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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Seca prejudica moagem da Usina Cruangi 

Por: Rafael Santos 

 

Apesar da chuva atual, a seca castigou a Zona da Mata 

pernambucana nos últimos meses, especialmente na área norte, 

com reflexos negativos sobre a produção sucroalcooleira. A 

safra da cana foi uma das vítimas da estiagem na Região, 

agravada pelo fenômeno El Niño. Com isso, a usina Cruangi, 

em Timbaúba, reaberta em 2015 após três safras parada, teve 

que encerrar a moagem na semana passada – dois meses antes 

do previsto. Faltou cana devido à seca. A usina só moeu 291 

mil toneladas das 500 mil planejadas. Dois mil postos de 

trabalho dos 4 mil abertos na cadeia agroindustrial em torno da 

moagem de Cruangi, foram desligados antecipadamente. 
 

FONTE: GIRO MATA NORTE -

 http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-

usina-cruangi/ 

 

01- O texto acima tem o objetivo de: 

 

A. Entreter 

B. Informar 

C. Comover 

D. Divertir 

E. Denunciar 

 

02- De acordo com o texto: 

 

A. A seca prejudicou os trabalhos da usina, já que as chuvas 

só aumentaram recentemente. 

B. Como só choveu na área norte, a safra de cana ficou na 

mesma quantidade. 

C. Após 2015, a usina passou as três safras seguintes 

paradas. 

D. O fenômeno El Niño reforça a ideia de que a seca 

melhora a safra da cana. 

E. Após o fim previsto da moagem os trabalhadores saíram 

da usina. 

 

03- Dizer “A safra da cana foi uma das vítimas da estiagem na 

Região” é o mesmo que dizer que: 

 

A. Com a chuva atual a moagem foi interrompida. 

B. Com a falta de chuvas a safra de cana não foi a esperada. 

C. A safra de cana foi satisfatória apesar da estiagem. 

D. Uma região seca jamais poderia ter cana plantada nela. 

E. A estiagem fez com que a moagem continuasse. 

 

04- É correta a informação retirada do texto de que: 

 

A. A usina Cruangi foi fechada novamente em 2016. 

B. A usina funcionou nas últimas três safras. 

C. A usina encerrou a moagem antes de completarem-se 

dois meses de serviço. 

D. Mesmo com a seca a usina moeu o esperado para o 

período. 

E. Metade dos trabalhadores contratados foi dispensada 

antes do previsto. 

 

05- Assinale a alternativa correta sobre a acentuação das 

palavras do texto: 

 

A. „Timbaúba‟ é proparoxítona. 

B. „Cruangi‟ deveria ser acentuada por ser oxítona 

terminada em „i‟. 

C. „fenômeno‟ é proparoxítona. 

D. „últimos‟ é paroxítona terminada em „s‟. 

E. O acento na palavra „após‟ foi colocado incorretamente. 

 

06- Em qual das alternativas abaixo o número foi escrito por 

extenso de maneira INCORRETA? 

 

A. 2015- dois mil e quinze 

B. 291 – duzentos e noventa e um 

C. 500- cinquenta 

D. 4- quatro 

E. 2- dois 

 

A triste partida  (Patativa do Assaré) 

Setembro chegou, com oitubro e novembro, 

Já tamo em dezembro, 

Meu Deus que é de nós? 

Assim fala o pobre do sêco Nordeste 

Com medo da peste, 

Da fome feroz. 

A treze do mês ele fez a experiença,  

Perdeu sua crença  

Nas pedra de sá.  (Patativa do Assaré. Cordel. São Paulo: 

hedra, 2015, p. 56) 

 

07- Qual das palavras retiradas do texto foi corrigida 

INCORRETAMENTE? 

 

A. Oitubro- outubro 

B. Tamo- estamos 

C. sêco- seco 

D. feroz – ferós 

E. experiença – experiência 

 

08- Em qual das alternativas há apenas palavras que dão 

características a outras do texto? 

 

A. Oitubro – novembro 

B. Setembro – Deus 

C. Pobre – peste 

D. Sêco – feroz 

E. Fome – crença  

 

09- Qual das frases a seguir tem verbos no tempo futuro? 

