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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

A responsabilidade do servidor público é muito grande. 

O servidor público é: 

 Agente a serviço da cidadania, uma diferença dos 

demais trabalhadores; 

 Comprometido com a ética e com a Constituição; 

 Capaz de lidar com a diferença e a diversidade; 

 Lida com o que é de todos. 

O principal diferencial do servidor público é que este tem a 

oportunidade de servir à comunidade em que vive. Por isso não 

pode ser vista como uma profissão qualquer, e sim como um 

desafio de se cuidar do que é de todos nós. 

http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/noticias/orientacao/impo

rtancia-do-servidor-publico-artigo-de-augusto-dourado 

 

01- Segundo o texto: 

A. O servidor público tem poucas responsabilidades. 

B. O servidor público é diferente dos demais 

trabalhadores. 

C. O servidor público trabalha com pessoas iguais. 

D. O servidor público só pode servir a sua vizinhança. 

E. O servidor público tem a importante função de cuidar 

do bem comum. 

02- Dizer que o servidor público é comprometido com a 

Constituição, é o mesmo que dizer que ele: 

A. Escreveu a Constituição brasileira. 

B. Só trabalha quando a Constituição é desobedecida. 

C. Preza pelas leis do país. 

D. Só emprega a lei porque é obrigado. 

E. Criou todas as leis. 

03- É acentuada pela mesma regra que „público‟, a palavra: 

A. Sensível 

B. Jóquei 

C. Bíceps 

D. Ótimo 

E. Órgãos 

 

 “...da ino___ência da infância até à velhice e___trema, 

continuará e___atamente assim, só atribuindo interesse e 

grande___a àquilo que está a servi____o da sua pessoa e da sua 

importância." 

 

(Rachel de Queiroz. Um alpendre, uma rede, um açude: 100 

crônicas escolhidas, Editora Siciliano, 1994. – Fonte: Templo 

Cultural Delfos) 

 

04- Quais as letras que completam corretamente os espaços? 

A. S – s – z – s – ç  

B. Ss – z – s – s – ss  

C. C – x – z – z – ç  

D. Ss – s – x – z – ç  

E. C – x – x – z – ç  

 

 

 

  

   
 

05- Por que a charge é engraçada? 

A. Porque os homens estão usando fantasias. 

B. Porque se passa na época do Carnaval. 

C. Porque é a morte quem se oferece para levar o homem 

em casa. 

D. Porque a decoração do lugar não tem nada a ver com as 

roupas dos homens. 

E. Porque os personagens são fruto de um sonho do autor. 

06- Há um erro de grafia no texto acima. Identifique-o: 

A. „bebí‟ não é acentuada. 

B. „pegá‟ deveria estar no lugar de „pegar‟. 

C. Em vez de „o carro‟ deveria ser „um carro‟. 

D. „casa‟ se escreve com „z‟. 

E. „dirijo‟ deveria ser escrito „dirigo‟. 

 

 

A Arte de Ser Avó 

 

Netos são como heranças: você os ganha sem merecer. Sem 

ter feito nada para isso, de repente caem do céu. 

Sem se passarem as penas do amor, sem os compromissos do 

matrimônio, sem as dores da maternidade. O neto é realmente 

o sangue do seu sangue, filho de filho, mais filho que o filho 

mesmo. 

Naqueles adultos cheios de problemas que hoje são os filhos, 

que têm sogro e sogra, cônjuge, emprego, apartamento a 

prestações, você não encontra de modo nenhum as suas 

crianças perdidas. E então, um belo dia, o doutor lhe põe nos 

braços um menino. Completamente grátis - nisso é que está a 

maravilha. Sem dores, sem choro, aquela criancinha da sua 

raça, da qual você morria de saudades. Pois aquela criancinha, 

longe de ser um estranho, é um menino seu que lhe é 

"devolvido". 

Sim, tenho certeza de que a vida nos dá os netos para nos 

compensar de todas as mutilações trazidas pela velhice. 

