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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS/MATEMÁTICA 

 

01- De acordo com as regras atuais, são palavras iniciadas por 

vogal, EXCETO: 

 

A. Hélio 

B. Ygor 

C. Aline 

D. Odete 

E. Ulisses 

 

02- Indique a palavra que está com a divisão silábica 

CORRETA: 

 

A. Trans-a-tlân-ti-co 

B. Saí-da 

C. Me-i-go 

D. Pa-i-sa-gens 

E. A-a-ro-ni-ta  

 

03- A palavra “chuvoso” possui: 

 

A. 4 consoantes e 3 vogais. 

B. 3 consoantes e 4 vogais. 

C. 3 consoantes e 3 vogais. 

D. 4 consoantes e 2 vogais. 

E. 3 consoantes e 2 vogais. 

 

04- Indique, em ordem alfabética, as letras que foram 

introduzidas no alfabeto brasileiro com a nova reforma 

ortográfica: 

 

A. K, W, Y 

B. K, Y, W 

C. H, K, W, Y 

D. Y, H, K, W 

E. Y, K, W 

 

05- “A única forma de vencer uma discussão é evitá-la”. Dale 

Carnegie 

 

As palavras grifadas separam-se: 

 

A. ú-ni-ca  /  uma / di-scus-são. 

B. ú-ni-ca  /  u-ma / dis-cus-são. 

C. úni-ca  /  uma / dis-cus-são. 

D. ú-ni-ca  /  um-a / dis-cus-são. 

E. úni-ca  /  u-ma / dis-cus-são. 

 

06 - __No fundo__ a culpa de tudo o que acontece em nossa 

vida é exclusivamente nossa__ Muitas pessoas passaram pelas 

mesmas dificuldades que passamos ___e reagiram de maneira 

diferente___Nós procuramos o mais fácil___ uma realidade 

separada___  ___ 

Veronika Decide Morrer (Paulo Coelho) 

A sequência correta da pontuação é: 

 

A. Aspas, vírgula, ponto, vírgula, ponto, dois pontos, ponto, 

aspas. 

B. Aspas, ponto, ponto, sem pontuação, ponto, vírgula, 

ponto, aspas. 

C. Aspas, vírgula, vírgula, ponto, vírgula, ponto, aspas, 

ponto. 

D. Sem pontuação, ponto, vírgula, sem pontuação, virgula, 

dois pontos, ponto, sem pontuação. 

E. Sem pontuação, ponto, sem pontuação, sem pontuação, 

ponto, vírgula, ponto, sem pontuação. 

 

07- Indique o texto que apresenta a pontuação correta, onde se 

tem um diálogo com questionamento: 

 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

E.  
 

08- Indique a palavra que apresenta o mesmo número de 

sílaba(s) da palavra “Pães”: 

 

A. Pó 

B. Vôo 

C. Selo 

D. Colchões 

E. Saúde 

 

09- Uma lanchonete “A” vendeu 123 cachorros quentes e 

conseguiu com essa venda, R$369,00. A Lanchonete “B” na 

frente desta vende o cachorro quente pela metade do preço. 

Qual o valor do cachorro quente da lanchonete “B”? 

 

A. R$3,00 

B. R$2,00 

C. R$1,50 

D. R$1,80 

E. R$2,50 

 

10- Paulo tem 425 figurinhas, porém 209 são repetidas. João 

deu a ele mais 79 figurinhas diferentes. Quantas figurinhas 

diferentes Paulo ficou? 

 

A. 288 

B. 286 

C. 295 

D. 504 

E. 713 

http://pensador.uol.com.br/autor/dale_carnegie/
http://pensador.uol.com.br/autor/dale_carnegie/
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11- Em uma sorveteria temos 1037 potes de sorvetes. 145 é de 

coco, 452 de morango, 213 de chocolate e o resto é de flocos. 

Quantos sorvetes de flocos têm-se? 