 

A. “Os carros ficarão, em média, 15% mais caros até o fim 

de 2016” (O Globo) 

B. “Casas ficaram mais caras para financiar” (Jornal do 

Comercio) 

C. Aqueles amigos sempre saíam juntos. 

D. “Saiam em grupo, crianças!” 

E. Pediram pra você chegar mais cedo amanhã. 

 

http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-usina-cruangi/
http://giro.matanorte.com/destaques/seca-prejudica-moagem-da-usina-cruangi/
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10- Em qual das frases abaixo NÃO há nenhuma palavra escrita 

INCORRETAMENTE? 

 

A. “Amor pelo Carnaval tem que ser incentivado desde 

cedo.” 

B. “É por isso que muitos pais fazem questão de vestir a 

fantasia nos pequenos.” 

C. “Mas nem todos os lugares são indicados para os foliões 

iniciantes.” 

D. “É por isso que o NE10 resolveu dá uma ajudinha e 

selecionar prévias para a garotada.” 

E. “Não faltam opções de blocos, shows e até 

concurso de fantasias. Confira!” 
 

11- “Agora pense na diferença entre as palavras. Quando 

pensamos em _____, vem à nossa mente uma imagem. E 

quando pensamos na palavra ______? Não há uma imagem 

para essa palavra porque ela indica um sentimento.”  

 

Que palavras abaixo completam corretamente e 

respectivamente a frase acima? 

 

A. Flor e saudade 

B. Amor e medo 

C. Carro e raiz 

D. Ansiedade e rosa 

E. Pensamento e coração 

 

 
 

12- „dele‟ no último quadrinho refere-se a: 

 

A. Ele 

B. Camaleão 

C. Vermelho 

D. Agora 

E. Oxigênio 

 

13- Em qual das alternativas abaixo o „X‟ tem o mesmo som 

que tem em „roxo‟? 

 

A. Táxi 

B. Exemplo 

C. Peixe 

D. Flexão 

E. Trouxe 

 

14- No segundo quadrinho, a palavra „agora‟ indica: 

 

A. Lugar 

B. Modo 

C. Tempo 

D. Intensidade 

E. Afirmação 

 

15- Em qual das alternativas abaixo uma palavra deveria ter 

sido empregada no plural e não foi? 

 

A. Elas, as moedas, estão sumindo da praça! 

B. Falta de troco virou um problema em todo o país. 

C. O número de moedas fabricada no ano passado foi três 

vezes menor em 2013. 

D. Se o valor do produto é fracionado, é ainda mais difícil 

cobrar o troco e o valor é arredondado. 

E. Maria Ines Dolci, advogada e coordenadora da Proteste, 

afirma que a prática é considerada abusiva. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Sobre medidas de segurança e controle com produtos 

químicos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Ao acabar a limpeza, recolher os materiais, não deixar 

materiais como vassouras  e baldes espalhados nos 

corredores, para evitar possíveis acidentes.  

B. Quando manusear produto químico, havendo dúvidas da 

utilização do mesmo, procurar informações sobre o 

produto. 

C. Usar produtos de limpeza/higienização dentro dos 

padrões recomendados. 

D. Procurar fazer misturas de produtos químicos, pois 

melhora o desempenho do produto. 

E. Antes de começar a higienização, colocar placa de 

advertência (piso molhado). 

 

17 – O Serviço de Higiene e Limpeza tem como principais 

finalidades: 

 

  ) Manter o ambiente limpo. 

  ) Desprecatar infecções hospitalares. 

  ) Conservar equipamentos. 

  ) Prevenir acidentes de trabalho. 

 

Atribua “F” para as alternativas falsas e “V” para as 

verdadeiras e indique a sequência correta: 

 

A. F, F, V, F 

B. V, V, V, V 

C. V, F, V, V 

D. V, F, V, F 

E. F, V, F, V 

 

18 – A soda cáustica é um produto: 

 

A. Inflamável. 

B. Oxidante. 

C. Tóxico. 

D. Corrosivo.  

E. Radioativo. 

 

 

http://www.antonimos.com.br/desprecatar/
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19 – São características de um mau funcionário, EXCETO: 

 

A. Não ouvem tão bem quanto falam. 

B. Interrompem os outros quando falam. 

C. São agressivas. 

D. Não gostam de impor excessivamente suas idéias. 

E. Não compreendem as outras pessoas além de seu ângulo 

de visão. 