(QUEIROZ, Rachel. O Brasileiro Perplexo. Porto Alegre: 

Editora do Autor, 1963) 
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07- No texto, quando a autora diz que “você não encontra de 

modo nenhum suas crianças perdidas”, “perdidas‟ quer dizer 

que: 

A. Os filhos cresceram. 

B. Os filhos foram embora. 

C. Os filhos lhe deram netos. 

D. Os filhos esqueceram da mãe. 

E. Os filhos vivem com os sogros. 

08- Assinale a separação silábica INCORRETA: 

A. Com – pro – mis – so 

B. Ma – tri – mô – ni – o 

C. Ma – ter – ni – da – de  

D. Sa – u – da – des  

E. Cer – te – za  

09- Qual das palavras NÃO está no plural de acordo com as 

palavras do texto: 

A. Cheios 

B. Perdidas 

C. Grátis 

D. Netos 

E. Mutilações 

10- Assinale a alternativa correta de acordo com as palavras do 

texto: 

A. „cônjuge‟ está no masculino. 

B. „criancinha‟ está no masculino. 

C. „velhice‟ dá qualidade. 

D. „belo‟ dá qualidade. 

E. „devolvido‟ está no feminino. 

11- Assinale a alternativa que tem uma palavra e seu sinônimo 

de acordo com o texto: 

A. Herança = guardado 

B. Penas = sofrimentos  

C. Cônjuge = parente  

D. Prestações = serviços  

E. Estranho = feio  

12- Assinale a alternativa correta: 

A. „De repente‟ indica tempo 

B. „Hoje‟ indica lugar 

C. „Realmente‟ indica dúvida 

D. „Não‟ indica dúvida 

E. Sim indica ordem 

13 - Qual das frases retiradas do texto NÃO foi reescrita no 

passado corretamente? 

 

A. “você os ganha sem merecer.” 

“você os ganhou sem merecer.” 

 

B. “de repente caem do céu.” 

“de repente cairão do céu.” 

 

C. “O neto é realmente o sangue do seu sangue.” 

“O neto era realmente o sangue do seu sangue.” 

 

 

D. “você não encontra de modo nenhum” 

“você não encontrou de modo nenhum” 

 

E. “o doutor lhe põe nos braços um menino.” 

“o doutor lhe pôs nos braços um menino.” 

 

14- Em qual das frases a pontuação está INCORRETA? 

 

A. “Qual será o jovem satisfeito?” (Rachel de Queiroz) 

B. “Gosto de palavras na cara, de frases que doem e de 

verdade ditas.” (Rachel de Queiroz) 

C. Por que os doutores não arranjam remédio para um 

ferido coração. (Rachel de Queiroz) 

D. “Cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado.” 

(Rachel de Queiroz) 

E. “Mas se a Terra é redonda e tem céu em toda a volta, 

onde fica o inferno?" (Rachel de Queiroz) 

15- Em qual das frases houve erro? 

A. "Acabou a seleção para mim" (Lionel Messi) 

B. “A gente é uma família que briga.” (Juliana Paes) 

C. “Usei droga des de os 11 anos.” (Eneir Silva) 

D. “Caçar Pokémons no celular com certeza é  

divertido.” (Olhar Digital) 

E. “Seja paciente.” (R7) 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 – Existem diversas doenças causadas pela má higiene no 

ambiente de trabalho e de casa, uma delas é a Leptospirose, que 

é causada principalmente por: 

 

A. Fezes de pombo 

B. Urina de rato 

C. Picada de mosquito 

D. Mordida de cachorro 

E. Não lavar a mãos após o uso do banheiro 

 

17 – A luva de malha de aço é utilizada para evitar: 

 

A. Choques 

B. Quedas de objetos 

C. Cortes 

D. Irritação por produtos químicos 

E. Irritação por produtos gelados 

 

18 – Na limpeza do mármore não se deve utilizar, EXCETO: 

 

A. Água sanitária 

B. Solventes 

C. Sabão em pó 

D. Sapólio 

E. Sabão de coco 

 

 

 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2016/06/acabou-a-selecao-para-mim-diz-messi-apos-derrota-para-o-chile-na-copa-america-6210416.html
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19 – São Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo do 

trabalho, EXCETO: 

 

A. Cone 

B. Luva de raspa 

C. Óculos de sol 

D. Protetor solar 

E. Bandeira 

 

20 – O que NÃO se deve esperar de um membro de uma 

equipe? 

