. Depois disto, juntou e dividiu para entre 

seus 34 alunos. Quantas bolas cada aluno ganhou? 

 

A. 5 

B. 9 

C. 11 

D. 13 

E. 34 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16– Referem-se a cuidados higiênicos pessoais que devemos ter 

diariamente, EXCETO: 

 

A. Lavar o rosto e escovar os dentes ao levantar e depois das 

refeições. 

B. Tomar banho.  

C. Colocar o lixo em locais adequados. 

D. Pentear os cabelos e usar roupas limpas. 

E. Lavar as mãos com freqüência, principalmente antes das 

refeições e manipular alimentos. 

 

17– É usado especialmente para eliminar micro-organismos de 

qualquer ambiente. Deve-se esperar o tempo de ação indicado 

no rótulo. 

 

A. Sabão em pó. 

B. Amaciante. 

C. Limpa forno. 

D. Desinfetante. 

E. Multiuso desengordurante. 

 

18– Sobre os cuidados com equipamentos elétricos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Checar a fiação. 

B. Certificar-se de que todos os equipamentos não estejam 

com os fios descascados ou com emendas. 

C. Verificar a voltagem do aparelho. As tomadas dever ser 

etiquetadas, indicando se são 110 ou 220 volts. Alguns 

aparelhos são bivolts, ou seja, são ajustáveis, porém, é 

preciso que estejam plugados corretamente. 

D. Deve-se usar benjamins e extensões em uma só tomada, 

para diminuir a fiação e o número de tomadas. 

E. Para evitar desgastes desnecessários, manter os 

equipamentos sempre limpos, mas só lavar os 

equipamentos eletricos com água se as especificações do 

fabricante indicarem claramente isso, do contrário um 

pano úmido e produto de limpeza específico. 

 

19– São princípios do profissionalismo, EXCETO: 

 

A. Asseio pessoal. 

B. Atitude negativa perante o trabalho. 

C. Habilidade para trabalhar numa equipe. 

D. Vontade de aprender. 

E. Dedicação à qualidade. 

 

20– O relacionamento interpessoal é a competência para 

administrar relacionamentos e criar redes. São características 

do mesmo, EXCETO: 

 

A. Eficácia para trabalhar em equipe. 

B. Não cria sinergia. 

C. Liderança. 

D. Gestão de conflitos. 

E. Catalisador das mudanças. 

 

21– São fatores que impulsionam o relacionamento interpessoal 

no ambiente de trabalho, EXCETO: 

 

A. Iniciativa 

B. Apoio 

C. Apatia 

D. Motivação 

E. Competência 

 

22– Sobre o uso de luvas para manipulação de resíduos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Devem ser de uso individual e de tamanhos adequados. 

B. Devem ser descartadas quando se apresentarem 

danificadas, exceto por minúsculos furos. 

C. Devem ser usadas rotineiramente, mesmo na ausência de 

rachaduras ou ferimentos na pele das mãos, para a 

realização de limpeza, de desinfecção e na manipulação 

de resíduos (lixo). 

D. Devem ser desinfetadas após seu uso diário. 

E. Devem ser guardadas secas e em local próprio. 

 

23– Deve ser evitado em um ambiente de trabalho, EXCETO: 

 

A. Chegar e não cumprimentar. 

B. Ler enquanto conversam com você. 

C. Criticar alguém na frente dos outros. 

D. Falar mal da pessoa ausente. 

E. Agradecer um elogio. 

 

24– São quaisquer meios ou dispositivos destinados a ser 

utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores 

da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma 

determinada atividade. 

 

A. Equipamentos de Proteção Individual. 

B. Equipamentos de Proteção Coletiva. 
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C. Vassouras e produtos químicos. 

D. Dispositivos eletrônicos. 

E. Dispositivos químicos. 

 

25– Em caso em que haja o contato da pele com substâncias 

químicas perigosas deve-se utilizar primeiramente, antes do 

socorro devido: 

 

A. Álcool 

B. Água oxigenada 

C. Água 

D. Iodo 

E. Acetona 

 

26– Sobre os produtos de limpeza é INCORRETO afirmar: 

 

A. Para manter a qualidade dos produtos, mantenha-os 

protegidos do sol, do calor e em local arejado.  

B. Deve-se feche a embalagem após o uso. 

C. Utilizar apenas produtos de limpeza com o número de 

registro no Ministério da Saúde ou com a frase 

“notificado pela ANVISA/MS”. 

D. Podem ser reaproveitadas suas embalagens para outros 

produtos desde que bem enxaguados. 

E. Desinfetantes, detergentes e outros produtos de limpeza 

contêm substancias tóxicas que podem contaminar os 

alimentos. 

 

27– Um servidor público deve: 

 

A. Atender de forma igual e atenciosa. 

B. Não atender ao visitante para não atrapalhar suas tarefas. 

C. Explicar ao visitante que não pode lhe atender, pois tem 

muitos compromissos e esta não é sua função. 

