CADERNO DE PROVA

AUXILIAR OPERACIONAL
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NA FOLHA DE RESPOSTAS.
2- ASSINE A FOLHA DE RESPOSTAS.
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA.
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE A FOLHA DE RESPOSTAS, ELA NÃO SERÁ SUBSTITUÍDA.
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS, OU EM LOCAL INDICADO PELO FISCAL.
9- PREENCHA COMPLETAMENTE A ALTERNATIVA NA FOLHA DE RESPOSTAS, COMO NO EXEMPLO
A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A FOLHA DE RESPOSTAS DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS
DO SEU INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
1) A palavra “desabrocham”, na sentença “A
primavera é a estação na qual as flores
desabrocham”, pertence a qual classe
gramatical? Assinale a alternativa CORRETA:
a) adjetivo.
b) substantivo.
c) pronome.
d) verbo.
e) advérbio.
2) Na sentença “O ônibus não veio porque o
pneu furou”, a palavra “porque” pode ser
substituída sem modificar o sentido da sentença
por:
a) logo.
b) pois.
c) ou seja.
d) contudo.
e) mas.
3) Qual das palavras a seguir não é formada pelo
processo de derivação prefixal?
a) telhado.
b) infeliz.
c) refeito.
d) indireto.
e) ingrato.
4) Assinale a sentença na qual o verbo está no
pretérito perfeito do indicativo:
a) A borboleta faz sua metamorfose lindamente.
b) As formigas formam suas próprias comunidades.
c) As baratas sobreviveram à extinção dos
dinossauros.
d) As pulgas incomodarão os cães.
e) Os marimbondos têm uma picada dolorida.
5) Assinale a alternativa na qual ambas as
palavras sejam pronomes.
a) com – sem.
b) bonito – feio.
c) comer – beber.
d) carro – moto.
e) meu – nosso.

congelou preços e salários. Uma das medidas
deste plano foi a retenção de poupança para os
correntistas com depósitos acima de 50.000
cruzeiros. Seu mandato não terminou por conta
de sua renúncia da presidência:
a) José Sarney.
b) Itamar Franco.
c) Dilma Rousseff.
d) Fernando Collor de Mello.
e) Fernando Henrique Cardoso.
7) As principais formas de relevo terrestre são
as planícies, os planaltos, as cadeias
montanhosas e as depressões. Sobre as faixas de
terrenos planos ou levemente ondulados
situados junto ao mar, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Planaltos.
b) Depressões.
c) Planícies litorâneas.
d) Planícies fluviais.
e) Cadeias Montanhosas.
8) Quando as capitanias hereditárias foram
introduzidas no Brasil, os donatários
distribuíram aos colonos lotes de terra que
deveriam ser explorados economicamente.
Sobre estes lotes de terra, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Reinos.
b) Burgos.
c) Engenhos.
d) Fortificações.
e) Sesmarias.
9) A partir do dia 1º de novembro, festas,
baladas, shows, eventos com torcida estão
autorizados a funcionar sem qualquer restrição
no Estado de São Paulo. Para isso, uma das
exigências é o passaporte da vacina em eventos
com mais de 500 pessoas. Sobre o uso de
máscara em ambientes fechados no Estado a
partir desta data, assinale a alternativa
CORRETA:

CONHECIMENTOS GERAIS

Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/10/restricoescontra-covid-chegam-ao-fim-em-sp-nesta-segunda-comvolta-de-baladas-festas-e-shows.shtml. Acesso em: 30 out.
2021.

6) Assinale a alternativa que apresenta o
governo brasileiro, cujo plano econômico,
lançado no seu mandato para conter a inflação,

a) Permanece obrigatório.
b) Deixa de ser obrigatório.
c) É obrigatório somente para menores de 18 anos.

d) É obrigatório somente para pessoas acima de 65
anos.
e) Não é obrigatório para quem recebeu a primeira
dose da vacina.
10) Existem diferentes atividades extrativistas
no Estado de Santa Catarina. Entre os produtos
naturais explorados estão a madeira, o carvão
mineral e a argila. Sobre o tipo de extração
vegetal de destaque na economia dos municípios
de Canoinhas e Catanduvas, assinale a
alternativa CORRETA:
a) Uva.
b) Erva-mate.
c) Açaí.
d) Maçã.
e) Mogno.

