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LÍNGUA PORTUGUESA
01) Em Língua Portuguesa, SUFIXO
PREFIXO, fazem parte respectivamente:
a) Classes gramaticais;
b) Formação das palavras;
c) Predicação;
d) Sujeito.

E

02) Das palavras abaixo, assinale a alternativa
que não está escrita de forma correta:
a) Passatempo;
b) Balbuciar;
c) Acessoria;
d) Parassintética.
03) Assinale a alternativa que contém um
período simples:
a) O homem chegou à lua bem antes da cura do
câncer;
b) Pedro quebrou a perna e sofreu com isso;
c) Estudei e passei no concurso;
d) Estudei, mas não passei no concurso.
04) “COMPREI UMA CAMISA AMARELA E
UMA CAMISA GELO.”
Na frase acima a palavra “GELO”, na forma
que está sendo utilizada, passa a ser classificada
no processo de formação de palavras em
derivação:
a) Imprópria;
b) Regressiva;
c) Sufixal;
d) Prefixal.
05) Assinale a alternativa que contém um verbo
substantivado:
a) O cantar do pássaro é maravilhoso;
b) Os pássaros cantam;
c) A rainha foi substituída;
d) Anderson não bebe mais.
06) Assinale a alternativa que contém um
advérbio de intensidade:
a) O filme era muito bom;
b) Ela chegou tarde;
c) Ela não saiu de casa;
d) Eles agiram mal.
07) A palavra que tem a maior inflexão de voz na
antepenúltima sílaba é chamada de:
a) Oxítonas;
b) Monossílabo;
c) Proparoxítona;
d) Paroxítona.

08) Das alternativas abaixo, assinale a que não
pertence a gênero literário:
a) Dramático;
b) Lírico;
c) Dissertação;
d) Épico.
09) “Quando temos uma narrativa de fundo
histérico; são os feitos heróicos e os grandes
ideais de um povo o tema das epopéias. o
narrador mantém um distanciamento em
relação aos acontecimentos (esse distanciamento
é reforçado, naturalmente, pelo aspecto
temporal: os fatos narrados situam-se no
passado). Temos um Poeta-observador voltado,
portanto, para o mundo exterior, tomando a
narrativa objetiva.”
A explicação acima se refere a um gênero
literário chamado de:
a) Épico;
b) Narrativo;
c) Dramático;
d) Lírico.
10) Assinale a alternativa que não está
acentuada de forma correta:
a) Catástrofe;
b) Inviolável;
c) Sustentável;
d) Contestádo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a economia mundial atual é correto
afirmar, exceto:
a) O crescimento global está lentamente
melhorando conforme a recuperação dos Estados
Unidos ganha força e os perigos provenientes da
Europa retrocedem, mas os riscos continuam
elevados e a situação é muito frágil, disse o Fundo
Monetário Internacional (FMI) em 17 de abril 2012.
b) Uma retomada da crise da dívida soberana da
zona do euro ou forte alta dos preços do petróleo
devido a incertezas geopolíticas podem afetar a
economia mundial, agora que as tensões na zona do
euro acalmaram, afirmou o FMI. "Uma calma
apreensiva continua.
c) O Único país imune a crise mundial é os Estados
Unidos da América face sua enorme estabilidade
econômica;
d) Existe a sensação de que em algum momento as
coisas podem muito bem ficar ruins de novo", disse
o economista-chefe do FMI, Olivier Blanchar, a
repórteres ao detalhar o relatório Perspectiva
Econômica Mundial. Nossa estimativa referencial é
de baixo crescimento em países avançados,