D. Tratar as pessoas com indiferenças. 

E. Julgar o público pela aparência. 

 

28– Um funcionário terá que utilizar um equipamento que 

desconhece seu uso, logo, ele deve: 

 

A. Usar de qualquer forma para não perder seu emprego. 

B. Não ler seu manual para não perder tempo. 

C. Tentar várias maneiras de usar, se não conseguir, só 

então deverá pedir ajuda, para não atrapalhar o serviço 

dos superiores com besteiras. 

D. Pedir orientação para o superior e ler o manual de 

instruções para o correto uso do equipamento. 

E. Procurar outro equipamento que possa substituir este, 

para não atrapalhar o trabalho dos outros fazendo 

perguntas. 

 

29– Sobre o relacionamento interpessoal é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Devem-se ajudar os outros funcionários, desde que não o 

prejudique nem prejudique seu trabalho. 

B. Não falar mal dos outros funcionários. 

C. Controlar reações agressivas. 

D. Tratar todos de forma educada. 

E. Ser cordial e respeitoso apenas com seus superiores. 

 

30– Sobre o funcionário público é CORRETO afirmar: 

 

A. O superior (chefe) deve ser um homem justo e ético e não 

dá prioridade a nenhum funcionário, tratando a todos 

funcionários da mesma forma. 

B. Um bom funcionário sabe mandar, impor suas opiniões e 

não escutando a dos outros. 

C. O funcionário que organiza uma fila em um 

departamento público não deve dispensar tratamento 

preferencial ou atenção especial às pessoas idosas. 

D. O bom funcionário só faz o que o patrão manda. 

E. Nenhuma das alternativas acima. 

 

31– São importantes ações de boas relações humanas no 

ambiente de trabalho, EXCETO: 

 

A. Não interromper o outro quando está falando  

B. Não ser agressivo. 

C. Impor as próprias ideias esquecendo as dos outros. 

D. Compreender as pessoas a partir do ângulo de visão delas  

E. Tentar sentir o que os outros pensam e sentem  

 

32– São ações que devem ser tomadas ao sentir cheiro forte de 

gás em um ambiente, EXCETO: 

 

A. Se possível, desligar a parte elétrica para evitar faíscas 

elétricas.  

B. Passar uma esponja com água e sabão ou detergente nas 

conexões aparentes. Se surgirem bolhas, é sinal de que há 

vazamento. 

C. Manter o local ventilado 

D. Ligar as bocas para procurar onde é o vazamento. 

E. Fechar registro de segurança do equipamento que estiver 

com vazamento. 

 

33– Para limpeza de banheiros e vasos sanitários deve-se, 

EXCETO: 

 

A. Usar Luvas. 

B. Usar Sapatos ou sandálias. 

C. Usar Galochas. 

D. Usar Desinfetantes. 

E. Recolher o lixo em saco apropriado. 

 

34– O que deve ser feito a se lavar um piso para segurança dos 

visitantes? 

 

A. Usar máscaras e luvas. 

B. Usar colete com refletor. 

C. Usar capacete. 

D. Sinalizar o local. 

E. Utilizar sabão em pó. 

 

35– A limpeza adequada de piso, paredes e teto devem ser 

feita: 

 

A. Do mais sujo para o mais limpo. 

B. De fora para dentro. 

C. Do piso para o teto. 

D. De cima para baixo. 

E. De baixo para cima. 
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36– Protege os olhos contra respingos de sangue e secreções e 

diluição de produtos. Usar em vidrarias de laboratório, limpeza 

de parte alta, remoção de matéria orgânica em grande 

quantidade. 

 

A. Avental 

B. Máscara 

C. Óculos  

D. Luva verde 

E. Luva amarela 

 

37– O álcool ideal para desinfecção de ambientes e que já é 

fornecido na diluição certa para a realização do serviço é de 

graduação: 

 

A. 45º 

B. 68º 

C. 70º 

D. 92º 

E. 98º 

  

38– O lixo comum e orgânico deve ser retirado: 

 

A. Diariamente, porém apenas se as lixeiras estiverem 

cheias no final do dia. 

B. Sempre que necessário, antes da lixeira encher totalmente 

e diariamente, mesmo que não estejam cheias. 

C. Um dia sim e outro não. 

D. Apenas quando as lixeiras estiverem lotadas. 

E. Uma vez por semana. 

 

39– São ferramentas e equipamentos utilizados para preparo de 

concreto, EXCETO: 

 

A. Enxada. 

B. Pá. 

C. Carrinho de mão. 

D. Chave de boca. 

E. Colher de pedreiro. 

 

40– Serve principalmente para proteção das mãos contra 

agentes escoriantes, abrasivos, solda ou trabalhos pesados 

(como carga e descarga). É possível encontrar curtas e longas, 

de acordo com a necessidade do cliente. 

 

A. Luvas de silicone 

B. Luvas de PVC 

C. Luvas de raspa 

D. Propé 

E. Mangote 

 

 

 


