
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE – CRA-AC 
Cargo: Auxiliar Operacional   
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 1 de 3 

TIPO 1

1. Observe o texto a seguir, transcrito de www.riobranco.ac.gov.br e 
identifique a alternativa correta quanto à sua interpretação: 

“Rio Branco, capital do Acre, é a maior e mais populosa 
cidade acreana, concentrando mais da metade da população total do 
Estado. Além disso, foi uma das primeiras cidades a surgir nas 
margens do rio Acre. Conta a história que, em fins de 1882, numa 
pronunciada volta do rio Acre, uma frondosa árvore, a Gameleira, 
chamou a atenção de exploradores que subiam o rio e levou-os a 
abrir novos seringais ali mesmo. O povoado chamado “Volta da 
Empreza” logo revelou-se mais movimentado do que um simples 
seringal pela abertura de pontos comerciais para o abastecimento 
das embarcações a vapor que subiam o rio no transporte do ouro 
negro (a borracha).” 

 
I. O texto fala sobre a cidade de Rio Branco, capital do Acre e 

anteriormente chamada de “Volta da Empreza”. 
II. Segundo o texto, a cidade de Rio Branco era chamada de 

Gameleira. 
III. A cidade de Gameleira ficava situada às margens do rio Acre. 
IV. A borracha era conhecida, na época, como ouro negro. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) I, II, III, e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas III e IV estão corretas. 

 
2. Após completar as lacunas nas frases dadas a seguir, identifique a 

alternativa que apresenta a sequência correta: 

I. As pessoas abaixo _____________ foram convocadas para 
comparecer à reunião. (discriminadas ou descriminadas)  

II. O médico ___________ um remédio para sua ansiedade. 
(proscreveu ou prescreveu) 

III. Em ______________ à determinação do prefeito, decidimos 
protelar o pagamento dos fornecedores. (cumprimento ou 
comprimento) 

IV. Solicito o ___________ de duas mesas que estão com os pés 
quebrados. (concerto ou conserto) 

 

a) descriminadas – prescreveu – comprimento – conserto. 
b) descriminadas – proscreveu – cumprimento – concerto. 
c) discriminadas – prescreveu – cumprimento – concerto. 
d) discriminadas – prescreveu – cumprimento - conserto. 

 
3. Observe as frases dadas abaixo e aponte a alternativa certa quanto 

ao uso do artigo: 

I. O livro cujo o autor está aqui foi lançado na noite de terça-feira. 
II. Após muita insistência, o professor explicou-nos o porquê da nota 

baixa. 
III. Encantou-se com o andar de bailarina da moça recém chegada. 
IV. Finalmente, os óculos que esperava chegaram. 

 

a) Apenas II e III estão corretas. 
b) I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas III está correta. 

 
4. A expressão abaixo está no tempo verbal passado. A forma correta 

para transportá-la para o futuro é: 

Quando você chegou, eu já tinha saído. 
 

a) Quando você chegar, eu já terei saído. 
b) Quando você chegou, eu já saíra. 
c) Quando você chegará, eu já sairei. 
d) Quando você chegar, eu já teria saído. 

 
5. Este filme é muito bom, aliás, é o melhor de todos os que já vimos. 

Com relação ao enunciado acima, podemos afirmar: 
 

a) Muito bom refere-se ao sujeito, qualifica-o, e por isso pode ser 
classificado como advérbio. 

b) O termo aliás, usado entre as duas ideias expressas, é uma 
conjunção adversativa, pois contraria o que foi dito antes. 

c) Expressa uma comparação entre os filmes já assistidos, 
ressaltando um deles. 

d) O verbo que aparece nas duas orações – verbo ser, na 3ª pessoa 
do singular – é transitivo direto. 

 
 
 
 
 
 
 

6. A Polícia Federal investiga a autoria do crime de tentativa de furto 
qualificado, praticado contra a Caixa Econômica Federal.  O crime 
consiste na instalação de equipamentos de captura de senhas e de 
dados magnéticos de cartões  bancários, conhecidos como ‘chupa-
cabras’, em terminais de auto-atendimento. 

