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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

“Chega de obedecer 

E de ficar calado. 

Chega de ter que fazer 

Tudo o que eu não quero 

E acho errado! 

 

Chega, chega... e chega! 

 

Liberdade ainda que tarde! 

Independência ou morte! 

 

Manheêêêê! 

Onde está a minha roupa de goleiro¿ 

Paieêêêê! 

Quero o dinheiro da minha mesada!” 

 

(TELLES, Carlos Queiroz. Sementes de Sol. São Paulo: 

Moderna, 2003) 

 

01- No texto, a palavra „chega‟: 

 

A. Demonstra desespero. 

B. Revela desequilíbrio. 

C. Indica protesto. 

D. Impede o eu-lírico de ser ouvido. 

E. Reflete pensamentos ilógicos. 

 

02-Assinale a alternativa que contém uma análise verdadeira do 

texto: 

 

A. O eu lírico expressa-se na terceira pessoa (ele). 

B. O texto é constituído por uma linguagem simples e 

inteligível. 

C. O  texto apresenta um vocabulário complexo e tortuoso. 

D. O eu lírico anseia satisfazer os pais. 

E. O texto projeta a voz de um homem adulto que tem 

saudade da infância. 

 

03- “Manheêêêê!” 

      “Paieêêêê!” 

O recurso de repetição da letra „e‟ corresponde a um modo da 

linguagem falada que indica, EXCETO: 

 

A. Aflição 

B. Gritos 

C. Ansiedade 

D. Pressa  

E. Rancor 

 

04- “Manheêêêê! 

       Onde está a minha roupa de goleiro? 

       Paieêêêê! 

       Quero o dinheiro da minha mesada!” 

 

Os versos, no contexto do poema, nos mostram que: 

 

A. O eu lírico reivindica equivalência de direitos. 

B. O eu lírico é dependente dos pais. 

C. O eu lírico expressa-se sem sensibilidade. 

D. O eu lírico coloca-se no lugar dos pais. 

E. O eu lírico admite que protesta em vão. 

 

Emília respondeu com uma pergunta que me espantou. Por que 

não me arriscava a tentar a leitura sozinho? 

Longamente lhe expus a minha fraqueza mental, a 

impossibilidade de compreender as palavras difíceis, sobretudo 

na ordem terrível em que se juntavam. Se eu fosse como os ou-

tros, bem; mas era bruto em demasia, todos me achavam bruto 

em demasia. 

Emília combateu a minha convicção, falou-me dos astrônomos, 

indivíduos que liam no céu, percebiam tudo quanto há no céu. 

Não no céu onde moram Deus Nosso Senhor e a Virgem Maria. 

Esse ninguém tinha visto. Mas o outro, o que fica por baixo, o 

do sol, da lua e das estrelas, os astrônomos conheciam per-

feitamente. Ora, se eles enxergavam coisas tão distantes, por 

que não conseguiria eu adivinhar a página aberta diante dos 

meus olhos? Não distinguia as letras? Não sabia reuni-Ias e 

formar palavras? 

Matutei na lembrança de Emília. Eu, os astrônomos, que 

doidice! Ler as coisas do céu, quem havia de supor? E tomei 

coragem, fui esconder-me no quintal, com lobos, o homem, a 

mulher, os pequenos, a tempestade na floresta, a cabana do 

lenhador. Reli as folhas já percorridas. E as partes que se 

esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. 

Personagens diminutas cresciam, vagarosamente me 

penetravam a inteligência espessa. Vagarosamente. 

Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, não 

desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-

ia com histórias tristes, em que há homens perseguidos, 

mulheres e crianças abandonadas, escuridão e animais ferozes. 

 

(Graciliano Ramos. “Os astrônomos”, in: Infância. Rio de 

Janeiro: Record, 2006.) 

 

05- Por que Emília diz que astrônomos eram „indivíduos que 

liam o céu‟? 

 

A. Porque eles estudam o universo desde as suas origens. 

B. Por que eles entendem as mensagens que as constelações 

passam para as pessoas. 

C. Porque eles leem mapas astrológicos. 

D. Porque eles ignoram o sentido dos astros e estrelas e por 

isso vão estudar mais sobre eles. 

E. Porque queria convencer o amigo a estudar mais sobre o 

universo e o que o cerca. 

 

06- Para o narrador, a figura do astrônomo: 

 

A. Trouxe a certeza de que se os astrônomos eram capazes 

de ler o céu, ele que jamais se interessara pelo cosmos 

poderia fazê-lo a partir de então. 

B. Incapacitou-o de prosseguir no seu intento de torna-se 

um leitor responsável. 

C. Causou uma transformação a ponto de convencê-lo a ler 

sozinho. 

D. O fez perceber que a proximidade do livro impedia que 

ele tivesse vontade real de lê-lo. 