 

A. 145 

B. 213 

C. 227 

D. 452 

E. 810 

 

12- Luís recebeu R$724,00, pagou R$54,25 de luz, R$ 38,18 de 

água, R$ 155,00 da escola, R$354,60 de alimentação e limpeza. 

Ele receberá 220,00 de um aluguel. Após pagar as contas, com 

quanto Luís ficará?  

 

A. R$121,97 

B. R$341,97 

C. R$354,60 

D. R$602,03 

E. R$944,00 

 

13- Têm-se 2845 livros para ser dividido em partes iguais em 

19 prateleiras, o restante ficará em uma estante separada. 

Quantos livros ficarão em cada prateleira e na estante, 

respectivamente: 

 

A. 2831 / 14 

B. 2845 / 0 

C. 149 / 14 

D. 136 / 125 

E. 125 / 16 

 

14- No dia das crianças, cada aluno recebeu um picolé que 

custa 2,81. No total são 3.256 alunos. Qual foi o custo total dos 

picolés? 

 

A. R$6.512,00 

B. R$7.146,48 

C. R$8.430,27 

D. R$9.149,36 

E. R$11.654,00 

 

15- Observe o pedido com preço unitário dos produtos, feito a 

um fornecedor. Quanto foi o valor gasto no total do pedido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. R$13,22 

B. R$132,20 

C. R$150,40 

D. R$285,85 

E. R$346,85 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Para uma boa aparência e higiene pessoal no trabalho, 

devemos, EXCETO: 

 

A. Usar uniformes sempre limpos. 

B. Usar calçados fechados. 

C. Utilizar roupas extravagantes. 

D. Fazer a barba. 

E. Tomar banho diariamente. 

 

17- São princípios morais que devem nortear o servidor 

público, EXCETO: 

 

A. Dignidade 

B. Descomedimento 

C. Zelo 

D. Eficácia 

E. Consciência  

 

18- Sobre as atitudes adequadas em um ambiente de trabalho é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Ser cordial com todos os colegas, mas evitando conversas 

muito pessoais.  

B. Evitar brincadeiras que possam ofender.  

C. Evitar apontar o que o colega deixou de fazer.  

D. Caso precisar se defender de alguma acusação, ser firme 

nas palavras, não perder a paciência, e construir 

argumentos para se defender. Caso haja o erro, 

comprometer-se a corrigir a falha.  

E. Faça o melhor que puder na sua função, e não ajude 

algum colega que pedir sua ajuda. Cada um tem sua 

função estabelecida. 

 

19- É um equipamento de proteção individual que deve ser 

utilizado, preferencialmente, durante uma varrição: 

 

A. Luvas 

B. Capacete 

C. Mosquetão 

D. Protetor auditivo 

E. Braçadeira 

 

20- Para ser um funcionário, este deve a seu superior, 

principalmente: 

 

A. Amor 

B. Carinho 

C. Respeito 

D. Fidelidade acima de tudo 

E. Inferioridade 

 

21- Ao manusear um material cortante é preciso: 

 

A. Cautela 

B. Insulação 

C. Inurbanidade 

D. Ousadia 

E. Desconcentração 

Gêneros 

Alimentícios 

 

Quantidade 

Preço 

Unitário 

Achocolatado 15 Unidades 3,03 

Açúcar 20 quilos 1,82 

Amido de Milho 20 unidades 2,28 

Biscoito doce 20 unidades 2,67 

Biscoito salgado 40 unidades 2,36 

Canela em pó 10 unidades 1,06 
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22- Em certo local, onde se afirmou que a tomada não está em 

funcionamento, alguém afirma que levou um choque elétrico ao 

encostar-se ao local. Para detectar se nesta tomada há passagens 

de energia deve-se: 

 

A. Utilizar uma chave de fendas comum. 

B. Utilizar uma chave de fendas busca-pólos. 

C. Colocar uma lâmpada enroscada no fio. 

D. Colocar a mão seca no local. 

E. Colocar um fio no local verificando se há curto-circuito. 

 

23- É um Equipamento de Proteção Individual: 

 

A. Sistema de enclausuramento. 

B. Pára-raios. 

C. Protetor auricular. 

D. Sinalização de segurança. 

E. Sistema de exaustão. 

 

24- Ao sentir cheiro forte de gás, deve-se, EXCETO: 

 

A. Desligar as luzes, e se possível, o registro de energia para 

não vazar energia. 