Tais equipamentos foram arrecadados na manhã do último dia 
25 de outubro, pela  equipe de perícia da Polícia Federal, juntamente 
com consultores de segurança da CEF, da empresa Probank AS e 
Norsergel. 

Os dispositivos destinados à captura de senhas foram 
encontrados em terminais de auto-atendimentos da CEF, localizados 
em dois supermercados conhecidos da cidade. 

Sobre o texto acima, publicado em www.agazetadoacre.com, em 
6/11/2010, podemos afirmar:    

 

a) A Polícia Federal capturou os criminosos. 
b) Foi descoberta uma tentativa de furto contra a Caixa Econômica 

Federal. 
c) Os ‘chupa-cabras’ descobertos já haviam capturado as senhas de 

grande parte da clientela da Caixa Econômica. 
d) Dois supermercados da capital denunciaram a instalação de 

equipamentos chamados de ‘chupa-cabras’ em terminais de 
autoatendimento. 

 
7. Relacione os enunciados das duas colunas abaixo e identifique a 

alternativa correta quanto à formação de substantivos abstratos:  

I.   crianças alegres 
II.  preservar a natureza 
III. trabalho perfeito 
IV. fotografia nítida 
                            

(   ) perfeição  
(   ) nitidez  
(   ) alegria  
(   ) preservação  

a) III, IV, II, I. 
b) III, IV, I, II. 
c) II, I, III, IV. 
d) III, II, I, IV. 

 
8. Apenas uma das alternativas abaixo está correta quanto à 

acentuação gráfica. Aponte-a: 

a) chinêsa; cajú; enjôo. 
b) possivel; nivel; riquíssimo. 
c) sílaba; incumbência; bicicleta.  
d) arvore; paciência; idéia. 

 
9. “A China é o maior mercado automobilístico do mundo.” (Isto É 

Dinheiro, 24/6/2010) 

Com relação aos componentes do enunciado acima, podemos 
afirmar: 

 

a) China é substantivo próprio, dissílabo, paroxítono e nome de um 
país.  

b) automobilístico é substantivo comum, polissílabo e tem acento 
gráfico na penúltima sílaba.  

c) o é pronome pessoal do caso oblíquo, empregado na 3° pessoa 
do singular. 

d) maior é advérbio de intensidade, pois caracteriza o tamanho do 
mercado. 

 
10. Uma das frases abaixo NÃO está adequada quanto à flexão de 

número nos adjetivos compostos. Identifique-a: 

a) Gostei da história sobre as mulas-sem-cabeça. 
b) Chamei os guardas-noturnos para fazerem a ronda. 
c) Compraram bananas-maçã na feira de domingo. 
d) O carpinteiro acabou de montar os guardas-roupas. 

 
11. Analise as afirmativas a seguir apresentadas e assinale a correta. 

a) Um número é divisível por 11 quando a soma dos seus 
algarismos de ordem ímpar for maior que a soma dos seus 
algarismos de ordem par. 

b) Todo número divisível por 6 é par. 
c) Todo número divisível por 9 é impar. 
d) Um número é divisível por 5 quando o algarismo das dezenas for 

0 ou 5. 
 
  



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE – CRA-AC 
Cargo: Auxiliar Operacional   
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                     Página 2 de 3 

TIPO 1

12. Uma fábrica produz peças de fazenda para a área de confecção. 
Estas peças são transformadas em cortes cujas medidas mais 
comuns são 280 cm, 30 dm e 2,5 m conforme a região do comprador. 
Os compradores não aceitam peças que não dêem um número inteiro 
de cortes, ou seja, não se aceitam sobras quando cortadas as peças. 
A fábrica escolheu um só tamanho para as peças. Qual o menor 
tamanho destas peças, de forma a atender qualquer dos 
compradores? 