E. Fez com que ele e Emília estreitassem os laços de 

amizade e companheirismo. 
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07- Assinale a alternativa correta quanto ao texto: 

 

A. Emília acreditava na figura imaginária do astrônomo 

leitor que interferiria nas leituras dos humanos. 

B. O menino percebia-se com alguém forte que prescindia 

dos conhecimentos literários. 

C. Emília não percebia que o menino deveria tentar ler 

sozinho, sem os astrônomos. 

D. O menino considerava-se incapaz de entender o sentido 

das palavras. 

E. Emília achava que ele errava em querer apenas juntar as 

letras e formar palavras. 

 

08- Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A narrativa fala de um tempo passado marcado a partir 

dos verbos predominantemente no pretérito. 

B. A história é contada pelo próprio menino, já adulto. 

C. A linguagem utilizada nos comentários feitos, mostra o 

distanciamento temporal do narrador. 

D. A partir de suas memórias o narrador nos entrega uma 

história permeada por suas reflexões. 

E. Por trazer à tona as lembranças do narrador, o texto não 

contém as transformações das personagens. 

 

09- Os vocábulos „escassa‟, „obscuros‟ e „diminutas‟, têm a 

função de: 

 

A. Especificar 

B. Nomear 

C. Substituir 

D. Indicar circunstância 

E. Indicar quantidade 

 

10- No trecho “Não distinguia as letras?” 

A palavra „distinguia‟ é o mesmo que: 

 

A. Diferenciava 

B. Lia 

C. Memorizava 

D. Via 

E. Reproduzia 

 

11- No trecho “Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias 

tristes”, a forma verbal sublinhada indica qual aspecto do 

tempo verbal? 

 

A. Certeza 

B. Possibilidade  

C. Admiração 

D. Recomendação 

E. Surpresa  

 

12- Assinale a alternativa correta: 

 

A. “Se eu fosse como os outros”  

„se‟ retoma „eu‟ 

B. “todos me achavam bruto em demasia.” 

„me‟ retoma „bruto‟ 

C. “Esse ninguém tinha visto.” 

„esse‟ retoma „céu‟ 

D. “Mas o outro” 

„outro‟ retoma „Nosso Senhor‟ 

E. “Ora, se eles enxergavam” 

„eles‟ retoma „o do sol, da lua e das estrelas‟ 

 

13- Assinale a alternativa correta: 

 

A. „astrônomos‟ – todas as paroxítonas devem ser 

acentuadas. 

B. „indivíduos‟- palavras paroxítonas terminadas em 

ditongo crescente devem ser acentuadas. 

C. „céu‟ – os ditongos crescentes nas oxítonas devem ser 

acentuados. 

D. „Emília‟ – nomes próprios devem ser acentuados em 

sua sílaba tônica independentemente de regras. 

E. „formidáveis‟ – todas as proparoxítonas devem ser 

acentuadas. 

 

14- Em qual dos trechos do texto está sublinhado um termo que 

tem valor e função adverbial? 

 

A. “Longamente lhe expus a minha fraqueza mental” 

B. “todos me achavam bruto em demasia.” 

C. “no céu onde moram Deus Nosso Senhor” 

D. “Esse ninguém tinha visto.” 

E. “Mas o outro, o que fica por baixo” 

 

15- Em qual das alternativas uma palavra está escrita com a 

grafia INCORRETA? 

 

A. O consumo do arroz é benéfico porque ele não contém 

gorduras nocivas. 

B. O arroz é considerado um dos melhores alimentos para 

aqueles que sofrem de hipertensão. 

C. O arroz é rico em fibras insolúveis que podem 

proteger contra muitos tipos de câncer.  

D. O arroz também tem antioxidantes naturais, como a 

vitamina C e a vitamina A. 

E. Várias espécies de arroz são estimulantes de enzimas 

protetoras do célebro. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – São produtos podem causar sintomas respiratórios, 

EXCETO: 

 

A. Água sanitária 

B. Amoníaco 

C. Lustra-móveis. 

D. Removedores. 

E. Todos os tipos de desinfetantes. 

 

17 – Na coleta seletiva, o vidro deve ser posto na lixeira: 

 

A. Azul. 

B. Vermelho. 

C. Amarelo. 

D. Verde. 

E. Branco. 

 

http://www.saudedica.com.br/os-12-alimentos-ricos-em-vitamina-c/
http://www.saudedica.com.br/os-10-alimentos-ricos-em-vitamina-a/
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18 – São medidas tomadas para evitar o crescimento de 

microorganismos e seu desenvolvimento com o uso de 

desinfetantes, que podem ou não acabar com esses 

microorganismos. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Assepsia 

B. Antissepsia 

C. Degermação 

D. Desinfecção´ 

E. Esterilização. 

 

19 – São comportamentos nocivos às equipes de trabalho, 

EXCETO: 

 

A. Antagonismo entre os colaboradores. 

B. Relutância dos colabores. 

C. Clarividência e digressões. 

D. Aceitação absoluta de opiniões. 

E. Pressa em finalizar o trabalho/projeto. 

 

20 – Visa realizar ajustes na máquina ou equipamento apenas 

quando for necessário, conforme indicação do fabricante para 

evitar deixá-los falhas ou danos ao equipamento.  

