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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

 

(Manuel Bandeira - Poesia Completa e Prosa, Ed. Nova 

Aguilar, Rio de Janeiro) 

 

01- No trecho do poema, o eu-lírico: 

 

A. Conta um sonho que ele teve 

B. Planeja várias atividades prazerosas 

C. Cria um novo país 

D. Se lamenta pelo passado 

E. Busca satisfação nas propagandas de televisão 

 

02- O eu lírico revela: 

 

A. Profunda tristeza 

B. Desejo de liberdade 

C. Saudades da família 

D. Crença no sobrenatural 

E. Vontade de ficar em casa 

 

03- ―Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar‖ 

 

Os versos do poema demonstram que o eu lírico: 

 

A. Gosta de ficar em casa 

B. Acredita em fantasmas 

C. Não sabe contar histórias 

D. Tem saudade da infância                                             

E. Gosta de dormir 

 

04- É uma palavra proparoxítona retirada do texto: 

 

A. Bicicleta 

B. Mãe 

C. História 

D. Ginástica 

E. Menino  

 

 
 

05- Segundo o texto: 

 

A. A moda é feita de roupas bonitas. 

B. Todos devem observar o que a internet diz que está na 

moda. 

C. Boas maneiras estão sempre na moda. 

D. Está na moda ser mais informal. 

E. Só o que está escrito na imagem está na moda. 

 

06- São escritas com ‗z‘ assim como ‗gentileza‘ e ‗delicadeza‘: 

 

A. Portugueza e calabreza 

B. Camponeza e alteza 

C. Natureza e riqueza 

D. Nobreza e burgueza 

E. Siameza e certeza 

 

07- ―Trabalho em equipe é _______ um grupo ou 

_______ sociedade resolve criar um esforço 

coletivo para resolver _______ problema. O trabalho em equipe 

pode ser descrito _______ um conjunto ou grupo de pessoas 

que se dedicam a realizar _______ tarefa ou determinado 

trabalho, por obrigação, ou não.‖ 

(http://www.significados.com.br/trabalho-em-equipe/) 

 

A. quando – uma – um – como – uma 

B. como – outra – um – como – uma 

C. quando – a – seus – por – uma 

D. como – esta – seu – a – aquela  

E. quando – uma – os – até – a 

 

08- Em qual dos trechos a seguir uma palavra está escrita 

INCORRETAMENTE: 

 

A. Quem está hospitalizado, além de cuidados médicos 

precisa da atenção de familiares e dos amigos. 

B. Pensando nisso, um grupo de policiais militares 

resolveu arregarçar as mangas para levar alegria aos 

leitos de hospitais. 

http://www.significados.com.br/trabalho-em-equipe/
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C. O grupo batizado de Equipe da Felicidade tem 

realizado várias visitas a colegas de farda e até a 

familiares deles. 

D. Os PMs fazem visitas a crianças doentes, levam 

presentes e fazem brincadeiras. 

E. Um verdadeiro exemplo de cidadania e respeito ao 

próximo. 

 
09- Assinale a alternativa correta: 

 

A. ‗dinheiro é uma palavra que indica ação. 

B. ‗melhor‘ e ‗nova‘ são adjetivos. 

C. ‗contra‘ dá uma qualidade a ‗jogo‘. 

D. ‗também‘ é uma palavra que dá nome a um ser. 

E. ‗turma‘ é um substantivo próprio. 

 

10- Na tirinha predomina qual tempo verbal? 

 

A. Futuro 

B. Presente  

C. Futuro e pretérito  

D. Pretérito 

E. Presente e futuro 

 

11- Em qual dos trechos do quadrinho há um pronome 

possessivo? 

 

A. ‗eu procurei‘ 

B. ‗nossos uniformes‘ 

C. ‗uma bola nova‘ 

D. ‗o pessoal da rua de cima‘ 

E. ‗só de mim‘ 

 

12- Em qual dos trechos NÃO há um erro de concordância? 