a) 10 cm 
b) 210 m 
c) 21 dm 
d) 5 m 

 
13. Em um contrato de empréstimo internacional, a taxa de juros 

calculada sobre o saldo devedor do empréstimo é 1 1/3 % ao ano. A 
empresa tomou um empréstimo de US$ 4.500,00. Este empréstimo 
foi pago em 3 parcelas iguais ao final de cada ano. Quanto foi pago 
de juros? 

a) US$ 60,00 
b) US$ 59,85. 
c) US$ 119,70 
d) US$ 120,00 

 
14. Calcule a expressão e indique a resposta. 

[ 0,2777 ... + 4/9 ] / [ 3 – 0,222 ... ] 
 

a) 13/58 
b) 0,255 
c) 0,26 
d) 50/13 

 
15. Dois fazendeiros alugaram um pasto e combinaram ratear o aluguel 

de forma proporcional ao número de animais e de dias utilizados. O 
fazendeiro João colocou 125 vacas que permaneceram 36 dias no 
pasto e o fazendeiro José colocou 150 vacas que permaneceram 24 
dias no pasto. O aluguel cobrado foi R$ 5.850,00. Indique a 
alternativa correta. 

a) A diferença entre os aluguéis pagos por José e João foi de R$ 
650,00. 

b) José pagou R$ 3.250,00 de aluguel. 
c) José pagou 25% de aluguel a menos que João. 
d) José pagou 20% de aluguel a mais que João. 

  
16. Alcebíades recebeu seu salário e gastou 60% em alimentação. Do 

que sobrou, gastou 3/5 com aluguel. Guardou o restante, mas 
precisou gastar 30% deste valor na aquisição de roupas e 20% em 
remédios. Sabendo que terminou o mês com R$ 117,60 responda: 

a) O valor gasto em aluguel foi R$ 882,00 
b) O valor gasto em roupas foi R$ 70,56 
c) O valor gasto em alimentação foi R$ 352,80 
d) O valor gasto em remédios foi R$ 164,64 

 
17. Analise as sentenças e indique a alternativa correta 

I. 35 l = 0,35 m3 
II. 1655 mm = 16,55 dm 
III. 87 m2 = 0,87 dam2 
IV. 49 hg = 4900 dg 

 
a) Somente as sentenças II e IV são falsas 
b) Somente as sentenças I e III são falsas 
c) Somente as sentenças II e III são verdadeiras 
d) Somente as sentenças I e IV são verdadeiras 

 
18. A distância entre duas cidades é 112 km que foram percorridos a 96 

km/h. Qual o tempo gasto neste percurso? 

a) 1,10 h 
b) 1,16 h 
c) 1 h 16 min 
d) 1 h 10 min 

 
19. Uma loja vende uma geladeira por R$ 1.000,00. O comprador pode 

pagar R$ 500,00 no ato (à vista) e R$ 500,00 em 30 dias ou; pagar 
R$ 900,00 à vista. Qual a taxa de juros praticada pela loja? 

a) Mais de 20% ao mês 
b) 10% ao mês 
c) Menos de 10% ao mês. 
d) 11,11% ao mês 

 
 

20. Três amigas resolveram dividir uma quantia diretamente proporcional 
a números que escolheram. Arlete escolheu 1/200; Brígida escolheu 
2/300 e Cassandra escolheu 3/400. A diferença entre os valores de 
Brígida e Cassandra foi R$ 40,00. Indique a alternativa correta. 

a) Arlete recebeu R$ 320,00 
b) O total distribuído foi R$ 920,00 
c) Arlete recebeu R$ 360,00. 
d) A diferença entre os valores de Arlete e Brígida foi R$ 120,00 

 
21. O Auxiliar Operacional que trabalha com segurança e sem perigo de 

vida deve obedecer algumas regras, como: 

a) Imperícia, despreparo e atenção. 
b) Atenção, competência e despreparo. 
c) Atenção, incoerência e despreparo. 
d) Seriedade, atenção e responsabilidade. 