especialmente na Europa, mas com riscos de queda
extremamente presentes", acrescentou.
12) Sobre as características econômicas
Brasileiras é correto afirmar, exceto:
a) As maiores concentrações do setor industrial
estão localizados na região sudeste, em especial na
Grande São Paulo e ABC Paulista;
b) Santa Catarina concentra suas maiores
concentrações de agroindústrias na região oeste;
c) As maiores concentrações do setor Industrial está
localizado na Zona Franca de Manaus;
d) O Estado e a cidade do Rio de Janeiro são
considerados cartão postal para o Turismo Mundial;
13) Relacione os personagens da 1ª sequência
com suas respectiva característica da 2ª
sequência:
(1) Marechal Deodoro da Fonseca
(2) Tiradentes
(3) Anita Garibaldi
(4) Getúlio Vargas.
(.....) Inconfidência Mineira
(.....) CLT
(.....) Proclamação da República.
(.....)República Juliana
A relação correta é:
a) 2, 4, 1, 3
b) 4, 2, 3, 1
c) 2, 3, 4, 1
d) 2, 1, 4 ,3

d) 42,89%.
17) Qual número abaixo não é um número
primo?
a) 57.
b) 59.
c) 743.
d) 983.
18) Uma balança está equilibrada exatamente
igual com um peso de 20 kg no lado direito e no
lado esquerdo contém uma caixa cheia de arroz
mais um peso de 2 kg.

Calcule quantos quilos tem a caixa de arroz:
a) 20 kg.
b) 22 kg.
c) 16 kg.
d) 18 kg.

14) Assinale o país abaixo que não faz parte do
Continente Asiático:
a) Camboja;
b) Líbano;
c) Paquistão
d) Marrocos.

19) Sabendo que um triângulo mede 10 cm de
base e 7 cm de altura, determine a área desse
triângulo:
a) 62 cm².
b) 70 cm².
c) 35 cm².
d) 55 cm².

15) Martinho Lutero foi um grande personagem
da (o):
a) Revolução Francesa;
b) Reforma Protestante;
c) Iluminismo;
d) II Guerra Mundial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Júnior está estudando para o vestibular e
para isso contém 38 apostilas de várias
disciplinas para seu estudo. Das 38 apostilas,
somente 16 Júnior estudou. Em porcentagem,
quantas das 38 apostilas Júnior ainda não
estudou aproximadamente?
a) 53,88%.
b) 57,89%.
c) 65,83%.

20) Todo polígono ____________ possui os lados
e os ângulos com medidas iguais. Já um polígono
_____________ é aquele que não possui os
ângulos com medidas iguais e os lados não
possuem o mesmo tamanho. Preencha as lacunas
corretamente:
a) Convexo – Não convexo.
b) Regular – Irregular.
c) Diagonal – Tridimensional.
d) Eneágono – Polinomial.
ESPECÍFICAS/ AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
21) Ética profissional é o conjunto de normas
morais pelas quais um indivíduo deve orientar
seu comportamento profissional. Qual objetivo
do Código de Ética Profissional?

a) O Código de Ética serve para orientar o
desempenho das empresas em suas ações e na
interação com seus públicos clientes/pacientes e
funcionários.
b) O Código de Ética é um instrumento criado para
orientar e medir o desempenho das empresas.
c) O Código de Ética serve para integrar seus
públicos.
d) O uso da ética profissional é facultativo, sem um
objetivo específico ficando a critério da empresa e
seu uso.
22) De acordo com a portaria nº 15, de 23 de
agosto de 1988. São produtos para uso
doméstico, em ambientes públicos ou privados;
sobre superfícies; em aparelhos sanitários, ralos,
fossas:
a) Sabão neutro.
b) Desinfetantes de uso geral.
c) Esterilizantes.
d) Desodorizantes.
23) Clientes/pacientes, para o atendimento, são
classificados em 5 tipos conforme suas
necessidades, assim fica mais fácil de prestar um
atendimento adequado. Como é denominada
essas classificações?
a) Cliente interno - Cliente externo – Prospect –
Cliente eventual
b) Cliente eventual - Cliente regular – Defensor –
Consumidor – Cliente interno
c) Cliente eventual - Cliente regular – Cliente
interno - Consumidor
d) Prospect - Shopper - Cliente eventual - Cliente
regular – Defensor
24) Clientes/pacientes não se importam com a
fila e sim a falta de agilidade no atendimento. O
consumidor
que
tem
as
necessidades
rapidamente supridas não hesitará em retornar
à loja/empresa. O que é necessário para agilizar
o atendimento sem perder a qualidade?
a) Os funcionários devem sempre ser submetidos à
de treinamento para estarem atualizados sobre
produtos e serviços, assim não terão dúvidas quanto
ao o que oferecer e manter a organização do espaço
de trabalho.
b) Atender vários cliente/pacientes com um único
atendimento.
c) Não se alongar no atendimento, entregar o que o
cliente/paciente pediu.
d) Pouco conhecimento e organização.
25) Empresas usam como estratégia de
sobrevivência do setor o processo das relações

