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TIPO A

AUXILIAR OPERACIONAL

Utilize este espaço para rascunho.
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AUXILIAR OPERACIONAL

Conhecimentos
Básicos

Questão 4
Acerca dos aspectos lingüísticos e gramaticais do texto, julgue os itens abaixo e, a seguir, assinale a opção

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.
Uma lenda antiga conta que, certa vez, um índio
chamado Jaguarari estava pescando tucunaré quando
enxergou uma moça boiando no rio. Era a coisa mais linda
que o rapaz já tinha visto na vida. Os cabelos da moça
5 tinham a cor das flores e das plantas. Sua boca tinha o
brilho do sol. A lenda diz que os pássaros ficavam em
silêncio quando a moça cantava. Até as cachoeiras paravam
de correr para não atrapalhar seu canto. A tal moça era a
Iara. Segundo a lenda, Iara abriu os braços para Jaguarari,
10 sorriu e desapareceu no escuro profundo. Desde aquele dia,
Jaguarari nunca mais foi o mesmo. Um dia, desesperado,
pegou a canoa e partiu para o meio do rio. Dizem que a
Iara apareceu, Jaguarari mergulhou com ela e nunca mais
voltou.
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Ricardo Azevedo. A Iara. In: Armazém do Folclore. São Paulo: Ática, 2004
(com adaptações).

correta.
I – Na linha 3, o termo “cultivadas” está no plural para
concordar com “plantas”.
II – As palavras “alimento” (linha 1) e “plantas” (linha 3)
não pertencem à mesma classe gramatical.
III– No trecho que vai de “2 vezes maior” (linha 4) até “do
limão” (linha 6) há idéia de comparação.
(A) V, F, F
(B) F, V, F.
(C) V, F, V.
(D) F, V, V.

Questão 5

Questão 1
A respeito dos aspectos lingüísticos do texto, assinale a
opção correta.
(A) A palavra “Jaguarari” (linha 2) é polissílaba.
(B) A palavra “tucunaré” (linha 2) é paroxítona.
(C) O trecho “Sua boca tinha o brilho do sol” (linhas 5 e 6)
é um exemplo de denotação.
(D) Pode-se inserir uma vírgula após “Sua boca” (linha 5)
sem acarretar erro gramatical ou alterar o sentido da
frase.

Questão 2
Acerca dos aspectos lingüísticos e das idéias do texto,
julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos
(F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I – O termo “Segundo” (linha 9) é um numeral.
II – A palavra “desapareceu” (linha 10) é separada da
seguinte maneira: des-a-pa-re-ceu.
III– A forma verbal “foi” (linha 11) refere-se a “Desde
aquele dia” (linha 10).
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

V, F, V.
F, F, F.
V, V, F.
F, V, V.

_________________________________________________
Leia o texto abaixo para responder às questões 3 e 4.
A grande importância do camu-camu como alimento
deve-se ao seu elevado teor de vitamina C, bastante
superior à maioria das plantas cultivadas: a quantidade de
ácido ascórbico do camu-camu é 2 vezes maior que a da
5 acerola; 13 vezes maior que a do caju; e 65 vezes maior
que a do limão.
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Camu-camu. Internet: www.amazonia.org.br. Acesso em 10/3/2008
(com adaptações).

Questão 3
De acordo com o texto, o camu-camu é
(A)
(B)
(C)
(D)
3

composto apenas de vitamina C.
o alimento mais rico em vitamina C já encontrado.
composto de alto teor de ácido ascórbico.
13 vezes maior que o caju.

Os Estados do Pará e de Rondônia estão entre os mais
atingidos pelo desmatamento. Sabendo-se que existe
uma relação entre desmatamento e produção econômica, é correto afirmar que:
(A) a tecnologia aumentou a produção de soja e diminuiu
o desmatamento.
(B) em anos de maior atividade econômica, aumenta-se
a área desmatada; e em anos de menor atividade
econômica, diminui-se a área desmatada.
(C) o desmatamento tem diminuído porque as grandes
empresas têm plantado árvores em grande quantidade.
(D) o

desmatamento

diminuiu

porque

as

principais

madeireiras deixaram de obter lucro.

