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1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 

trinta questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada 

uma, sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque as folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-a e verifique se o nome impresso nela 

corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica 

transparente de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido 

para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado por você. 
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos nem comunicação entre candidatos, tampouco o 

uso de livros, apontamentos, equipamentos eletrônicos ou não, inclusive uso de relógio. O não 

cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser colocados sob a 

carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de 

resposta, é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, ou seja, o candidato 

poderá sair somente a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o material e 

assinar a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esqueça de levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo 

candidato. 

 

 



PORTUGUÊS - FUNDAMENTAL 

 

História da Abolição da Escravatura no Brasil, os abolicionistas, Resumo, Leia Áurea decretada pela 

Princesa Isabel em 1888, a questão da escravatura no Brasil. 

Como era a escravidão no Brasil (parte do texto retirado da internet) 
Os negros africanos, trazidos da África, eram transportados nos porões dos navios negreiros. Em função das 

péssimas condições deste meio de transporte desumano, muitos morreram durante a viagem. Após 

desembarcarem no Brasil, eram comprados como mercadorias por fazendeiros e senhores de engenho, que os 

tratavam de forma cruel e, muitas vezes, violenta. 

Embora muitos considerassem normal e aceitável, a escravidão, naquela época, havia aqueles que eram contra 

este tipo de prática, porém, eram a minoria e não tinham influência política para mudar a situação. Contudo, 

a escravidão permaneceu por quase 300 anos. O principal fator que manteve o sistema escravista por tantos 

anos foi o econômico. A economia do Brasil contava quase que exclusivamente com o trabalho escravo para 

realizar os trabalhos nas fazendas e nas minas. As providências para a libertação dos escravos, de acordo com 

alguns políticos da época, deveriam ser tomadas lentamente. 

Texto adaptado de https://www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura 

 

01. De acordo com a seguinte oração “Os negros africanos, trazidos da África, eram transportados nos porões 

dos navios negreiros”. De acordo com a classe gramatical da língua portuguesa, a palavra negreiros é um 

A. substantivo. 

B. advérbio. 

C. o sujeito da oração. 

D. adjetivo. 

E. numeral. 

 

02. Em relação à oração a seguir: “Embora muitos considerassem normal e aceitável, a escravidão, naquela 

época, havia aqueles que eram contra este tipo de prática [...]”, é CORRETO afirmar que o termo em negrito 

está 

A. no plural e no tempo futuro. 

B. no singular e no tempo futuro.  

C. no plural e no tempo presente 

D. no singular e no tempo presente 

E. no plural e no tempo passado 

 

[...] Na segunda metade do século XIX surgiu o movimento abolicionista, que defendia a abolição da 

escravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas deste período. 

A região Sul do Brasil passou a empregar trabalhadores assalariados brasileiros e imigrantes estrangeiros, a 

partir de 1870. Na região Norte, as usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que 

possibilitou o uso de um número menor de escravos. (Fragmento de texto retirado da internet) 

                                                                                            www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura 

03. De acordo com o texto acima, em relação ao movimento abolicionista, é CORRETO afirmar que  

A. o presidente Collor foi um grande abolicionista. 

B. na região Norte, foram utilizados menos escravos por conta das usinas produtoras de açúcar.  

C. na região Norte, foram utilizados mais escravos por conta das usinas produtoras de açúcar. 

D. não havia trabalhadores assalariados na região Sul do Brasil, a partir de 1870. 

E. os principais centros urbanos não precisavam da criação de indústrias. 

http://www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura


[...] A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. Vinte 

e um anos mais tarde, em de 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre-Livre. Esta lei tornava 

livres os filhos de escravos que nascessem a partir da decretação da lei. 

No ano de 1885, foi promulgada a lei Saraiva-Cotegipe (também conhecida como Lei dos Sexagenários) que 

beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. 

 

Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade total e definitiva finalmente foi 

alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei, assinada pela Princesa Isabel (filha de D. Pedro II), abolia de vez 

a escravidão em nosso país. (Fragmento de texto retirado da internet) 

                                                                                            www.historiadobrasil.net/abolicaodaescravatura 

 

04. De acordo com o trecho “[...] No ano de 1885, foi promulgada a lei Saraiva-Cotegipe (também conhecida 

como Lei dos Sexagenários) que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade [...], a palavra em 

destaque pode ser substituída, sem que haja alteração de sentido, por 

A. publicada. 

B. extinta. 

C. retirada. 

D. oculta. 

E. dissimulada. 

 

05. A palavra escravidão, que aparece no texto, refere-se EXCETO à 

A. servidão. 

B. submissão. 

C. libertação 

D. cativeiro. 

E. clausura. 

 

MATEMÁTICA – FUNDAMENTAL 

 

06. Pedro ganhou de presente uma quantia de R$ 36.000,00 em sua festa de casamento. Sabendo-se que 2/5 

dessa quantia ele ganhou de parentes, ¼ dessa quantia ele ganhou de seus amigos e o restante ele ganhou do 

patrão dele. Determine a quantia recebida de presente de seu patrão. 