HIGIENE E SEGURANÇA DO
TRABALHO
11) São inúmeros os fatores que influenciam o
trabalho dos profissionais de uma empresa.
Dentre eles estão a higiene e limpeza do local de
trabalho.
Assinale
a
alternativa
que
corresponde a uma característica de um local de
trabalho com escassez de limpeza e higiene.
a) Gera conscientização e disciplina.
b) Depreciação dos produtos/serviços.
c) Minimiza os acidentes de trabalho.
d) Reduz perdas, desperdícios e custos
operacionais.
e) Contribui com o meio ambiente.
12) São exemplos de Equipamento de Proteção
Coletiva (EPC), exceto:
a) Kit de primeiros socorros.
b) Redes de Proteção.
c) Chuveiros de segurança.
d) Extintores de incêndio.
e) Óculos de Proteção.
13) Os tipos de EPIs utilizados podem variar
dependendo do tipo de atividade ou de riscos
que poderão ameaçar a segurança e a saúde do
trabalhador. Desta forma, assinale a alternativa
que corresponde ao EPI utilizado para proteção
contra quedas.
a) Máscaras e filtro.
b) Sapatos, botas e botinas.
c) Cintos de segurança e cinturões.
d) Capacetes.

e) Óculos e viseiras.
14) Ocorre quando um objeto atinge as camadas
superficiais da pele. Esse tipo de ferimento
acontece geralmente em consequência de
quedas, quando a pele de certas partes do corpo
(joelho, cotovelo, palmas das mãos), entra em
contato com a aspereza do chão, sofre
arranhões. Assinale a alternativa que
corresponde à descrição acima:
a) Escoriação.
b) Amputação.
c) Hemorragia.
d) Fratura.
e) Contusão.
15) Sobre os principais conceitos dentro de
segurança do trabalho, assinale a alternativa
que descreve um dano:
a) É a combinação da probabilidade de ocorrência
e da gravidade de um determinado evento perigoso.
b) É o equilibrado bem-estar físico, mental e social
do ser humano.
c) É o evento não-programado nem planejado que
resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro
tipo de perda.
d) É a consequência de um perigo, em termos de
lesão, doença, prejuízo ao homem, a propriedade,
meio ambiente ou uma combinação destes.
e) É o evento que tem o potencial de levar a um
acidente ou que deu origem a um acidente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Sobre a apresentação pessoal, no ambiente
de trabalho, são recomendações adequadas:
I- Não usar roupas extravagantes, que chamem
muito a atenção, como decotes muito ousados.
II- Não usar roupas muito curtas ou apertadas,
perfumes muito fortes, adornos e adereços muito
chamativos.
III- Não compareça ao trabalho de bermuda ou
como se estivesse de folga. Passe uma imagem
profissional.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
e) I, apenas.

17) Balaclava é um tipo de EPI para proteção:
a) dos olhos.
b) respiratória.
c) do crânio, face e pescoço.
d) do tronco e das mãos.
e) das pernas.
18) Em relação aos primeiros socorros em caso
de fratura, luxação e contusão:
I- A primeira coisa a fazer é identificar qual parte
do corpo foi atingida e mantê-la o mais imóvel
possível, já que qualquer movimento mais brusco
pode piorar a situação.
II- Uma tala pode ser improvisada com um pedaço
de madeira e pano.
III- No caso de fratura exposta, amarre um pano em
cada extremidade para evitar a perda de muito
sangue.
IV- Se a vítima estiver consciente, mantenha-a bem
hidratada e agasalhada até a chegada do socorro
médico.
Agora, assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
19) Na coleta seletiva, embalagens de plástico
são destinadas nas lixeiras de cor:
a) Vermelho.
b) Verde.
c) Azul.
d) Preto.
e) Marrom.
20) NÃO é um equipamento ou produto
utilizado na limpeza em geral:
a) Balde.
b) Pincel atômico.
c) Vassoura.
d) Pano limpo.
e) Detergente.

