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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

1

Identifique-se na parte inferior desta capa;

2

Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta;

4

O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;

5

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;

6
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura.
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
7
Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão
Resposta que acompanha a prova;
8
Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emenda ou rasura;
9

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;

10

Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d);

11
Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão
Resposta;
12

Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº da inscrição

Boa Prova!

O Circo
1º
Havia os circos de cavalinhos, que apareciam periodicamente na nossa cidade. Via de
regra, eram companhias mambembes, sem feras, o picadeiro pequeno, palhaços sem graça,
acrobatas mediócres. De quando em quando surgia-nos um grande circo. Lembro-me
especialmente de um que, se a memória não mente, se chamava Foureaux-Manetti. Ah! Esse
era rico, tinha elefantes, tigres, hienas. Quanto aos leões, achava-se entre eles o famigerado
Menelique, que já havia matado mais de um cidadão. Os palhaços? De primeira qualidade. (O
Tony Periquito era o meu predileto.) A banda de música era própria e muito boa: até hoje me
lembro com _________ da melodia da marcha com que ela abria triunfalmente a função.
2º
Era dia de circo, eu já pela manhã começava a ___________ o céu, apreensivo ante
cada nuvem que __________ no horizonte. Se chovesse não haveria espetáculo. Monteiro
Lobato (foi em Mundo da Lua ou em Cidades Mortas?) põe na boca dum menino esta frase
profunda: “Por que será que sempre que tem circo, chove?” Que desoladora verdade!
3º
Entre os palhaços da minha infância, guardo grata lembrança de um que era a alma de
seu pequeno circo: o Braga, negrão alto e corpulento, natural da Bahia, e que tinha o aspecto
dum chefe de tribo africano. Muito espirituoso, sabia cantar cançonetas, emboladas e lundus.
Havia uma canção – creio que a respeito do bombardeio da Bahia – cujo estribilho era mais ou
menos assim:
Tchim-bum! Não é nada,
É o eco da granada!
4º
Admirávamos, especialmente nos grandes circos, os acrobatas do trapézio volante e os
domadores de feras. Os contorcionistas nos causavam mal-estar e sempre gritávamos com o
resto do público, caridosamente: “Basta! Basta! Basta!”.
VERÍSSIMO, Érico. Solo de Clarineta. 4.ª ed. Porto Alegre, Ed. Globo, 1974. p. 115.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) claresa – examinar – surjisse.
c) clareza – examinar – surgisse.
b) claresa – ezaminar – surgice.
d) clareza – ezaminar – surjice.
02 - Assinale a alternativa em que o feminino dos substantivos está incorreta:
a) periquito = periquito fêmea.
c) chefe = a chefe.
b) domador = domadora.
d) elefante = elefoa.
03 - Assinale a alternativa em que a palavra está acentuada incorretamente:
a) memória.
c) espetáculo.
b) mediócres.
d) infância.
04 - Assinale a alternativa em que o plural está incorreto:
a) cidadão = cidadões.
c) negrão = negrões.
b) função = funções.
d) canção = canções.
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta:
a) ca-ri-do-sa-mente.
c) cor-pu-len-tos.
b) cho-ve-sse.
d) es-pi-ri-tu-oso.
06 - Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente:
a) rico – riqueza.
c) graça – gracioso.
b) infância – infantiu.
d) grato – gratidão.
07 - Em “Basta! Basta! Basta!”. As palavras aparecem entre aspas para indicar:
a) os gritos do público.
c) descontentamento com os contorcionistas.
b) uma ironia.
d) a emoção do público.
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08 - Analise as afirmativas referentes ao texto:
I - Braga era um palhaço de quem o narrador se lembra com saudades.
II - Os artistas mais admirados nos grandes circos eram os acrobatas do trapézio volante
e os domadores de feras.
III - Quando os contorcionistas se apresentavam causava mal-estar no público.
Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas I e II.
c) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
d) I, II e III.
09 - Um recipiente possui capacidade para 235 cm3 de água, o que equivale a:
a) 23,5 L.
c) 0,235 L.
b) 2,35 L.
d) 0,0235 L.
10 - Um triângulo retângulo cujos lados medem 9 cm, 12 cm e 15 cm possui área