Questão 6
Nas últimas décadas, o Estado do Pará tem sido palco de
grandes confrontos pela posse da terra. A figura central
nesse quadro é o grileiro, que pode ser entendido como
aquele que
(A) falsifica documentos e afirma ser proprietário de
determinada área. Freqüentemente age de forma
violenta, expulsando pessoas que já ocupam a área.
(B) é pago para cercar determinada área e expulsar seus
ocupantes.
(C) é proprietário de terras públicas.
(D) ocupa exclusivamente terras públicas.

Questão 7
Hoje, a principal ameaça para a floresta amazônica é o
desmatamento, que ocorre, principalmente, devido
(A) à criação de gado, responsável por três quartos dos
cortes de árvores.
(B) ao efeito estufa.
(C) à exploração de minério.
(D) ao aquecimento global.
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Conhecimentos
específicos

Questão 8
Ao entrar em uma loja de roupas, João observou que alguns produtos estavam em promoção. Ele encontrou pares
de meias por R$3,50, camisetas por R$10,00 e bermudas
por R$12,99 cada. Nesse contexto, é correto afirmar que:
(A) se João possui R$50,00, ele consegue comprar duas
bermudas, duas camisetas, um par de meias e ainda
lhe sobrarão R$0,52.
(B) se João pretende gastar no máximo R$35,00,
conseguirá comprar duas bermudas, dois pares de
meias e ainda lhe sobrarão R$3,02.
(C) se João possui R$65,00, conseguirá comprar três
camisetas, dois pares de meias, duas bermudas e
ainda lhe sobrarão R$3,02.
(D) com R$70,00 João poderia comprar três bermudas,
três camisetas e um par de meias.

Questão 9
Um feirante deseja encaixotar 360 maçãs que serão
transportadas em seu caminhão. Para transportar todas
as maçãs ao mesmo tempo, é(são) necessária(s)
(A) uma dezena de caixas com capacidade
dúzias de maçãs.
(B) seis caixas com capacidade para cinco
maçãs.
(C) uma dúzia de caixas com capacidade
dezenas de maçãs.
(D) nove caixas com capacidade para três
maçãs.

para duas
dúzias de
para duas
dúzias de

Questão 10
Uma viagem de ônibus entre duas cidades, distantes
850km uma da outra, é feita em duas etapas devido à
parada para descanso e à troca de motorista. A primeira
etapa da viagem é feita em 3h35min45seg. Considerando que a segunda etapa seja feita no dobro do tempo da
primeira, assinale a opção correta.
(A) Se a parada durar 50 minutos, a viagem será feita em
11h27min15seg.
(B) Se a parada durar apenas 10 minutos, a viagem será
feita em 10h47min15seg.
(C) Se não houvesse a parada, a viagem seria feita em
10h37min15seg.
(D) Se a parada for de 20 minutos, a viagem será feita em
11h7min15seg.

Questão 11
O profissional moderno já entendeu que não trabalha
mais somente para seu empregador, mas para o
cliente também, e um dos fatores essenciais para que
a instituição venha alcançar seus objetivos é o bom
relacionamento entre ambos. Portanto, uma forma de se
relacionar bem com o público é
(A) deixar o cliente esperando por vários minutos na
recepção da empresa sem lhe dar satisfação.
(B) discutir com o cliente quando ele estiver errado.
(C) mostrar-se cooperativo e disposto a entender os
problemas e as intenções do cliente.
(D) variar a qualidade do atendimento de acordo com o
humor do cliente, ou seja, se o cliente estiver de mau
humor, por exemplo, o atendimento deve ser o pior
possível.

Questão 12
Considere a seguinte situação hipotética.
Jorge era chefe do departamento de informática de
uma grande empresa de materiais de construção. Seguidas
vezes, abusando de sua autoridade, agia de modo violento
e agressivo com todos os colegas que solicitavam qualquer
tipo de suporte de seu departamento.
De acordo com as boas maneiras de se relacionar no
trabalho, é correto afirmar que faltaram para Jorge:
(A)
(B)
(C)
(D)

intransigência, auto-estima e intuição.
polidez, humildade e cooperação.
comodismo, mau humor e irreverência.
vulnerabilidade, perspicácia e arrogância.