 

A. ―Ela já vinha meia triste durante os treinamentos, mas a 

gente entende isso, agora voltou a fazer‖ 

B. ―Nicole Bahls voltará para a TV este ano 

interpretando ela mesmo, mas não em um reality 

show.‖ 

C. ―Já é cinco da manhã. E eu não dormi quase nada.‖ 

D. ―Só em pensar que tu me disse que iria se casar.‖ 

E. ―Havia dois motivos pelos quais não havia se matado: 

ou porque não tinha coragem da morte, ou porque ainda 

amava a vida!‖ 

―Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho 

direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos 

mangavam dele e gritavam: — Ó pelado! Tanto gritaram que 

ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se assinar a 

carvão, nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio; 

mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se 

por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam 

que fim tinham levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e 

fechava o olho direito. Quando o aperreavam demais, 

aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a cara ficava toda 

escura.‖  (Guimarães Rosa. A Terra dos Meninos Pelados.  

 

13- A expressão ‗era de bom gênio‘ significa que o menino era: 

 

A. Nervoso 

B. Peralta 

C. Triste 

D. Genioso 

E. Calmo 

 

14 - Em qual das alternativas há uma classificação incorreta da 

palavra retirada do texto? 

 

A. ‗detrás‘ – advérbio de lugar 

B. ‗demais‘ – advérbio de tempo 

C. ‗Entristecia‘ – verbo de ação 

D. ‗Cabeça‘ – substantivo feminino 

E. ‗Raimundo‘ – substantivo próprio 

 

15 - Em ―__ Ó Pelado!‖, o sinal de exclamação indica: 

 

A. Exaltação 

B. Questionamento 

C. Susto 

D. O fim da frase 

E. Início de um diálogo 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

  
16 - São cuidados de higiene pessoal que devem ser tomados a 

fim de zelar pela saúde física, mental e prevenir doenças, 

EXCETO: 

 

A. Usar uniformes sempre limpos 

B. Usar calçados fechados 
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C. Tomar banho diariamente 

D. Escovar os dentes após cada refeição 

E. Manter unhas longas 

 

17 - São atitudes que devem ser seguidas de higiene pessoal e 

comportamental no trabalho, EXCETO: 

 

A. Não manipular alimentos se estiver doente ou com 

ferimento nas mãos e unhas. 

B. Não fumar durante o trabalho. 

C. Não utilizar utensílios que foram colocados na boca. 

D. Não evitar passar os dedos no nariz, boca, orelhas ou 

coçar a cabeça e qualquer parte do corpo. 

E. Não provar alimentos com as mãos. 

 

18 - Para que haja um bom relacionamento interpessoal são 

fatores predominantes, EXCETO: 

 

A. Compreensão 

B. Respeito 

C. Aprovação 

D. Atenção 

E. Imposição 

 

19 - Os pilares para um bom relacionamento interpessoal são, 

EXCETO: 

 

A. Autoconhecimento 

B. Empatia 

C. Cordialidade 

D. Ética 

E. Ambição  

 

20 - Para que haja uma boa relação com o chefe é preciso 

principalmente, EXCETO: 

 

A. Força de vontade 

B. Aspirações 

C. Autoconhecimento  

D. Expectativas 

E. Estilo 

 

21 - Ferramenta utilizada para apertar ou soltar parafusos. 

Existem vários tamanhos de acordo com as medidas do 

parafuso. Estamos falando de qual ferramenta? 

 

A. Chave grifo 

B. Chave de fenda 

C. Alicate de pressão 

D. Alicate para fazendeiro 

E. Arco de pua 

 

22 - As limas servem para: 

 

A. Cortes brutos de madeira. 

B. Corte de chapas metálicas. 

C. Ideal para aplainar portas, janelas e batentes. 

D. Utilizada em mecânicas  industriais para manutenção 

geral de equipamentos. 

E. Afiação de ferramentas de corte, retirar excesso de 

material, desgaste e acabamentos. 

 

 

 

23 - De forma mais específica, são funções do auxiliar de 

serviços gerais, EXCETO: 

 

A. Verificar o funcionamento de componentes de 

iluminação. 

B. Executar a limpeza interna e externa do local de trabalho. 

C. Recepcionar os visitantes no ambiente de trabalho. 

D. Verificar o funcionamento de materiais de segurança e 

executar a possível substituição de peças. 