humanas, para que os setores sobrevivam. Para
isso os Gestores de Pessoas se adequam às
estruturas. Como?
a) Criando no espaço comunitário pausas durante o
dia.
b) Criam estruturas mais flexíveis, atividades que
obrigam o trabalho de equipe tanto na execução
quanto na decisão. Pois o operário não reage como
indivíduo isolado, mas como membro de um grupo
social; Isso gera uma elite capaz de compreender e
de comunicar, com chefes democráticos,
persuasivos e simpáticos a todo o pessoal.
c) Incentivando as conversas e debates, isso deixou
de ser "falta do que fazer" e passou a ser ponto
estratégico em muitas organizações, a fim de obter
mais integração nas equipes de trabalho.
d) Colocando cartazes de incentivo ao bom
relacionamento.
26) Condições ambientais; problemas físicos ou
psicológicos; falta de motivação; falta de
vocabulário adequado, são itens que ocasionam
problemas de comunicação? Empregar palavras
ambíguas geram ruídos na comunicação, ou as
chamadas barreiras do atendimento. Isso é
provocado pelas interferências internas e
externas, essas interferências podem ser
chamadas:
a) Ruído.
b) Quebra de comunicação.
c) Barreiras no atendimento.
d) Dificuldade de relacionamento.
27) O que se deve evitar no relacionamento com
cliente/paciente?
a) Ignorar o contato visual; Gestos bruscos e
agressivos. Uso de linguagem baseada sempre no
não; Área de trabalho desarrumada.
b) Bom atendimento, com informações pontuais.
c) Responder à necessidades do cliente/paciente no
primeiro atendimento.
d) Postura, linguagem simples e eficaz.
28) Ao se executar limpeza em banheiros o
correto é fazer uso de:
a) Macacão, galochas e alvejante.
b) Somente luvas e desinfetantes.
c) Galochas, luvas e desinfetante.
d) Somente água sanitária e máscara.
29) Não é um exemplo de "maus"
comportamentos no ambiente de trabalho:
a) Chegar atrasado no trabalho.
b) Gritar com um munícipe.
c) Faltar no trabalho.

d) Ir mais do que três vezes ao dia no banheiro.
30) A capacidade do contínuo planejamento e
desenvolvimento de ações para sempre satisfazer
as necessidades dos clientes, independentemente
de que estes sejam coisas ou pessoas. Estamos
falando de:
a) Ergonomia.
b) Qualidade.
c) Planejamento.
d) Feedback.
31) Hoje em dia, as empresas aplicam dinâmicas
de relacionamento interpessoal como análise de
contratação. Isso vem acontecendo para:
a) Vem sendo aplicado em dinâmicas de grupo para
auxiliar a integração entre os participantes,
para resolver conflitos
e proporcionar o
autoconhecimento. Assim facilita a comunicação
interpessoal com outros membros da equipe ou
grupo de trabalho.
b) Evitar conflitos entre colegas de equipes.
c) Para contratar a pessoa mais comunicativa.
d) Para facilitar a integração entre os novos
funcionários.
32) Nas lixeiras de cor azul, devemos depositar
que tipo de lixo?
a) Papel.
b) Plástico.
c) Metal.
d) Vidro.
33) Acidente de trabalho é o acontecimento no
exercício do trabalho a serviço da empresa,
provocando lesão corporal ou perturbação
funcional, podendo causar morte. Pode levar a
perda, redução permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho. São considerados
acidentes de trabalho:
a) O acidente que acontece quando está prestando
serviços por ordem da empresa fora do local de
trabalho; Quando estiver em viagem a serviço da
empresa; Ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho
ou do trabalho para casa; Doença profissional (as
doenças provocadas pelo tipo de trabalho ou
condições do trabalho).
b) O acidente que acontece quando está prestando
serviços sem ordem da empresa, fora do local de
trabalho; Quando estiver em viagem a serviço da
empresa; Ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho
ou do trabalho para casa; Doença profissional (as
doenças provocadas pelo tipo de trabalho ou
condições do trabalho).