Questão 13
“A organização pode ser o veículo que conduz a empresa
à maior produtividade. Funcionários com metas claras
e esquemas de trabalho definidos tendem a alcançar os
melhores resultados possíveis: equipe motivada e trabalho
eficiente. Entretanto, atingir este objetivo não é fácil.
Organizar uma empresa exige muita dedicação e mudança
de comportamento de todo o grupo envolvido no objetivo.”

rascunho

Intenet: http://www.administradores.com.br/noticias/7386/
(com adaptações).

Com relação à organização no ambiente de trabalho,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I – É recomendável que o funcionário defina prioridades
para as suas tarefas.
II – O adiamento das tarefas de um funcionário não
prejudica, em hipótese alguma, todo o trabalho da
equipe.
III– As tarefas que não forem cumpridas no dia devem
ser terminadas em casa, pois é o que recomendam os
manuais de organização no trabalho.
IV – É recomendável que os documentos que não estão
sendo utilizados sejam arquivados.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)
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I, II e IV.
I e III.
I e IV.
III e IV.
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Questão 14

Questão 18

Em termos científicos, a obesidade acontece quando
uma pessoa consome mais calorias do que queima. As
causas para o desequilíbrio entre calorias ingeridas e
queimadas podem variar de pessoa para pessoa. Fatores
genéticos, ambientais e psicológicos, entre outros, podem
causar a obesidade. No entanto, algumas doenças podem
surgir em decorrência da obesidade.

A culinária básica ensina que a escolha correta dos
utensílios é muito importante para o resultado final da
preparação de cada alimento.
A respeito dos utensílios culinários, relacione a primeira
coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

São doenças que podem ter origem na obesidade, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

derrame cerebral
doenças cardíacas
diabetes
dengue

I –

Questão 15
O valor energético potencial dos alimentos se expressa
na unidade de medida denominada
(A)
(B)
(C)
(D)

gorduras.
proteínas.
calorias (Kcal).
fibras.

II –

III–

Questão 16
A higiene bucal é considerada a melhor forma
de prevenção de cáries e de outros problemas na boca,
além de ajudar a prevenir o mau-hálito (halitose). Dentes
saudáveis têm menos cáries. A higiene bucal consiste tanto
em cuidados pessoais quanto profissionais.
Acerca da higiene bucal, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I – Os dentes devem ser escovados, no mínimo, duas
vezes por dia, de preferência sempre depois das
refeições e antes de dormir.
II – O fio dental é recomendado pelo menos uma vez por
dia.
III– Produtos adicionais, como anti-sépticos bucais, devem
ser usados em substituição à escovação e ao fio
dental.
IV – A limpeza regular dos dentes por um dentista é
importante para remover a placa.
V – mau hálito (halitose) é a liberação de odores agradáveis
provenientes da boca ou da respiração.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, V, F, F, F.
V, F, F, V, V.
F, F, V, V, F.
V, V, F, V, F.

Questão 17
Leia a descrição a seguir.
Localiza-se dentro do quadro de distribuição e é a chave
que corta a passagem de corrente elétrica se ela for excessiva
para o circuito. Sua função é proteger a instalação.
O dispositivo descrito é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
5

interruptor.
disjuntor.
amperímetro.
benjamim.

IV –

V –

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

tesoura trinchante
espremedor de alho
ralador
cortador de massas
escumadeira

A seqüência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)

IV, II, III, I, V.
V, II, IV, I, III.
III, II, V, I, IV.
I, III, II, IV, V.