medindo:
a) 36 cm2.
c) 67,5 cm2.
b) 54 cm2.
d) 90 cm2.
11 - Um produto sofreu aumento de 20% e passou a ser vendido por R$ 76,80. Dessa
forma, é correto afirmar que o aumento no valor desse produto foi de:
a) R$ 12,80.
c) R$ 14,40.
b) R$ 13,60.
d) R$ 15,80.
12 - Marcos recebe uma mesada no valor de R$ 120,00. Sabe-se que ele doou 2/3 dessa
quantia para uma entidade carente. Sabe-se ainda que essa entidade utilizou 3/5 do valor
doado a ela por Marcos para pagar um conserto na geladeira. O valor pago por este
conserto foi:
a) R$ 72,00.
c) R$ 62,00.
b) R$ 66,00.
e) R$ 48,00.
13 - Para servir 280 ml de suco, são necessários exatamente 4 copos, que ficam
completamente cheios de suco. Se fosse para servir 3/4 de litro de suco, a quantidade
mínima necessária desses copos seria igual a:
a) 10.
c) 12.
b) 11.
d) 13.
14 - Além dos retardatários, quem tem a obrigação de alistar na Junta de Serviço Militar
até o último dia útil de Junho deste ano?
a) Os jovens nascidos em 1.996.
c) Os jovens nascidos em 1.998.
b) Os jovens nascidos em 1.997.
d) Os jovens nascidos em 1.999.
15 - Foram entregues em setembro do ano passado 10 novas moradias a agricultores
familiares e trabalhadores rurais de baixa renda da comunidade do Postinho. Que
programa abaixo subsidiou a construção destas casas?
a) Banco Nacional da Habitação.
b) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
c) Programa de Aceleração do Crescimento.
d) Programa Nacional de Habitação Rural.
16 - Mês em que foi realizado no ano passado em Tijuca dos Sul o 3º Encontro de
Motociclistas e Trilheiros em homenagem à padroeira dos motociclistas:
a) Dezembro.
b) Novembro.
c) Outubro.
d) Setembro.
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17 - NÃO é uma fonte de energia limpa e renovável:
a) Carvão.
c) Etanol.
b) Eólica.
d) Solar.
18 - Partidos Políticos dos dois últimos candidatos que disputaram o segundo turno da
eleição para Presidência da República:
a) PMDB e PSDB.
b) PMDB e PT.
c) PSDB e PT.
d) Nenhuma alternativa completa corretamente o enunciado da questão.
19 - Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a higiene pessoal:
a) A higiene pessoal compreende em ter hábitos que visem preservar o ser humano.
b) Estar sempre vestido com as roupas de grife é fundamental para a higiene corporal.
c) Nunca devemos comer ou mexer em alimentos sem antes termos lavado as mãos.
d) Os hábitos de higiene melhoram a saúde e evitam muitas doenças.
20 - É INCORRETO sobre a higienização das unhas:
a) A sujeira que se armazena debaixo das unhas pode dar origem a verminoses e outras
doenças intestinais.
b) Cortar as unhas e mantê-las sempre limpas são medidas importantíssimas.
c) Devemos valorizar os aspectos estéticos relacionados à beleza das unhas.
d) Roer unhas não provoca problemas de saúde e nem estraga o esmalte dos dentes.
21 - Sobre a escovação dos dentes é INCORRETO afirmar:
a) A higiene inadequada dos dentes dá origem à cárie dentária, que pode ser causa de
inúmeras doenças.
b) Escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia.
c) Troque a escova de dentes no mínimo a cada 2 anos.
d) Use fio dental pelo menos 1 vez por dia.
22 - Sobre os cuidados com os cabelos é INCORRETO afirmar:
a) A proliferação dos piolhos se dá principalmente de acordo com o tipo sanguíneo das
pessoas e não diretamente pela falta de higiene pessoal.
b) Além da lavagem, os cabelos devem ser cortados regularmente, pois a falta de corte deixa
os fios mais quebradiços e danificados.
c) No cabelo ocorre o acúmulo de poeira e gordura e por isso é importante que a lavagem
ocorra, no mínimo, duas vezes por semana.
d) Os cuidados com o cabelo é um item essencial para uma boa higiene corporal.
23 - Assinale a afirmativa INCORRETA sobre segurança no trabalho:
a) As ações e medidas destinadas a evitar acidentes de trabalho não dependem diretamente
do tipo de atividade exercida.
b) Faça com que o seu local de trabalho seja confortável.
c) Organize o local de trabalho ou o seu posto de trabalho, não deixe objetos fora dos seus
lugares ou mal arrumados.
d) Participe sempre nas ações ou cursos de prevenção de acidentes que a empresa lhe
proporcionar.
24 - Que dispositivo tem como finalidade proteger toda a cabeça do trabalhador?
a) Boné árabe.
b) Capacete fechado com viseira.
c) Máscara facial.
d) Protetor auricular.