 

A. Compreender realisticamente o papel e a 

responsabilidade de cada um. 

B. Priorizar os objetivos pessoais acima dos da equipe. 

C. Colaborar com os outros membros da equipe. 

D. Fazer o esforço necessário para a realização do grupo. 

E. Demonstrar padrões altos de excelência. 

 

21 – Da comunicação adequada no ambiente de trabalho, é 

INCORRETO afirmar que se deve: 

 

A. Usar linguagem apropriada 

B. Fornecer informações claras e precisas 

C. Evitar interferências e interrupções 

D. Evitar dispersão 

E. Usar um canal único para atingir o ouvinte. 

 

22 – A eficácia da limpeza depende basicamente de, EXCETO: 

 

A. Ação química 

B. Ação física 

C. Ação térmica 

D. Ação estética 

E. Tempo  

 

23 – Na lavagem correta das mãos, o primeiro procedimento 

tomado deve ser: 

 

A. Molhar as mãos. 

B. Ensaboar as mãos. 

C. Passar álcool 70º nas mãos. 

D. Escovar as unhas. 

E. Esfregar a mãos. 

 

24 – O recipiente apropriado para lixo deverá ter as seguintes 

característica, EXCETO: 

 

A. Atender às condições sanitárias. 

B. Não ser feio, repulsivo ou desagradável. 

C. Ter capacidade para conter o lixo gerado durante toda 

semana. 

D. Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a 

produtividade do serviço. 

E. Possibilitar uma manipulação segura por parte da 

equipe de coleta. 

 

 

 

 

25 – Indica-se para pisos de madeira e móveis porque forma 

uma camada protetora e suaviza arranhões: 

 

A. Água Sanitária 

B. Cera Líquida 

C. Limpa-vidros 

D. Desinfetante  

E. Álcool Gel 

 

26 – Não é um exemplo de atitude ética em um ambiente de 

trabalho: 

 

A. Respeito entre os funcionários. 

B. Respeitar à hierarquia da instituição.  

C. Buscar o crescimento profissional sem prejudicar os 

colegas de trabalho. 

D. Comentar em casa os atos sigilosos da instituição. 

E. Respeitar as regras e normas da instituição. 

 

27 – Para reduzir os enfrentamentos com os superiores é 

preciso, EXCETO: 

 

A. Colocar-se no lugar dele. 

B. Analisar os seus padrões de pensamento. 

C. Levar todos os problemas para ele. 

D. Mantê-lo informado, tanto sobre o que você fez quanto 

sobre o que planeja fazer. 

E. Ouvir e observar. 

 

28 – O lixo nas áreas externas – para serem recolhidos – 

devem, de preferência, estar, EXCETO: 

 

A. Em estrados altos para evitar contato com roedores e 

outros animais. 

B. Protegido da chuva e do sol. 

C. Em recipientes abertos, de fácil limpeza. 

D. Em recipientes separados por tipo: lixo orgânico 

(restos de alimentos) e lixo reciclável (papel, vidro, 

plástico e metal). 

E. Evite o acúmulo de caixas, garrafas e sucatas que 

favorecem o aparecimento de insetos e roedores. 

 

29 – Entrando em contato com substâncias químicas agressivas, 

o primeiro cuidado deverá ser lavar, prioritariamente, a região 

afetada com o quê? 

  

A. Leite  

B. Água 

C. Álcool  

D. Iodo  

E. Vinagre 

 

30 – Sobre equipamentos do local de trabalho, é CORRETO 

afirmar: 

 

A. Deve ser utilizado da maneira que o trabalhador julgar 

mais fácil. 

B. Deve ser utilizado da maneira que o trabalhador julgar 

mais prático. 

C. Deve ser armazenado em qualquer lugar. 

 

http://www.sinonimos.com.br/enfrentamento/
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D. Devem ser seguidas as instruções adequadas. 

E. Não existe a necessidade de cuidados com os 

equipamentos, pois, esta é responsabilidade do 

funcionário superior. 