 

Esta é a descrição de que tipo de manutenção: 

 

A. Manutenção Corretiva. 

B. Manutenção Preventiva. 

C. Manutenção Preditiva. 

D. Manutenção Produtiva Total –TPM. 

E. Manutenção Pré-eletiva. 

 

21 – Em um serviço de higiene em um ambiente hospitalar, são 

fatores que favorecem a contaminação do ambiente dos 

serviços de saúde, EXCETO: 

 

A. Mãos dos profissionais de saúde em contato com as 

superfícies. 

B. Manutenção de superfícies secas. 

C. Manutenção de superfícies empoeiradas. 

D. Condições precárias de revestimentos. 

E. Manutenção de matéria orgânica. 

 

 

22 – Em caso de vazamento de gás, qual o procedimento 

inadequado: 

 

A. Chamar o Corpo de Bombeiros. 

B. Deitar o botijão, para diminuir o risco de incêndio. 

C. Se possível, fechar o registro de gás. 

D. Afastar as pessoas do local. 

E. Desligar a chave geral da eletricidade. 

 

 

 

 

 

 

23 – Ato inseguro é a maneira pela qual o trabalhador se expõe, 

consciente ou inconscientemente, a riscos de acidentes. Em 

outras palavras é o tipo de comportamento que leva ao acidente. 

São atos inseguros, EXCETO: 

 

A. Operação de máquinas a velocidades inseguras. 

B. Uso de equipamento inadequado, inseguro ou de 

forma incorreta. 

C. Falha no uso de equipamento de proteção individual 

necessário para execução de sua tarefa. 

D. Uso de calçados inseguros (sapatos ou sandálias de 

salto alto ou antiderrapante). 

E. Abrir ou fechar porta bruscamente. 

 

24 – São doenças ocupacionais mais comuns ligadas aos 

trabalhadores de limpeza urbana: 

 

A. Hepatites B e C, HIV. 

B. Hepatites, HIV, tuberculose. 

C. Bruceloses, dermatofitoses, raiva, salmonelose, antraz. 

D. Leptospirose, ascaridíase, ancilostomíase. 

E. Dermatofitoses apenas.  

 

25 – É esperado para cada membro de uma equipe, EXCETO: 

 

A. Compreender realisticamente o papel e a 

responsabilidade de cada um. 

B. Não possuir autocrítica. 

C. Colaborar com os outros membros da equipe. 

D. Fazer o esforço necessário para a realização do grupo. 

E. Compartilhar informações abertamente. 

 

26 – Para limpeza em alturas, pode utilizar escada em Madeira. 

Sobre esta é INCORRETO afirmar: 

 

A. Ser dotada de degraus antiderrapantes. 

B. Estarem isentas de trincas nos degraus e / ou 

montantes. 

C. Possuírem estruturas inteiriças (sem emendas). 

D. De preferência, devem ser de madeira pintada. 

E. As escadas não devem apresentar farpas ou saliências. 

 

27 – A reciclagem é o resultado de um conjunto de técnicas e 

atividades que tem o objetivo de reaproveitar e reutilizar os 

resíduos de substâncias em seus ciclos de produção. Hoje, já se 

encontram várias alternativas de reaproveitamento destes 

materiais em confecções de produtos artesanais, vestuário, 

acessórios, etc, dos lixões. São vantagens da reciclagem, 

EXCETO: 

 

A. Redução da quantidade de resíduos encaminhados ao 

aterro sanitário com consequente diminuição da sua 

vida útil. 

B. Redução dos impactos ambientais durante a produção 

de novas matérias primas. 

C. Redução no consumo de energia elétrica. 

D. Redução da poluição do ambiental. 

E. Ampliação do desenvolvimento econômico pela 

geração de novos empregos na operacionalização dos 

materiais recicláveis e na expansão dos negócios 

relativos à reciclagem. 

http://www.sinonimos.com.br/clarividencia/
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28 – As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir: 

 

A. 1/3 de sua capacidade. 

B. ½ de sua capacidade. 

C. 1/6 de sua capacidade. 

D. 2/3 de sua capacidade. 

E. Todo seu espaço interior. 

 

29 – São materiais, insumos e recursos utilizados em limpezas e 

desinfecção de superfícies, EXCETO: 

 

A. Luva de borracha 

B. Álcool a 70° 

C. Hipoclorito de sódio 9% (para utensílios com 

secreção) 

D. Balde  

E. Papel toalha  

 

30 – O MOP é utilizado para: 

 

A. Limpeza de móveis. 

B. Lustrar móveis e pisos. 

C. Limpeza úmida de pisos. 

D. Encerar pisos. 

E. Desinfecção de utensílios. 

 

31 – Os filtros dos aparelhos de ar-condicionado devem ser 

higienizados periodicamente, sobre estes é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Retirar os filtros. 

