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PORTUGUÊS – 02 QUESTÕES 

 

1. Observe a frase abaixo e responda: 
 

A professora espera que nós _____________________ o trabalho em grupo na aula de hoje. 
 

Qual flexão do verbo “fazer” preenche adequadamente a lacuna? 

a) Fizemos 
b) Façamos 

c) Faremos 
d) Faríamos 

e) Fazeremos 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 2 
 

O padeiro 
 

Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me lembrando de 

um homem que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a 
campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 

– Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a 

campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 

não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém… 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

 
 (Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana, Crônicas. Rio de Janeiro, 1960) 

 

 
2. Segundo o texto, o padeiro não se sentiu ofendido em ficar sabendo que não era ninguém. Qual frase do texto 

indica isso? 
a) Ele abriu um sorriso largo. 

b) Explicou que aprendera aquilo de ouvido. 

c) Assim ficara sabendo que não era ninguém. 
d) Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. 

e) Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? 
 

 

MATEMÁTICA – 02 QUESTÕES 

 
3. Todas as manhãs, Camila pratica exercícios ao ar livre: 15 minutos de alongamento, 15 de caminhada, 25 de 

corrida e 35 de bicicleta. Se ela começa os exercícios às 8h45, que horas ela termina? 

a) 9h55 
b) 10h00 

c) 12h10 
d) 10h05 

e) 10h15 
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4. A principal rua de uma cidade está sendo pavimentada. A gravura abaixo representa o andamento das obras: 
 

          

---------------------------------------------CANTEIRO -------------------------------------------- 

          

 

As partes em destaque na imagem indicam quanto já está concluído. 
 

Assim, quanto por cento da rua ainda não foi pavimentada? 

a) 55% 
b) 25% 

c) 30% 
d) 45% 

e) 100% 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 

5. As cascatas de Urubici são um dos pontos mais fortes de turismo, ao lado da alta altitude e do frio. Segundo o 
Portal de Turismo da Prefeitura Municipal de Urubici, estão catalogadas no território do município: 

a) 15 quedas d’água 
b) 29 quedas d’água 

c) 150 quedas d’água 

d) 82 quedas d’água 
e) 360 quedas d’água 

 
6. Conforme consta no site da Prefeitura Municipal, “Urubici” é uma palavra de origem xokleng, etnia indígena nativa 

que habitava a região, que significa: 
a) Terra dos tesouros 

b) Pássaro brilhante 

c) Pedra furada 
d) Corvo branco 

e) Lugar de neve 
 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 04 QUESTÕES 

 

 

7. Sobre a limpeza de um ambiente, assinale a alternativa incorreta: 
a) Desinfetantes concentrados precisam ser diluídos de acordo com as instruções de uso do fabricante para 

não gerar riscos. 
b) É preciso separar todo o material que será utilizado e leva-lo para a área que será limpa. 

c) Durante a limpeza, seja varrição, espanação ou lavagem, é necessário utilizar os equipamentos de 
proteção individual, como luvas, touca roupas e sapatos adequados. 

d) É necessário sempre recolher o lixo antes da limpeza. 

e) Produtos químicos de limpeza são cheirosos, portanto não são perigosos e não necessitam de maiores 
cuidados no uso e no armazenamento. 
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8. Sobre as técnicas de limpeza, assinale a alternativa errada: 
a) A limpeza seca é indicada para retirada de pó e poeira e deve ser feita com vassoura ou aspirador. 

b) A limpeza de vasos sanitários é bastante simples, sendo necessário apenas passar pano úmido no 

assento, despejar desinfetante dentro do vaso e puxar a descarga. 
c) A limpeza úmida utiliza panos ou esponjas com detergente e posteriormente o enxague com panos 

umedecido em água limpa. 
d) Para a lavagem de paredes é necessário observar o tipo de revestimento antes de iniciar a limpeza para 

não causar danos. 

e) A varredura úmida remove pó e detritos soltos no chão e evita o levantamento de pó. 
 

9. Assinale a alternativa que apresenta os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pertinentes ao cargo de 
Serviços Gerais: 

a) Máscara, protetor auricular e corda para altura. 
b) Luvas, escadas e balde. 

c) Luvas, botas, avental e protetor ocular. 

d) Cones, capacetes e óculos de ampla visão. 
e) Respirador, capacete e luva de raspa. 

 
10. Sobre o descarte e separação de lixo: 

 

I. A coleta seletiva possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo comum. 
II. Desde que o lixo esteja acondicionado em sacos plásticos apropriados, podemos descarta-los em 

terrenos baldios, pois a embalagem possibilita que se decomponha sem afetar o meio ambiente. 
III. O lixo que vai para lixões a céu aberto produz bactérias e fungos e atrai animais que podem 

transmitir doenças sérias. 
IV. No caso de vidro quebrado, quando os pedaços são grandes eles podem ser destinados em sacos de 

lixo comuns, pois são visíveis e o risco de se cortar é menor. 

V. Deve haver recipientes adequados para cada tipo de lixo, como lixeiras coloridas indicando o material 
que pode ser depositado, como orgânico, metal, plástico e papel. 

VI. Lixos eletrônicos como pilhas, aparelhos celulares, computadores, televisões e outros não têm lugar 
para serem descartados, portanto podem ser abandonados em algum lugar não habitado. 

 

Estão corretas as alternativas: 
a) I, IV e VI. 

b) II, IV e V. 
c) Apenas II e III. 

d) Apenas IV e VI. 
e) I, III e V. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
DESTAQUE AQUI 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 