 
22. Para manter a coluna saudável, deve-se obedecer alguns cuidados. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Manter sempre a posição correta ao realizar atividades: correr, 
andar, escrever, ler e trabalhar. 

b) Não há necessidades de usar colchões adequados ao seu peso. 
c) Procurar fazer pouco exercício físico. 
d) Não devemos dobrar o corpo para apanhar peso do chão. 

 
23. Assinale a atividade que NÃO compete ao Auxiliar Operacional: 

a) Lavar louças e demais utensílios de uso no escritório. 
b) Executar serviços de limpeza. 
c) Realizar serviços de assistência de enfermagem. 
d) Limpar e arrumar banheiros. 

 
24. O Auxiliar Operacional precisa seguir algumas regras para ter 

disciplina no trabalho, entre elas podemos citar: 

a) Boa aparência, brincadeira, pontualidade e distração. 
b) Pontualidade, comprometimento, respeito aos colegas e 

responsabilidade. 
c) Respeito aos colegas, distração, brincadeiras e atenção. 
d) Responsabilidade, boa aparência, uniforme perfumado e unhas 

cortadas. 
 
25. O equipamento de proteção individual necessário para as mãos é: 

a) Luvas impermeáveis (borracha ou plástico). 
b) Aventais de raspa de couro. 
c) Máscara facial. 
d) Capas. 

 
26. Para que haja eficiência e qualidade nas atividades realizadas pelo 

Auxiliar Operacional é necessário: 

a) Fazer o serviço do dia-a-dia. 
b) Fazer tudo o mais rápido possível. 
c) Fazer as atividades determinadas só pelo chefe. 
d) Planejar suas atividades e determinar as prioridades. 

 
27. O relacionamento humano no trabalho entre os funcionários é um 

fator muito importante dentro da Empresa. Quanto a este fator 
podemos dizer que: 

a) Aumenta a produtividade de toda a equipe. 
b) O bom relacionamento é obrigatório apenas com pessoas mais 

velhas. 
c) O bom relacionamento não influi na produtividade. 
d) A responsabilidade do funcionário não influi na qualidade do 

trabalho. 
 
28. A sequência de execução na limpeza de uma sala que possui piso 

cerâmico é: 

a) Enxaguar, varrer e passar pano úmido. 
b) Varrer, enxaguar e passar pano úmido. 
c) Passar pano molhado, varrer e enxaguar. 
d) Varrer, passar pano úmido com desinfetante e enxaguar. 

 
29. Para conservação dos utensílios, equipamentos, ferramentas e 

aparelhos usados nos trabalhos de rotina, são necessários alguns 
cuidados, como: 

a) Usá-los de qualquer maneira, sem cuidar de sua conservação. 
b) Deixá-los no local de trabalho como qualquer outro. 
c) Deixá-los estragar, pois é vantajoso comprar novos do que 

conservá-los. 
d) Fazer manutenção preventiva, guardá-los em locais adequados e 

bem limpos. 
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30. Referindo-se às noções básicas de Segurança e Higiene nas 
atividades desenvolvidas no trabalho, assinale a alternativa correta: 

a) A higiene pessoal não é fator importante para um bom trabalho. 
b) O asseio e a higiene não fazem parte da conservação de 

utensílios no trabalho. 
c) A sujeira e a desordem no local de trabalho prejudicam o 

desempenho das atividades. 
d) Dependem essencialmente das condições materiais para ter 

higiene e estar bem de saúde. 
 

31. Nas atividades diárias do auxiliar operacional é necessário ter 
consciência de segurança no trabalho, isto significa: 

a) Disposição para assumir e desenvolver um trabalho de forma 
espontânea e rápida. 

b) Manutenção de postura preventiva, por iniciativa própria, durante 
o desenvolvimento do seu trabalho. 

c) Adoção de um comportamento aberto, honesto e injusto em 
relação a outras pessoas. 

d) Disposição de oferecer contribuições ao grupo e pronto para ouvir 
as coisas alheias. 
 