A. R$ 14.400,00. 

B. R$ 9.000,00. 

C. R$ 27.000,00. 

D. R$ 12.600,00. 

E. R$ 12.000,00. 

 

07. No final do verão, uma loja de roupas ofereceu 20% de desconto em todas as peças de roupas. Uma 

pessoa, ao comprar uma camiseta de R$36,00, recebeu, em reais, um desconto de: 

A. 3,60. 

B. 6,20. 

C. 7,20. 

D. 8,60. 

E. 1,80. 



08. Se um cachorro tem quatro patas, quantas patas terão 48 cachorros? 

A. 100. 

B. 96. 

C. 160. 

D. 70. 

E. 192. 

 

09. Uma repartição pública realizou uma tomada de preços antes de adquirir uma grande quantidade de 

vassouras. Seus fornecedores apresentaram propostas com preços unitários de: 12,00; 12,00; 10,00; 8,00; 9,00 

e 9,00, reais, respectivamente. Qual o preço médio dessas vassouras?  

A. 9,00. 

B. 8,00. 

C. 12,00. 

D. 10,00. 

E. 11,00. 

 

10. Cinco resmas de papel custam R$ 250,00. Se o preço não alterar, quanto custarão dezoito resmas? 

A. R$ 900,00. 

B. R$ 800,00. 

C. R$ 500,00. 

D. R$ 750,00. 

E. R$ 90,00. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL 

 

11. A crise política e econômica na Venezuela tem gerado um enorme fluxo de migrantes que transitam entre 

a fronteira de seu país e o Brasil. Assinale o estado e a cidade em que esses Venezuelanos chegam, de 

imediato: 

A. Ceará – Fortaleza. 

B. Roraima – Boa Vista. 

C. Tocantins – Palmas. 

D. Bahia – Salvador. 

E. Minas Gerais – Belo Horizonte. 

 

12. Liberdade! Liberdade!  

    Abre as asas sobre nós,  

    Das lutas na tempestade  

    Dá que ouçamos tua voz. 

Este trecho acima é do 

A. Hino Nacional Brasileiro. 

B. Hino da Independência. 

C. Hino da Bandeira Nacional. 

D. Hino da Proclamação da República. 

E. Hino da Maçonaria – D. Pedro I. 



13. Sobre as cidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A. Localizam-se no Sul do Paraná. 

B. Localizam-se no Norte do Paraná. 

C. Localizam-se no Oeste do Paraná. 

D. Localizam-se no Leste do Paraná. 

E. Localizam-se no Sudoeste do Paraná. 

 

14. Neste ano de 2018, a Constituição Federal brasileira completa trinta e oito anos de existência. Ela foi 

elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1987, no ocaso da Ditadura Militar, 

coordenada pelo deputado Ulysses Guimarães. A Magna é hoje lembrada pelo seu apelido de Constituição 

A. Cidadã. 

B. Transformadora. 

C. Transitiva. 

D. Autoritária. 

E. Militar. 

 

 

15. A greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018, também chamada de Crise do Diesel, consiste em uma 

paralisação de caminhoneiros autônomos com extensão nacional iniciada em 21 de maio, no Brasil, durante 

o governo Michel Temer. Os grevistas se manifestam contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade 

mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, realizados pela estatal Petrobrás com 

frequência diária, pelo fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso e pelo fim do PIS/COFINS sobre o 

diesel.                                   (Trecho extraído da Wikipédia – Greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018). 

I – falta de combustível de forma geral. 

II – suspensão de aulas em muitas escolas e universidades. 

III – ônibus de transporte urbano com frota reduzida. 

IV – descarte de leite por parte de produtores por ser alimento perecível. 

V – liberou-se a total cobrança de pedágios nas rodovias pedagiadas. 

 

São verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações, na sequência: 

A. V- F- F- F- F 

B. V- V- V- V- F 

C. V- V- V- V- F 

D. V- V- V- V- V 

E. V- F- V- V- V 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR OPERACIONAL 

 

16. Ao se utilizar uma roçadeira para limpar um terreno, quais equipamentos de segurança devem estar 

disponíveis ao profissional, a fim de que se evitem acidentes de trabalho?  

A. Óculos de segurança, luvas de proteção, avental, bota, protetor auricular. 

B. Chapéu, bermuda, luvas, casaco grosso e protetor auricular. 

C. Protetor de dente, joelheira, cotoveleira, dedal e avental. 

D. Calça jeans, camiseta, sapatos abertos e óculos escuros. 

E. Máscara, camiseta polo, joelheira, calça jeans e luvas. 

 



17. Dos materiais abaixo, qual deles não é reciclável?  

A. Rejeito orgânico.  

B. Vidro. 

C. Metal. 

D. Latas de refrigerante. 

E. Jornais e revistas. 

 

 

18. Um auxiliar operacional, ao assumir a limpeza, deve ter condutas adequadas no desempenho de suas 

funções. Assinale a alternativa que contém o método e materiais CORRETOS para esse tipo de tarefa? 