 

31 – Para áreas externas ou pesadas, devem-se utilizar 

vassouras: 

 

A. Pequenas. 

B. Com cerdas de pano. 

C. Com cerdas grossas e duras. 

D. Com cerdas sintéticas retas e plumadas. 

E. Com cerdas finas e macias. 

 

32 – O ato de etiquetar os produtos e guardá-los em seus 

devidos lugares refere-se, de forma específica, a que ações, 

respectivamente: 

 

A. Prevenção / preservação 

B. Higienização / identificação 

C. Ordenação / prevenção 

D. Identificação / ordenação 

E. Manutenção / higienização 

 

33 – Referem-se a ato de higiene pessoal, EXCETO: 

 

A. Lavar o rosto 

B. Escovar os dentes ao levantar  

C. Recolher o lixo da rua 

D. Pentear os cabelos  

E. Lavar as mãos com frequência 

 

34 – Indique o EPI que evita a inalação de produtos: 

 

A. Óculos de segurança 

B. Máscara 

C. Perneira 

D. Luva de borracha 

E. Protetor auricular 

 

35 – São vantagens do hipoclorito de Sódio na limpeza, 

EXCETO: 

 

A. Eficaz contra diversas formas de microorganismos. 

B. Não é inativado na presença de matéria orgânica. 

C. Baixo custo. 

D. Baixo nível de toxicidade 

E. Ação rápida 

 

36 – Das afirmativas abaixo, indique a INCORRETA: 

 

A. O uso de luvas não exclui a lavagem das mãos. 

B. Manter líquidos anti-sépticos para uso, caso não exista 

lavatório no local. 

C. Manter as unhas tão longas quanto possível, e remova 

todas as jóias antes da lavagem das mãos.  

D. Deve-se evitar lesionar as mãos.  

E. Caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante 

quaisquer procedimentos, elas devem ser removidas 

imediatamente, e as mãos devem ser lavadas 

cuidadosamente. 

37 – Quanto ao uso do fogão, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Instale o fogão distante de materiais e produtos 

combustíveis (álcool, gasolina, etc) e não resistentes 

ao calor. 

B. Utilize braçadeiras para fixar a mangueira de gás no 

fogão e no regulador de pressão fixado no botijão. 

C. O botijão deve ser colocado sempre no lado oposto da 

entrada do gás. 

D. Utilize, na ligação do gás, mangueira de plástico 

(PVC) transparente com faixa amarela, com a 

gravação NBR e dentro do prazo de validade.  

E. Deve-se evitar que a mangueira de gás passe pela parte 

traseira do fogão. 

 

38 – Referente à utilização de telefone é INCORRETO afirmar: 

 

A. Dar toda a atenção à pessoa que ligou sem ficar 

distraído com outras atividades em paralelo. 

B. Evitar intimidades com a pessoa que está do outro lado 

da linha, exceto nos casos de extrema intimidade, 

como familiares. 

C. Ao atender telefonemas alheios, anote o recado 

escrevendo o nome da pessoa que ligou, o número do 

telefone, o assunto e a hora. 

D. Não faça ligações pessoais demoradas. 

E. Retorne as ligações, mesmo que você não conheça 

quem deixou recado. 

 

39 – Sobre o comportamento apropriado em reuniões, indique a 

alternativa FALSA: 

 

A. Não chegar atrasado.  

B. Não sentar à cabeceira da mesa, pois esse lugar 

normalmente é reservado à pessoa que conduzirá a 

reunião.  

C. Procurar ser participativo. 

D. Expor todas suas ideias, contanto que sejam boas. 

E. A pessoa que está conduzindo a reunião deve ser o 

primeiro e o último a falar.  

 

40 – Referente à educação no trabalho, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Procurar cumprimentar todas as pessoas que encontrar, 

na chegada e na saída.  

B. Utilizar sempre que necessário: "Por favor", "Com 

licença", "Obrigado(a)" e "Desculpe-me".  

C. Ser atencioso, cordial e gentil.  

D. No local de refeição, esquecer as boas regras.  

E. Não falar de problemas pessoais ou profissionais 

especialmente na presença de pessoas estranhas. 

 