Questão 19
Com referência à conservação da cozinha, julgue os itens
abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
I – Utensílios como talheres devem estar sempre próximos
ao fogão, de preferência em gaveteiros com divisórias
adequadas para cada objeto.
II – Louças sujas não devem permanecer acumuladas na
pia.
III– Deve-se manter um pano de prato para secar a louça
e outro para enxugar as mãos.
IV – O pano de pia não deve ficar dobrado, precisando
estar sempre estendido, o que evita que ele se torne
local ideal para a proliferação de germes.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

1.
2.
3.
4.
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Questão 20

Questão 23

Com relação às noções de lavanderia, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Na hora de lavar, as roupas coloridas e escuras devem
ser separadas das roupas claras.
(B) Roupas íntimas e meias devem ser lavadas
separadamente.
(C) O excesso de roupas na máquina de lavar aumenta
o atrito entre elas, ocasionando desbotamento e
desgaste do tecido.
(D) Os manuais recomendam que todas as peças de
roupas devem estar devidamente dobradas dentro da
máquina no ato da lavagem.

Questão 21
O ponto ilustrado abaixo, utilizado para unir e arrematar
os tecidos ao mesmo tempo, é denominado

O aparelho utilizado para medir e registrar o consumo e
o volume de água fornecido ao imóvel, demonstrado na
figura acima, é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)

voltímetro.
hidrômetro.
amperímetro.
bateria.

Questão 24
Considere a seguinte situação hipotética.

(A)
(B)
(C)
(D)

overloque.
cheio.
chuleado.
decorativo.

Questão 22
As tintas destinadas à construção civil são chamadas
de tintas imobiliárias e estão disponíveis no mercado
nacional com látex PVA, látex acrílico e esmalte sintético.
Considerando os tipos de tintas, relacione a primeira coluna
à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.
I –
II –
III–
IV –

látex PVA
látex acrílico
verniz acrílico
esmalte sintético

( ) É de fácil diluição em aguarrás ou tíner e tem acabamento
fosco, acetinado ou autobrilho. É aplicado com rolo de
espuma, pincel de cerdas macias quando diluído em
aguarrás.
( ) À base de água, é aplicado em alvenaria, concreto
ou sobre textura e pinturas especiais – neste caso,
fornecerá um acabamento semibrilho, não interferindo
na cor ou no efeito.
( ) É de fácil diluição em água e tem acabamento fosco.
Sua aplicação pode ser feita com rolo de espuma, de
lã, pincel de cerdas macias ou revólver, sobre alvenaria
ou concreto.
( ) Pode ser diluído em água e tem acabamento fosco,
acetinado ou semibrilho. É aplicado com rolo de
espuma, de lã, pincel de cerdas macias ou revólver,
sobre alvenaria ou concreto.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, IV, III.
III, I, II, IV
IV, III, I, II.
II, III, I, IV.
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Marcos é vigilante noturno de uma fábrica de doces.
Sempre que seu chefe imediato se ausenta, Marcos dirigese a Juvenal, que é despachante da fábrica e seu vizinho,
para juntos pegarem algumas caixas de doces e venderem
a preços mais altos no bairro em que moram.
Com base no caso acima, julgue os itens abaixo e, em
seguida, assinale a opção correta.
I – Não faltou ética profissional aos dois empregados, já
que trabalham há muito tempo na empresa.
II – Apenas Marcos não agiu com ética, já que Juvenal tem
um cargo privilegiado na fábrica e pode pegar quantas
caixas de doce quiser.
III– Nem Marcos nem Juvenal agiram corretamente.
Independentemente do cargo que ocupam ou do
tempo de serviço, não podem levar nada da empresa
para a qual trabalham sem o consentimento de seus
superiores.
IV – O fato de trabalhar na área de despacho não dá a
Juvenal direito de se apoderar dos doces produzidos
pela fábrica.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

1.
2.
3.
4.

Questão 25
Acerca do rejunte, assinale a opção INCORRETA.
(A) No preparo do rejunte, a quantidade de água não é
relevante.
(B) Ao se utilizar rejunte colorido, deve-se observar se ele
contém aditivos que fixem a cor, prolongando assim a
durabilidade e mantendo sempre o tom original.
(C) Para ambientes que entram em contato direto com a
água, o rejunte deve ser impermeável.
(D) Em fachadas e áreas que ficam expostas ao tempo,
o rejunte tem que ser também flexível para suportar
as dilatações causadas pelas mudanças bruscas de
temperatura.
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