 

20 – Ao trabalhar em um local com grande barulho, qual EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) deve-se usar para 

prevenir uma otite? 

 

A. Avental. 

B. Bota. 

C. Capacete. 

D. Protetor auricular. 

E. Óculos de proteção. 

 

21 – Estão entre os princípios gerais da limpeza e desinfecção, 

EXCETO: 

 

A. Não comer ou fumar, enquanto executar as tarefas de 

limpeza. 

B. Não utilizar jóias durante a execução do trabalho. 

C. Utilizar uniforme durante o trabalho. 

D. Utilizar sempre os mesmos EPI‟s. 

E. Separar previamente todo o material necessário à 

execução das tarefas. 

 

22 – São materiais necessários para uma varredura úmida, 

EXCETO: 

 

A. Baldes. 

B. Vassoura e rodo. 

C. Panos limpos. 

D. Esponja de aço fina. 

E. EPI. 

 

23 – Quanto à higiene pessoal e segurança do trabalho é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os cabelos devem estar limpos e, presos, se compridos. 

Em necessidade de touca, deverá cobrir maior parte 

possível do cabelo. 

B. As unhas devem estar limpas e aparadas, devendo ser 

evitada a retirada de cutículas. 

C. O uniforme deve ser trocado diariamente e estar sempre 

limpo e ausente de manchas e maus odores. 

D. Os sapatos devem ser fechados e impermeáveis para 

proteger os pés. 

E. A higiene bucal evita doenças como cárie e gengivite. 

 

24 – São fatores que contribuem para um bom relacionamento 

interpessoal, EXCETO: 

 

A. Atenção 

B. Aprovação 

C. Apatia 

D. Respeito 

E. Compreensão 

25 – Quanto à organização da limpeza é INCORRETO afirmar: 

 

A. A frequência de limpeza das superfícies pode ser 

estabelecida para cada serviço, de acordo com o 

protocolo da instituição.  

B. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada final 

de semana. 

C. Deve-se utilizar um sistema compatível entre 

equipamento e produto de limpeza e desinfecção de 

superfícies (apresentação do produto, diluição e 

aplicação).  

D. O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os 

produtos de higiene, como sabonete e papel toalha e 

outros são suficientes para atender às necessidades do 

setor.  

E. Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre 

para o trânsito de pessoal, enquanto se procede à limpeza 

do outro lado. 

 

26 – São princípios básicos para o bom atendimento pessoal, 

EXCETO: 

 
A. Dar boas vindas. 

B. Ser rude. 

C. Mostrar boa vontade.  

D. Dispensar atenção ao cliente.  

E. Agir com rapidez.  

 

27 – Quanto às instruções de uso de produtos inflamáveis é 

INCORRETO afirmar: 

 
A. Uso de equipamento de segurança é obrigatório.  

B. As placas indicatórias de perigo, proibido fumar e outras, 

devem ser respeitadas e observadas pelos funcionários, 

pois se estão lá é por que tem uma finalidade. 

C. Os produtos químicos inflamáveis, quando manipulados 

pelos funcionários, devem ser recolocados em seus 

devidos lugares, devidamente tampados. 

D. Após manipulação com o produto, providenciar a 

limpeza do local onde foi manipulado, fazendo isto estará 

prevenindo acidentes.  

E. Cheirar as latas ou qualquer recipiente contendo líquido, 

para identificação do produto e não correr o risco de 

utilizar o produto errado.  

 

28 – Sobre o uso de luvas é INCORRETO afirmar: 

 

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

B. Devem ser descartadas quando se apresentarem muito 

danificadas. 

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. Após cada expediente, e sempre que necessário, devem 

ser lavadas com água e sabão, e desinfetadas com 

hipoclorito de sódio a 0,1% pelo avesso. 

E. Devem ser guardadas secas e em local próprio. 
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29 – São obrigações do Empregado sobre os EPIs, EXCETO: 

 

A. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se 

destina. 

B. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. 

C. Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para 

uso. 

D. Substituir imediatamente quando extraviado ou 

danificado. 

E. Cumprir as determinações do empregador sobre seu uso 

adequado. 

 

30 – Ao trabalhar com produtos eletrônicos, são atitudes 

corretas, EXCETO: 

 

A. Trabalhar com muita atenção e sem pressa.  

B. Improvisar para facilitar o uso. 

C. Desligue sempre o aparelho, quando for limpar, 

guardar ou não estiver usando. 

D. Para fazer pequenos reparos, desligar o equipamento. 

E. Nunca conectar ou desconectar da tomada com o 

equipamento ligado. 

 

31 – São elementos de proteção dos membros superiores, 

EXCETO: 

 

A. Luvas. 

B. Perneiras. 

C. Protetores de punho. 

D. Mangas e mangotes. 

E. Pomadas protetoras. 

 

32 – Consideram-se atitudes corretas a favor da dignidade do 

trabalho, EXCETO:  

 
A. Honestidade no trabalho. 

B. Oferecer serviços ou prestá-los a preço menor para 

impedir que se encarregue dele outra pessoa. 

C. Execução do trabalho no mais alto nível de rendimento. 

D. Prestação de contas ao chefe hierárquico. 

E. Observação das normas administrativas da empresa. 

 

33 – Numa via urbana, qual dos instrumentos deve ser 

utilizado? 

 

A. Detergente. 

B. Rodo 

C. Balde. 

D. Vassourão. 

E. Escova. 

 

34 – São equipamentos de proteção individual que são 

utilizados para a higienização de Pisos e Rodapés, EXCETO: 

 

A. Avental. 

B. Botas. 

C. Balaclava. 

D. Luvas de borracha. 

E. Touca. 

 

 

35 – O água raz é: 

 

A. Desengordurante e solvente de tintas. 

B. Desinfetante e alvejante  

C. Desinfetante de superfícies. 

D. Produto capaz de esterilizar superfícies. 

E. Sabão fabricado com pó mineral. 

 

36 – Os trabalhadores cometem atos inseguros principalmente 

devido a, EXCETO: 

 

A. Não estarem avisados de que o que fazem é errado. 

B. Considerarem as instruções importantes. 

C. Não entenderem as instruções que foram dadas. 

D. Não serem dadas as instruções específicas. 

E. Acharem incômodo seguir as instruções. 

 

37 – Quanto à limpeza de ambiente é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os horários de execução dos serviços para cada área 

devem ser definidos de forma a atender as necessidades, 

em função das especificidades requeridas por cada 

ambiente. 

B. Lavar as mãos antes e após os procedimentos, exceto 

quando realizados com a utilização de luvas. 

C. Antes de iniciar a limpeza, remover do recinto os sacos 

plásticos contendo os resíduos (lixo), devidamente 

amarrados. 

D. Todos os procedimentos devem ser realizados 

cuidadosamente a fim de minimizar a criação de borrifos, 

poeira ou aerossóis. 

E. Iniciar a limpeza sempre das áreas menos contaminadas 

para as mais contaminadas. 

 

38 – Pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são 

adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do trabalhador.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Equipamento de proteção individual. 

B. Equipamento de proteção coletiva. 

C. Higiene no trabalho. 

D. Segurança do trabalho. 

E. Serviços de proteção. 

 

39 – A limpeza inicial tem como função, EXCETO: 

 

A. Remover sujidades.  

B. Reduzir a quantidade de microorganismos. 

C. Garantir a eficácia do processo de desinfecção e 

esterilização.  

D. Preservar o material. 

E. Matar todos os “germes” do ambiente. 
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40 – São características que definem um bom trabalho em 

equipe, EXCETO: 

 

A. Todos são capazes de resolver problemas e contribuir 

para os resultados esperados. 

B. Os objetivos, as metas e a missão são compartilhados. 

C. Envolvimento e o comprometimento de todos no 

processo de trabalho. 

D. Baixo grau de cooperação. 

E. Comunicação clara, objetiva e constante. 

 

 

 

 