E. Repor componentes como papel higiênico e sabonete. 

 

24 - A função do auxiliar de operações é, EXCETO: 

 

A. Executar a cobertura e fechamento de valas. 

B. Auxiliar obras de alvenaria e carpintaria. 

C. Executar serviços de urbanização. 

D. Efetuar limpeza e manutenção das ferramentas, 

instrumentos, bem como manter o asseio dos locais de 

trabalho. 

E. Operar e manter em funcionamento estações de 

tratamento de água e esgoto, bem como tornar potável 

água para abastecimento público. 

 

25 - Os equipamentos de proteção individual (EPIs) têm como 

objetivo proteger o profissional de se ferir em caso de 

acidentes, ou protegê-lo de danos à saúde causados pelo 

manuseio de alguma ferramenta. Qual alternativa não se trata 

de um EPI? 

 

A. Máscara 

B. Luvas 

C. Óculos de grau 

D. Capacete 

E. Avental 

 

26 - O lixo é classificado de acordo com sua fonte, sendo assim 

necessitando cuidados específicos. Qual alternativa apresenta o 

lixo produzido em indústrias metalúrgicas, química, 

petroquímica, papelaria etc? 

 

A. Químico 

B. Agrícola 

C. Industrial 

D. Terminais 

E. Serviços de saúde 

 

27 - Sobre o manuseio de máquinas e equipamentos, são alguns 

fatores primordiais que podem provocar um acidente, 

EXCETO: 

 

A. Sono 

B. Pressa 

C. Ansiedade 

D. Estresse 

E. Entusiasmo 
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28 - É considerado um trabalhador autorizado: 

 

A. É considerado trabalhador autorizado aquele que é 

formalmente autorizado pela instituição, mediante um 

processo administrativo. 

B. É considerado trabalhador autorizado aquele que 

comprovar conclusão de curso específico para sua 

atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial 

de ensino. 

C. É considerado profissional autorizado o trabalhador 

previamente qualificado e com registro no competente 

conselho de classe. 

D. É considerado trabalhador autorizado aquele que receba 

capacitação sob orientação e responsabilidade de 

profissional legalmente habilitado. 

E. É considerado trabalhador autorizado aquele que está 

ambientado e está adaptado ao meio; integrado. 

 

29 - Entre as finalidades da higiene do trabalho, não se destaca:  

 

A. Eliminação das causas das doenças. 

B. Redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo 

trabalho em pessoas doentes ou portadoras de defeitos 

físicos. 

C. Prevenção do agravamento de doenças e de lesões. 

D. Manutenção da saúde dos trabalhadores.  

E. Redução da produtividade por meio de controle do 

ambiente de trabalho. 

 

30 - A postura profissional é formada por aspectos 

como conduta ética, hábitos, habilidades, competências, 

conhecimentos e comportamentos. Sobre essa postura é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Evite conversar ou rir muito alto, pois isso pode 

atrapalhar os colegas que trabalham ao seu lado. 

B. Saiba esperar as pessoas concluírem as idéias para depois 

expor as suas. Escute com atenção e tranquilidade todas 

as opiniões, sem levantar polêmicas ou conflitos 

desnecessários. 

C. Sempre cumpra prazos e horários. 

D. Condicionar o comportamento, mostrando controle sobre 

as situações difíceis, ouvir e sempre replicar. 

E. Saiba identificar quais brincadeiras são saudáveis, o 

momento propício de fazê-la, e quem é receptível à elas, 

para evitar constrangimentos. 

 

31 - A higiene do trabalho tem como objetivo, EXCETO: 

 

A. Prevenir a entrada e controlar a proliferação de agentes 

como fungos, bactérias e parasitas no interior das 

instalações. 

B. É prioritário melhorar a consciência cívica relativamente 

ao papel e importância da Higiene. 

C. Limitar-se à higienização superficial de toda a área da 

instituição. 

D. Estabelecer limpeza regular em função do fluxo de 

utentes. 

E. Manter o ambiente agradável e seguro contra ameaças de 

microorganismos. 