B. Afastar as pessoas do local e procurar ventilá-lo. 

C. Fechar o registro de gás para restringir o combustível e o 

risco de propagação mais rápida do incêndio.  

D. Se possível, levar o botijão para local aberto e ventilado. 

E. Chamar o Bombeiro – 193. 

 

25- A Capacidade de se identificar com outra pessoa; faculdade 

de compreender emocionalmente outra pessoa é denominada: 

 

A. Simpatia 

B. Empatia 

C. Amizade 

D. Reciprocidade 

E. Legalidade 

 

26- São atitudes negativas no ambiente de trabalho, EXCETO: 
 

A. Disputa 

B. Atrito 

C. Antagonismo 

D. Desarmonia 

E. União 

 

27- São fatores que atrapalham em um trabalho em equipe, 

EXCETO: 

 

A. Estrelismo.  

B. Ausência de comunicação e de liderança.  

C. Incapacidade de ouvir. 

D. Falta de treinamento e de objetivos. 

E. Saber “quem é quem” na equipe.  

 

28- São forças que restringem um trabalho, EXCETO: 
 

A. Vaidade 

B. Apatia 

C. Dependência 

D. Iniciativa 

E. Timidez 

29- São benefícios da manutenção de maquinas e equipamentos 

no trabalho, EXCETO: 

 

A. Melhora a qualidade. 

B. Diminui os custos. 

C. Aumenta a vida útil. 

D. Diminui a confiabilidade. 

E. Melhora a segurança. 

 

30- Antes de utilizar um equipamento deve-se, EXCETO: 

 

A. Ler o manual. 

B. Sendo o caso, tirar dúvidas com o SAC do produto. 

C. Observar se há falhas como fios e peças soltas. 

D. Observar se são 220 ou 110 volts. 

E. Sendo o plug da tomada de três pinos, cortar o pino do 

meio caso a tomada não seja adaptada.  

 

31- Sobre os cuidados ao manusear máquinas e equipamentos é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Nunca operar uma máquina sem estar habilitado, 

capacitado e autorizado. 

B. Antes de iniciar o trabalho, verificar se a máquina ou 

equipamento está com as proteções de segurança 

adequada. Caso contrário, improvisar. 

C. Apenas pessoas autorizadas podem ajustar, reparar ou 

fazer manutenção em máquinas e equipamentos. 

D. Jamais ligar uma chave elétrica ou acionar um comando 

sem antes verificar se há alguém operando ou executando 

serviço de montagem ou manutenção. 

E. Quando da montagem ou manutenção de máquinas e 

equipamentos, a fonte alimentadora deverá estar 

desligada, bloqueada e sinalizada através de etiquetas.  

 

32- Durante seu serviço, um colega passa mal e você deve 

acionar o SAMU pelo número: 

 

A. 190 

B. 192 

C. 194 

D. 195 

E. 197 

 

33- São faltas contra a dignidade do trabalho, EXCETO:  
 

A. Utilizar informações e influências obtidas na posição 

para conseguir vantagens pessoais. 

B. Segredo profissional. 

C. Prestar serviço de forma deficiente ou injustamente 

demorada. 

D. Fomentar a discórdia. 

E. Ter conduta egoísta na transmissão de experiência e 

conhecimento. 

