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CONHECIMENTOS GERAIS – 10 QUESTÕES 

 

TEXTO 1 – Para as questões 1 e 2 

 

Vendedora de Bilhetes de Loteria 

(Raul Pompéia. Cantos sem glória. Rio de Janeiro, Irmãos Pongetti, 1953) 

 

Aquela mulher, de olhos tristonhos, 

Que vende sortes de loteria, 

Fala em riqueza, promete sonhos, 

Com o “prêmio grande” que tem na mão… 

E assim, (contraste feito ironia!) 

Numa indigência, que mal encobre, 

Fala em riqueza quem é tão pobre! 

Promete ouro quem não tem pão! 

 

De rua em rua, na amarga luta, 

Com o olhar sumido, que o pranto molha, 

E a voz tão baixa, como uma prece… 

Passa um banqueiro, que não a olha; 

Passa um soldado, que não a escuta; 

Passa um poeta que ela entristece. 

 

Se a chuva cai, não lhe importa a roupa, 

Que até se lava com a chuva forte. 

Só os bilhetes é que ela poupa! 

Nem a doença lhe dá cuidados, 

Pois a pobreza não teme a morte… 

 

A noite chega. E ela, vencida 

Do ingrato ofício na luta em vão, 

Retorna a casa, desiludida, 

Depois de haver, por um dia inteiro, 

Vendido aos outros tanta ilusão! 

 

 

1. O autor fala, na linha 5, em “contraste feito ironia”. Isso pois: 

a. A mulher vende bilhetes que nunca serão sorteados. 

b. A vendedora não precisa vender os bilhetes para sobreviver. 

c. Não ganhar na loteria entristece quem compra os bilhetes. 

d. A mulher é muito pobre e vende aos outros a ilusão de enriquecer com um bilhete de loteria, prometendo 

riquezas que nem ela tem. 
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2. O autor sugere, na linha 14, que, depois de um banqueiro e um soldado passaram pela vendedora e não lhe 

darem atenção, “passa um poeta que ela entristece”. O autor quer dizer que: 

a. O poeta comprou um bilhete da mulher e não ganhou. 

b. O poeta é sensível a situação em que a mulher vive. 

c. O banqueiro é cego. 

d. O soldado é surdo. 

 

3. Todas as palavras estão corretas, exceto: 

a. Estranho, pretexto, esquisito, hesitar 

b. Espontâneo, êxito, êxtase, extensão 

c. Piche, chuchu, flecha, feixe 

d. Graxa, pexinxa, enxergar, caxumba 

 

4. Quando ao uso do hífen, assinale a alternativa que apresenta todas as opções escritas de acordo com o novo 

acordo ortográfico, obrigatório no Brasil desde 1º de janeiro de 2016: 

a. Dia a dia, Fim de Semana, Erva-doce, Grã-Bretanhã 

b. Recém-casado, Cor-de-Vinho, Dia-a-dia, Microondas 

c. Anti-inflamatório, Des-humano, Panamericano, Ex presidente 

d. Pré-escola, Auto-estrada, Cão-de-guarda, Paraquedas 

 

5. Segundo o novo acordo ortográfico, assinale a alternativa que apresenta a alternativa incorreta em relação à 

acentuação gráfica: 

a. Vênus 

b. Plebéia 

c. Paranoia 

d. Asteroide 

 

6. Maria foi ao mercado e comprou 1,5 kg de feijão. Considerando que o preço por quilo deste produto estava 

custando R$ 7,88, significa que Maria pagou pelo que comprou: 

a. R$ 3,94 

b. R$ 11,82 

c. R$ 15,76 

d. R$ 7,88 

 

7. O IMC, Índice de Massa Corporal, é um índice através do qual pode-se afirmar se uma pessoa está acima ou 

abaixo do seu peso ideal, em termos de saúde. Ele é obtido considerando a altura e o peso (massa) do indivíduo. 

Sua fórmula é: IMC = (Peso) 

    (Altura)² 

      Se Rafael tem 1,80 e pesa 81 kg, isso significa que seu IMC é de: 

a. 24,6 

b. 25,0 

c. 25,3 

d. 26,1 

 

8. Uma loja está com a seguinte promoção: o comprador paga 30% de entrada e parcela o restante em duas vezes 

iguais sem juros. Antônio pagou R$ 60,00 de entrada. Logo, cada parcela será de: 

a. R$ 70,00 

b. R$ 85,00 

c. R$ 110,00 

d. R$ 140,00 
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9. Luiza comprou um celular por R$ 872,00. Ela pagou em 5 notas de R$ 100,00, 5 notas de R$ 50,00 e 7 notas de 

R$ 20,00. Logo, seu troco deverá ser de: 

a. R$ 10,00 

b. R$ 20,00 

c. R$ 18,00 

d. R$ 15,00 

 

10. Observe a tabela e responda: 

 

Cidade 
Nº estimado de 

habitantes (IBGE 2015) 

Lages 158.732 

Anita Garibaldi 7.881 

Correia Pinto 13.826 

Urubici 11.102 

 

     A diferença de habitantes entre Lages e Anita Garibaldi é de: 

a. 150.851 

b. 147.630 

c. 144.906 

d. 153.149 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

11. Sobre as normas de segurança assinale com V as alternativas corretas  e com F as  falsas, em seguida assinale a 

alternativa com a sequência correta: 

 

I. Não há riscos em manusear e ligar equipamentos elétricos molhados na tomada; 

II. Devemos proteger os pés e pernas usando botinas de segurança e perneiras, quando o trabalho assim o 

exigir; 

III. Ao limpar um equipamento, verificar se está desligado da tomada elétrica; 

IV. As luvas evitam contato direto com materiais cortantes, abrasivos, quentes ou corrosivos. 

 

a. V – V – V – F 

b. F – V – V – V 

c. F – F – F –V 

d. V – F – V – F 

 

12. Não é uma função da enxada: 

a. Capinar 

b. Limpar 

c. Roçar 

d. Furar  

 

13. Se o trabalhador braçal necessitar fazer uma limpeza a seco, ele usará os itens citados abaixo, exceto: 

a. Vassoura 

b. Água e sabão 

c. Sacos de Lixo  

d. Pá  
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14. Observe a figura abaixo. Coletores de lixo indicam que no local existe: 

 
a. Coleta seletiva 

b. Aterro sanitário  

c. Compostagem  

d. Misturador de lixo 

 

15. São atitudes de conservação do patrimônio: 

a. Jogar lixo no lixo. 

b. Não depredar o patrimônio público.  

c. Não se apropriar de bens de terceiros. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

16. Qual o equipamento necessário para a poda de árvores e plantas? 

a. Picareta 

b. Vassoura 

c. Cavadeira 

d. Tesoura 

 

17. Ao manusear materiais cortantes, como garrafas e cacos de vidro, é necessário usar: 

a. Não é necessário usar proteção. 

b. Luvas de tecido. 

c. Luvas de plástico. 

d. Luvas metálicas ou de couro. 

 

18. Qual o significado da sigla EPIs? 

a. Equipamento de Proteção Individual. 

b. Especial para Instituição. 

c. Equipamento personalizado. 

d. Equipamento próprio de segurança. 

 

19. O equipamento correto para realizar varrição é: 

a. Pá 

b. Lixeira 

c. Vassoura 

d. Rodo 
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20. Com relação ao tratamento ao público e aos colegas de trabalho são atitudes corretas, exceto: 

a. Ser Cortez  

b. Ser Educado 

c. Ser Paciente  

d.  Ser Indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