32 - Um fato que muito incomoda a maioria da população, 

quando ocorre, é o racionamento de água. Isso porque 

precisamos e utilizamos a água com os mais diferentes fins, 

dentro do nosso organismo e fora dele. Pensando nisso, são 

cuidados que devemos tomar no ambiente profissional, 

EXCETO: 

 

A. Limpar portas e vidraças com pano úmido e desinfetantes 

próprios, evitando jogar água em grandes quantidades. 

B. Fechar bem as torneiras, evitando gotejamento de água. 

C. Regar plantas e jardins sempre no período da manhã ou 

início da noite, diminuindo assim a evaporação. 

D. Dê preferência ao uso de mangueiras, dispensando o 

balde que desperdiçaria um volume maior de água. 

E. Quando necessária a utilização de mangueiras, utilizar 

sempre bicos com regulagem de fluxo. 

 

33 - São ações que devem ser seguidas para um bom 

atendimento pessoal, EXCETO: 

 

A. Dar boas vindas 

B. Demonstrar boa vontade 

C. Prestar orientação segura 

D. Dar ordens 

E. Dar atenção às reclamações 

 

34 - Em relação à limpeza da caixa d‘água é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A limpeza deve ser feita a cada 6 meses. 

B. O procedimento deve ser feito com o registro aberto. 

C. Utilizar panos úmidos ou escovas macias para a limpeza 

das paredes e fundo da caixa, não utilizando nunca 

vassouras, escovas de aço, detergentes ou outros produtos 

químicos. 

D. Armazenar a água da própria caixa em baldes para a 

limpeza. 

E. Deixar um pouco de água no fundo da caixa e tomar 

cuidado para que a sujeira não escoe pelo ralo. 

 

35 - Sobre a importância da manutenção e cuidados de 

máquinas e equipamentos assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Garantir a confiabilidade e segurança dos equipamentos. 

B. Melhorar a qualidade e reduzir os custos de produção 

evitando desperdícios. 

C. Qualquer funcionário está apto a ajustar, reparar ou fazer 

a manutenção em máquinas e equipamentos. 

D. Prevenir possíveis falhas e quebras nos equipamentos. 

E. A manutenção deve ser feita com a máquina desligada. 

 

36 - Na utilização da furadeira é necessário: 

 

A. Fazer excesso de força física para melhor desempenho. 

B. Desligar da tomada puxando pelo fio. 

C. Utilizar brocas bem afiadas. 

D. Obstruir a saída de ar da máquina. 

E. As brocas devem ser menores que as buchas e parafusos. 
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37- São cuidados de segurança referentes à rede elétrica, 

EXCETO: 

 

A. Ao fazer reparos nas instalações, desligar os disjuntores 

ou a chave geral.  

B. Ao trocar a lâmpada, segure a parte metálica com 

cuidado. 

C.  Ao queimar um fusível, procurar identificar a causa. 

Após solucionar o problema, substituir o fusível por 

outro de igual capacidade ou rearme o disjuntor. 

D. Não ligar muitos aparelhos na mesma tomada. Isso pode 

provocar aquecimento nos fios, desperdiçando energia e 

podendo causar curtos-circuitos. 

E. Reparar fios mal isolados ou desencapados, pois podem 

provocar incêndios e desperdício de energia. 

 

38 - Ao trabalhar em um local com bastante poeira, qual EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) deve-se usar para 

prevenir problemas respiratórios? 

 

A. Protetor auricular 

B. Capacete 

C. Máscara de proteção 

D. Avental 

E. Luvas 

 

39 - Sobre o uso do capacete é incorreto afirmar: 

 

A. O capacete deve ser usado com a aba frontal virada para 

a frente. 

B. Não usar capacete com o casco trincado ou fissurado. 

C. Não usar carneira estragada, pois diminui muito sua 

eficiência. 

D. Não usar gorros ou bonés embaixo do capacete, afinal, 

ele não foi projetado para uso assim. 

E. Em dias de altas temperaturas o uso do capacete é 

facultativo.  

 

40 - Sobre o Hipoclorito de sódio (água sanitária) é incorreto 

afirmar: 

 

A. É solúvel em água 

B. Inflamável 

C. Corrosivo a metais 

D. Tem propriedades germicidas 

E. Fácil decomposição 

 

 