32. Sobre a limpeza de livros, que tipo de material, em geral, é usado e 
como é feita essa limpeza? 

a) Passando pano com água entre as folhas. 
b) Usando espanador e em seguida um pano com querosene na 

capa do livro. 
c) Não é necessário uso de material algum, basta passar a mão e 

retirar a poeira do livro. 
d) Passando pano úmido com álcool na capa do livro. 

 
33. Como deve ser limpo o ambiente (o chão) onde se encontram os 

livros e as prateleiras com livros? 

a) Usando vassoura para evitar que a poeira permaneça no 
ambiente podendo estragar os livros. 

b) Usando aspirador para evitar que a poeira suba. 
c) Usando flanelas para retirar a poeira. 
d) Usando rodos para que a poeira não se aproxime dos livros. 

 
34. Como deve ser limpo, em geral, o filtro do ar condicionado? 

a) Toda semana, removendo o filtro e esfregando-o com força. 
b) Diariamente, retirando o filtro e deixando mergulhado numa 

solução de água com gás por duas horas e depois colocando-o 
de volta no lugar. 

c) De cinco em cinco meses e para limpá-lo será preciso borrifar 
água com álcool sobre ele. 

d) De dois em dois meses será preciso retirar o filtro do aparelho, 
limpá-lo com sabão e água, esfregando com uma escova macia. 

 
35. Quando o trabalhador vai lidar com eletricidade ou com aparelhos 

que envolvam energia elétrica qual o equipamento comumente usado 
para esse tipo de trabalho? 

a) Luvas de teflon. 
b) Luvas de pano. 
c) Luvas de borracha. 
d) Luvas macias. 

 
36. De que serve um Equipamento de Proteção Individual? 

a) Servem para controlar a higiene pessoal dos trabalhadores. 
b) São equipamentos de uso desnecessário, mas que o trabalhador 

usa para agradar os outros. 
c) São equipamentos que servem para evitar lesões ou diminuir sua 

gravidade, em casos de acidente ou exposição a riscos, também 
protegem o corpo contra os efeitos de substâncias tóxicas, 
alérgicas ou agressivas. 

d) São equipamentos que previnem de ataques por parte de outros 
trabalhadores. 

 
37. Que equipamento é exigido quando se vai limpar a parte de fora dos 

vidros num local alto? 

a) Óculos. 
b) Botas de borracha e luvas. 
c) Luvas de aço. 
d) Cinto de segurança. 

 
 
 
 
 

38. No caso do trabalhador fazer um corte profundo em seu corpo e isso 
provocar nele uma hemorragia externa, qual é o primeiro 
procedimento correto para se seguir? 

a) Fazer um chá com ervas para diminuir a dor. 
b) Dar muito líquido de beber ao trabalhador acidentado. 
c) Chamar uma ambulância e acudir o colega. 
d) Buscar um pano limpo com água e pressionar o local do corte. 

 
39. No caso de haver mancha em uma mesa de madeira encerada, o que 

fazer? 

a) Trocar o tampão da mesa. 
b) Passar um pano com água e sabão, e logo em seguida, verniz. 
c) Passar um pano que tenha ficado de molho em aguarrás e, logo 

em seguida, aplicar cera de assoalho incolor. 
d) Passar esponja levemente molhada no álcool e pressionar com 

força no local da mancha. 
 
40. Numa situação em que seja exigida do trabalhador colocar caixas 

pesadas em cima de prateleiras. Qual é o procedimento mais 
recomendável para se tirar uma caixa de chão e colocá-la em cima da 
prateleira? 

a) Pegar a caixa no chão, com as costas arqueadas e as pernas 
retas, pés juntos ou separados, usando as costas para levantar o 
peso. 

b) O trabalhador deve se recusar a fazer esse tipo de trabalho, pois 
ele não é digno. 

c) Pegar a caixa no chão, com as costas retas e os joelhos 
flexionados, pés separados, usando a musculatura das coxas 
para levantar o peso. 

d) Pegar a caixa no chão somente com auxílio de outro colega. 
 
 
 
 