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25 - Quanto a utilização dos EPIs, são responsabilidades dos empregadores, EXCETO:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina
do trabalho, fiscalizando o correto uso dos equipamentos de proteção.
b) Informar aos servidores os locais em que os EPI estão à disposição e exigir-lhes o uso
apropriado.
c) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação.
d) Participar dos treinamentos e dos cursos de educação continuada relativa à prevenção de
riscos, inclusive sobre EPIs.
26 - Sobre segurança do trabalho é INCORRETO afirmar:
a) Saiba quais os riscos e cuidados que deve ter na atividade que desenvolve e quais as
formas de proteção para reduzir esses riscos.
b) Solicite aos seus superiores a realização de palestras, seminários e ações de formação
sobre prevenção de acidentes.
c) Tenha muito cuidado e siga todas as regras de segurança na realização de apenas das
atividades mais perigosas, nas ações mais simples o uso de EPIs é facultativo.
d) Utilize todos os EPIs disponíveis em seu local de trabalho para resguardar sua saúde e sua
vida.
27 - Assinale a alternativa que evidencia um comportamento CORRETO no local de
trabalho:
a) Achar graça dos equívocos cometidos por terceiros.
b) Aguardar sua vez de falar em uma reunião.
c) Fazer críticas públicas aos colegas.
d) Ler jornal durante uma reunião.
28 - No nosso ambiente de trabalho NÃO devemos:
a) Cumprimentar todos os presentes ao chegarem e também na saída.
b) Usar ao máximo as “palavras mágicas”: com licença, obrigado, por favor, e etc.
c) Utilizar termos da moda, tais como: mano, minha flor, nego, querida e etc.
d) Valorizar ao máximo as opiniões dos colegas quanto a sua conduta pessoal.
29 - No trato com os colegas de trabalho NÃO devemos demonstrar:
a) Autoritarismo.
c) Discrição.
b) Cordialidade.
d) Objetividade.
30 - São aspectos essenciais para que haja uma perfeita harmonia no ambiente de
trabalho, EXCETO:
a) A compreensão das necessidades dos colegas.
b) A comunicação direta e fluente entre os colegas.
c) A percepção e a empatia para com os colegas.
d) A quebra de regras para agradar aos colegas.
31 - A lixeira utilizada na cozinha NÃO deve:
a) Permanecer fechada durante todo o dia.
b) Receber apenas detritos oriundos da cozinha.
c) Ser fabricada em madeira.
d) Ter acionamento da tampa através de pedal.
32 - Em caso do atendimento de primeiros socorros, a pessoa leiga que estiver
executando a operação poderá:
a) Acionar uma equipe de resgate especializada através do telefone.
b) Engessar membros que tiverem sido quebrados.
c) Prescrever medicamentos.
d) Retirar a vítima do local puxando-a pelos membros.
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33 - NÃO é necessário se verificar antes do preparo de alimentos o seguinte item:
a) Danos na embalagem do alimento.
b) Data de validade do alimento.
c) Fabricante do alimento.
d) Presença de fungos ou mofo no alimento.
34 - NÃO é um material de limpeza indicado na conservação de banheiros com pouca
ventilação:
a) Cloro puro.
c) Detergente.
b) Desinfetante.
d) Sabão em pó.
35 - O alimento considerado como inadequado deve ser:
a) Aproveitado na alimentação de animais.
b) Armazenado no freezer junto com outros alimentos em condições de uso para ser trocado.
c) Colocado junto com os demais e preparado normalmente.
d) Jogado no lixo.
36 - Operação que NÃO necessita ser feita diariamente em banheiros de uso coletivo:
a) Lavagem das louças sanitárias.
b) Pintura do teto.
c) Reposição de papel higiênico.
d) Verificação da quantidade de toalhas descartáveis.
37 - Para evitar acidentes, antes de iniciar os serviços de lipeza na via pública a primeira
coisa a ser feita é:
a) Distribuir uma cartilha informativa aos moradores da região.
b) Fazer um mapa de toda a região a ser varrida.
c) Mandar rebocar todos os veículos que estiverem estacionadas na área a ser varrida.
d) Sinalizar bem a área a ser varrida com cavaletes, cones e/ou placas.
38 - Produto de limpeza que é inflamável:
a) Água sanitária.
c) Sabonete líquido.
b) Álcool.
d) Saponáceo líquido.
39 - Que alternativa abaixo apresenta um tipo de lixo orgânico?
a) Aparas de jardins.
b) Baterias velhas e pilhas usadas.
c) Latinhas de cerveja e refrigerantes.
d) Serragem de madeira.
40 - Que tipo de resíduo abaixo deve ser coletado e incinerado?
a) Entulho de obras.
c) Materiais recicláveis.
b) Lixo hospitalar.
d) Retalhos de madeira.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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