c) O acidente que acontece quando está prestando
serviços por ordem da empresa fora do local de
trabalho; Quando estiver em viagem a passeio;
Ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do
trabalho para casa; Doença profissional (as doenças
provocadas pelo tipo de trabalho ou condições do
trabalho).
d) O acidente que acontece quando ocorre no trajeto
entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa;
Doença profissional (as doenças provocadas pelo
tipo de trabalho ou condições do trabalho).
34) O
acidente
de trabalho
principalmente a duas causas:
a) Ato Inseguro e Condição Insegura.
b) Ação Insegura e Condição Insegura.
c) Ato Inseguro e Ação Insegura.
d) Ação Insegura e Ato Falho.

deve-se

35) Limpeza e/ou desinfecção após desocupação
do ambiente ou mobiliário. É o momento de
realizar uma limpeza cuidadosa e minuciosa. O
que não fazer?
a) Usar um balde para limpeza de todos ambientes.
b) Não misturar produtos, utilizando-os cada um
para sua correta finalidade.
c) Utilizar EPI’s (luva, máscara, óculos, avental e
bota) e EPC’s.
d) Sempre que realizar a lavagem do corredor
utilizar o sinalizador para isolar o lado a ser limpo.
36) A lavagem das mãos é considerada a medida
mais importante na prevenção da infecção,
portanto, lavar antes e após qualquer trabalho
de limpeza, é correto dizer:
a) Não encostar as mãos na pia, ensaboar
friccionando-as por 3 segundos, enxaguar as mãos e
os punhos retirando totalmente o resíduo do sabão.
b) Enxugar as mãos e os punhos com toalha de
pano.
c) Não usar papel toalha para fechar a torneira.
d) Descartar a toalha em qualquer recipiente.
37) Qual a rotina diária de um auxiliar de
serviços gerais na área da limpeza?
a) Desinfecção e/ou limpeza de pisos, paredes,
maçanetas, portas, janelas, parapeitos, mesas de
equipamentos de uso diário, lavabos, pias, torneiras,
banheiros, instalações sanitárias, balcões, aparelhos
telefônicos, coletores de detritos.
b) Limpeza com aplicação de removedores,
seguidas de enceramento e polimento nos pisos.
c) Limpeza de todas as luminárias, globos,
lâmpadas fluorescentes.
d) Limpeza de ventiladores de teto e de pé.

38) Qual a técnica de limpeza de paredes?
a) Limpeza com detergente (neutro ou multiuso)
enxaguar, secar, e usar movimento unidirecional de
cima para baixo.
b) Limpeza com detergente neutro, enxaguar, secar
e finalizar com álcool a 70% deve ser limpos com
(luva verde) pano próprio.
c) Utilizar o pano úmido, a fim de realizar a retirada
de pó.
d) Utilizar o pano seco, a fim de realizar a retirada
de pó.
39) Qual a técnica da limpeza de piso
diariamente?
a) Varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar
(sempre iniciando pelos cantos e conduzindo de
forma que não atrapalhe o trânsito).
b) Limpeza com detergente neutro enxaguar, secar e
finalizar com álcool a 70% devem ser limpos com
(luva verde) pano próprio.
c) Limpeza com detergente (neutro ou multiuso) e
enxaguar e secar.
d) Utilizar o pano úmido, a fim de realizar a retirada
de pó.
40) Quais equipamentos utilizados na rotina de
limpeza e conservação do estabelecimento?
a) Avental, máscara, óculos, botas, luvas de
borracha verde e amarela.
b) Avental bota e luvas.
c) Máscara, botas e luvas.
d) Não há necessidade do uso dos equipamentos.