A. Não desligar a mangueira enquanto esfrega um piso. 

B. Lavar as mãos somente uma vez ao dia. 

C. Usar o balde com pano úmido na limpeza de pisos de entradas, corredores e salas. 

D. Ficar descalço quando executa os serviços. 

E. Substituir a vassoura pelo esguicho, quando efetuar a limpeza. 

 

 

19. Ao se deparar com um curto-circuito em um fio desencapado em uma área de grande circulação de pessoas 

no ambiente de trabalho deve-se 

A. colocar a mão em cima do fio desencapado para ver se o curto-circuito para. 

B. fingir que não viu e continuar o que estava fazendo. 

C. sair correndo para o mais longe possível. 

D. jogar água em cima imediatamente. 

E. isolar a área, desligar a energia elétrica do local e chamar uma pessoa competente para a reparo. 

 

 

20. Na limpeza de pisos e azulejos de banheiros e cozinhas, qual o produto mais adequado para matar germes 

e bactérias? 

A. Inseticida. 

B. Repelente. 

C. Detergente. 

D. Desinfetante. 

E. Gasolina. 

 

21. Assinale a alternativa CORRETA. A guarda das ferramentas utilizadas no trabalho é de responsabilidade 

A. do Chefe do Setor. 

B. do Diretor de Campus. 

C. do próprio trabalhador. 

D. nenhuma das alternativas está correta. 

E. de quem estiver passando. 

 

 

 



22. Quais produtos são destinados à limpeza? Identifique a afirmativa CORRETA. 

A. Sabão, detergente e desinfetante. 

B. Limpa vidros, lustra-móveis, polidor e óleo queimado. 

C. Acetona, querosene e gasolina. 

D. Detergente, óleo diesel e graxas. 

E. Óleo de peroba, óleo de soja e óleo de linhaça. 

 

 

23. A limpeza de pisos onde não há grande preocupação de contaminação pode ser realizada 

A. todos os dias. 

B. duas vezes na semana. 

C. três vezes por semana. 

D. uma vez por semana. 

E. uma vez a cada quinze dias. 

 

 

24. Na coleta do lixo, NÃO é correto.  

A. Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza. 

B. Os sacos de lixo deverão ser trocados ao atingir metade de sua capacidade. 

C. Lavar as lixeiras diariamente e sempre que necessário. 

D. Manter os recipientes de lixo fechados em locais afastados do tráfego de pessoas. 

E. Fazer separação de lixo. 

 

 

25. Foi solicitado a um Auxiliar Operacional que realizasse a lavagem de uma parede. Para realizar esta 

atividade, qual material trabalhador não deverá utilizar? 

A. Escova abrasiva. 

B. Solução detergente/desinfetante. 

C. Pano macio. 

D. Baldes. 

E. Água. 

 

 

26. Para o Auxiliar Operacional, podemos afirmar que um serviço de qualidade é aquele que 

A. é feito com a maior rapidez. 

B. é feito sempre da mesma maneira. 

C. é feito no padrão estabelecido e no tempo previsto. 

D. é feito do jeito que o trabalhador quer. 

E. é feito com menos desperdício de produtos. 

 

 

 

 



27. Na limpeza de sanitários, qual destas condutas NÃO deve ser adotada? 

A. Dar descarga em todos os vasos sanitários com a tampa sempre abaixada 

B. Esfregar cuidadosamente todo o interior do vaso com vassoura para atingir o mais fundo possível. 

C. Remover a sujeira aderida, usando vassoura com saponáceo, até atingir a limpeza desejada. 

D. Aplicar a solução desinfetante somente na parte interna do vaso. 

E. Retirar as lixeiras das cabines, tirar e amarrar os sacos de lixo para descarte. 

 

 

28. Como deve ser periodicamente feito o controle de plantas invasoras nos canteiros? 

A. Deve-se utilizar sacho ou enxada. 

B. Devem-se arrancar as plantas invasoras manualmente. 

C. Devem-se arrancar as plantas invasoras por etapas. 

D. Devem-se arrancar as plantas invasoras de forma intercalada. 

E. Deve-se empregar herbicidas. 

 

 

29. NÃO é atribuição específica da função de Auxiliar Operacional de limpeza e manutenção. 

A. Remover o pó de móveis e equipamentos. 

B. Organizar o material de limpeza a ser utilizado. 

C. Acondicionar devidamente o lixo orgânico e reciclável. 

D. Limpar pisos, escadas e jardins. 

E. Entregar correspondências, documentos ou malotes nos setores. 

 

 

30. São tipos de chá, EXCETO 

A. hortelã. 

B. enxofre. 

C. erva cidreira. 

D. camomila. 

E. 
boldo. 

 

 

https://limpaforte.com.br/produto/assento-sanitario-confort-show-branco-1un/
https://limpaforte.com.br/page/3/?s=cesto&post_type=product#038;post_type=product
http://limpaforte.com.br/?s=sacos+de+lixo&postTypes=post