B. Lavá-los com solução de detergente alcalina. 

C. Enxaguá-los em água corrente. 

D. Colocá-los em imersão em solução de hipoclorito de 

sódio por 30 minutos. 

E. Enxaguá-los e deixar escorrer. 

 

32 – As luvas são indispensáveis para proteger o profissional de 

limpeza em suas atividades e de qualquer contato direto ou 

indireto com material orgânico (sangue, secreções, excretas, 

tecidos). Devem ser, de preferência, EXCETO: 

 

A. De PVC. 

B. Impermeáveis. 

C. Resistentes. 

D. De cor escura. 

E. De cano longo. 

 

33 – No seu ambiente de trabalho, das pessoas listadas nas 

alternativas, estando todos em um mesmo ambiente, você deve 

dar seu acento prioritariamente a(o): 

 

A. Prefeito. 

B. Gestante. 

C. Padre. 

D. Vereador. 

E. Juiz de direito. 

 

 

 

34 – Um Equipamento de Proteção Individual deve ter em que 

quantidade na empresa: 

 

A. 1 para cada profissional. 

B. 1 a cada 5 profissionais. 

C. 1 a cada 10 profissionais. 

D. 1 a cada 15 profissionais. 

E. Depende do equipamento, sendo na proporção 1 a 

cada 2, 1 a cada 5, 1 a cada 10 ou 1 a cada 20 

profissionais. 

  

35 – A forma de tratamento a ser utilizada com um prefeito é: 

 

A. Senhor. 

B. Meritíssimo. 

C. Excelentíssimo. 

D. Magnífico. 

E. Digníssimo. 

 

36 – São pontos negativos no relacionamento interpessoal, 

EXCETO; 

 

A. Não ouvir o outro. 

B. Interromper o outro quando fala. 

C. Impor suas ideias sem se preocupar com a ideia do 

outro. 

D. Não compreender as outras pessoas. 

E. Colocar-se no lugar do outro. 

 

37 – Quanto à higienização de uma cozinha é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Os materiais, quando utilizados, como baldes e 

recipientes plásticos devem ser lavados com água e 

sabão ao final de cada turno de trabalho e postos para 

secar. 

B. Os produtos químicos devem ser guardados separados 

dos alimentos.  

C. As paredes dos ambientes devem ser lavadas 

diariamente com água e sabão em pó. 

D. A cozinha deve ser mantida limpa e organizada, com 

todos os recipientes higienizados. 

E. A higienização das superfícies horizontais deve seguir 

a técnica do mais longe para o mais perto. 

 

38 – Quanto ao sabão em pedra é INCORRETO afirmar: 

 

A. É um detergente em barra desengordurante. 

B. Deve ser misturados a outros itens para aumentar a sua 

eficácia. 

C. O sabão azul é indicado para limpar alumínios, pois 

conta com propriedades branqueadoras.  

D. Os de coco apresenta melhores resultados na limpeza 

de roupas brancas e delicadas.  

E. Os de glicerina tem fórmula suave e é ideal para 

tecidos. 
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39 – São cuidados para evitar danos respiratórios, EXCETO: 

 

A. Nunca misturar produtos diferentes, como água 

sanitária e amoníaco. 

B. Evitar usar sprays ou aerossóis. Se tiver de usá-los, 

borrife primeiro Sobre o pano e depois use o pano 

umedecido sobre a superfície a ser limpa. 

C. Dobrar os cuidados quando trabalhar em espaços 

pequenos, fechados e com pouca ventilação, como 

banheiros e escadas. 

D. Usar espanador para tirar o pó de móveis. 

E. A troca ou limpeza do filtro/saco deve ser feita com 

muito cuidado para não espalhar a poeira acumulada. 

 

40 – Sobre comunicação entre colegas de trabalho e superior 

direto é INCORRETO afirmar: 

 

A. Comunicação é o processo de transmissão de ideias, 

pelo qual os seres humanos afetam os pensamentos, 

ações e sentimentos. 

B. As formas de comunicação se dividem em: verbal e 

escrita. 

C. Pode ser entendida como ação de partilhar. 

D. Sua função é aproximar, aumentar a igualdade e a 

interação entre as pessoas, para que possam trabalhar 

juntas e atingir objetivos comuns. 

E. Para haver eficácia na comunicação é necessário que 

haja entrosamento e preocupação entre o emissor e o 

receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