 

34- São atitudes corretas com o cliente: 
 

I. Ouvir a todos, sem interromper. 

II. Manter a calma. 

III. Tom de voz adequado, falar alto. 

IV. Explicar o que será feito. 

V. Cumprir compromissos. 
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Estão CORRETAS: 

 

A. II e V. 

B. II, III, V. 

C. I, IV, V. 

D. I, II, IV, V. 

E. I, II, III, IV, V. 

 

35- Quando estiver atendendo um cliente, o servidor público 

deve ter uma posição de: 

 

A. Superioridade 

B. Inferioridade 

C. Igualdade 

D. Desprezo 

E. Audácia 

 

36- A lavagem das mãos é um dos instrumentos essenciais na 

segurança da saúde, tanto no trabalho quanto pessoal. Desta 

forma, a lavagem correta da mão deve ser de que forma? 

 

A. Lavar em água corrente esfregando uma na outra. 

B. Lavar com água e sabão, deixando um pouco de sabão 

sem enxaguar para matar completamente as bactérias. 

C. Molhar as mãos e colocar sabão, esfregando o antebraço 

e todas as partes da mão, incluindo unhas e entre os 

dedos, retirando todo o sabão, deixando secar 

naturalmente ou com toalhas limpas, se possível, 

descartáveis. 

D. Passar sabão com as mãos ainda secas, enxaguar e deixar 

secar naturalmente. 

E. Lavar apenas a palma da mão que é o que entrará em 

contato com objetos. 

 

37- Para não causar danos a coluna vertebral, ao levantar peso 

deve-se: 

 

A. Inclinar o corpo para frete sem tencionar os músculos do 

pescoço e costas, entender os joelhos enquanto levanta a 

cabeça e o tronco para frente e para cima, até chegar à 

posição em pé. 

B. Inclinar o corpo para frete tencionando os músculos do 

pescoço e costas, não entender os joelhos enquanto 

levanta a cabeça e o tronco para frente e para cima, até 

chegar à posição em pé. 

C. Inclinar o corpo para frete tencionando os músculos do 

pescoço e costas, entender os joelhos enquanto levanta a 

cabeça e o tronco para frente e para cima, até chegar à 

posição em pé. 

D. Inclinar o corpo para frete sem tencionar os músculos do 

pescoço e costas, não entender os joelhos enquanto 

levanta a cabeça e o tronco para frente e para cima, até 

chegar à posição em pé. 

E. Não Inclinar o corpo para frete para não tencionar os 

músculos do pescoço e costas, com a coluna reta, dobre 

bem os joelhos, segure o material e suba o corpo de 

forma reta, sem movimentar a coluna. 

 

 

 

38- Para uma segurança da saúde, os uniformes devem ser 

lavados, preferencialmente: 

 

A. Todos os dias. 

B. A cada dois dias. 

C. A cada três dias. 

D. A cada sete dias. 

E. Quando apresentar mau cheiro. 

 

39- Sobre as atitudes em um ambiente de trabalho, julgue as 

questões: 

 

A. Evitar fazer muito barulho no ambiente de trabalho, 

falando baixo e o essencial, evitando conversas que 

possam atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. 

B. Apresentar uma boa postura profissional, procurando 

sempre agradar a todos, principalmente, seus superiores 

hierárquicos, prestando favores diversos como: comprar 

lanches, pagar as contas, etc. 

C. Cumprir o seu dever de forma ética e digna. 

D. Procurar proporcionar a todos um ambiente calmo, se 

possível com uma música calma e baixa para acalmar o 

ambiente. 

 

Está (ao) CORRETA(S): 

 

A. Apenas uma afirmação. 

B. Apenas duas afirmações. 

C. Apenas três afirmações. 

D. Todas as afirmações. 

E. Nenhuma afirmação. 

 

40- A Segurança do Trabalho: 

 

A. É o fato de tratar doenças decorrentes de trabalho. 

B. É a ação de seguranças ou polícia que protege o ambiente 

de trabalho. 

C. É a ciência que atua na prevenção dos acidentes do 

trabalho decorrentes dos fatores de riscos ocupacionais. 

D. É a Lei que exige que o trabalhador tenha direito a 

equipamentos e instrumentos que o protejam durante o 

trabalho. 

E. É a Lei que protege o trabalhador, exigindo que seja pago 

uma insalubridade aos que forem de direito. 

 


