
 

 
 

 

 

 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
A

D
ER

N
O

 D
E 

Q
U

ES
TÕ

ES
 

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

URUBUS E SABIÁS 

(Rubem Alves) 

 

Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo 

em que os bichos falavam... Os urubus, aves 

por natureza becadas, mas sem grandes dotes 

para o canto, decidiram que, mesmo contra a 

natureza eles haveriam de se tornar grandes 

cantores. 

E para isto fundaram escolas e importaram 

professores, gargarejaram dó-ré-mi-fá, 

mandaram imprimir diplomas, e fizeram 

competições entre si, para ver quais deles 

seriam os mais importantes e teriam a 

permissão para mandar nos outros. Foi assim 

que eles organizaram concursos e se deram 

nomes pomposos, e o sonho de cada 

urubuzinho, instrutor em início de carreira, era 

se tornar um respeitável urubu titular, a quem 

todos chamam de Vossa Excelência. Tudo ia 

muito bem até que a doce tranquilidade da 

hierarquia dos urubus foi estremecida. A 

floresta foi invadida por bandos de pintassilgos 

tagarelas, que brincavam com os canários e 

faziam serenatas para os sabiás... Os velhos 

urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a 

testa, e eles convocaram pintassilgos, sabiás e 

canários para um inquérito. 

        — Onde estão os documentos dos seus 

concursos? E as pobres aves se olharam 

perplexas, porque nunca haviam imaginado 

que tais coisas houvessem. Não haviam 

passado por escolas de canto, porque o canto 

nascera com elas. E nunca apresentaram um 

diploma para provar que sabiam cantar, mas 

cantavam simplesmente... 

 

        — Não, assim não pode ser. Cantar sem a 

titulação devida é um desrespeito à ordem. 

        E os urubus, em uníssono, expulsaram da 

floresta os passarinhos que cantavam sem 

alvarás...”. 

        MORAL: Em terra de urubus diplomados 

não se houve canto de sabiá. 

QUESTÃO 01 

Sobre o texto acima, é correto afirmar que se 

trata de um/a:  

(A) Crônica. 

(B) Fábula.  

(C) Conto.  

(D) Anedota.  

(E) Lenda. 

QUESTÃO 02 

Qual o tema central do texto? 

(A) O interesse dos urubus de combaterem os 

sabiás.  

(B) O interesse dos pássaros em ensinar o 

canto aos urubus. 

(C) O interesse dos urubus de se tornarem 

cantores, apesar do canto não fazer parte de sua 

natureza.  

(D) Contrapor a beleza dos urubus à beleza dos 

pássaros.  

(E) A briga por território entre urubus, 

pintassilgos e sabiás.  

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa que represente o clímax 

do texto: 

(A) “E para isto fundaram escolas e 

importaram professores, gargarejaram dó-ré-

mi-fá.” 

(B) “Os velhos urubus entortaram o bico, o 

rancor encrespou a testa, e eles convocaram 

pintassilgos, sabiás e canários para um 

inquérito”.  

(C) “Cantar sem a titulação devida é um 

desrespeito à ordem.” 

(D) “E os urubus, em uníssono, expulsaram 

da floresta os passarinhos que cantavam sem 

alvarás...” 

(E) “A floresta foi invadida por bandos de 

pintassilgos tagarelas, que brincavam com os 

canários e faziam serenatas para os sabiás...”. 
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QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que corresponda ao 

desfecho do texto:  

 

(A) Quando os urubus decidem aprender a 

cantar.  

(B) Quando os urubus fundaram uma escola.  

(C) Quando a hierarquia dos urubus foi 

estremecida. 

(D) Quando os pássaros invadiram a floresta.  

(E) Quando os urubus expulsaram os pássaros 

da floresta.  

QUESTÃO 05 

De acordo com o texto, por que os urubus 

expulsaram os pássaros da floresta? 

 

(A) Porque os pássaros cantavam sem ter 

diploma de canto.  

(B) Porque os pássaros cantavam muito alto. 

(C) Porque o canto dos pássaros causou inveja 

nos urubus. 

(D) Porque os pássaros eram os verdadeiros 

cantores.  

(E) Porque os pássaros não cantavam tão bem 

quanto os urubus.  

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa que NÃO expressa a 

ideia contida na moral do texto:  

 

(A) Mais vale ser diplomado do que ter talento.  

(B) O saber institucionalizado não aceita 

outras formas de saber que não as controladas 

por lei.  

(C) O talento é menos valorizado do que a 

posse de um diploma.  

(D) O poder institucional determina quem tem 

o direito de exercer determinadas atividades.  

(E) Ter diploma não significa, 

necessariamente, ter aptidão.  

 

QUESTÃO 07 

 No trecho “Os urubus, aves por natureza 

becadas, mas sem grandes...”, a palavra em 

destaque exprime a ideia de: 

(A) Concessão.   

(B) Adição. 

(C) Oposição.  

(D) Adversidade  

(E) Exclusão.  

 

QUESTÃO 08 

Considerando a relação de sinonímia entre as 

palavras, no trecho “E as pobres aves se 

olharam perplexas...”, a frase também poderia 

ser escrita da seguinte forma, sem alterar o 

sentido do texto:  

 

 (A) “E as pobres aves se olharam tímidas...” 

(B) “E as pobres aves se olharam 

enraivecidas...” 

(C) “E as pobres aves se olharam abismadas...” 

(D) “E as pobres aves se olharam convictas...” 

(E) “E as pobres aves se olharam 

entristecidas...” 

 

 

QUESTÃO 09 

Em “Não haviam passado por escolas de 

canto...”, temos, respectivamente:  

 

(A) Substantivo sobrecomum e verbo.  

(B) substantivo sobrecomum e substantivo 

sobrecomum.  

(C) Substantivo sobrecomum e substantivo 

epiceno.  

(D) Substantivo epiceno e verbo.  

(E) Substantivo comum de dois gêneros e 

verbo.  
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QUESTÃO 10 

No trecho “Cantar sem a titulação devida é um 

desrespeito à ordem.”, o uso do acento 

indicativo de crase se dá pela mesma regra que:  

 

(A) Ainda voltaremos àquela praia.  

(B) Tenho médico às 18h30.  

(C) Falei à beça, mas ninguém me ouviu. 

(D) Ontem voltamos às ruínas que visitamos 

nas férias. 

(E) Às vezes precisamos ter paciência.  

QUESTÃO 11 

No trecho “Os velhos urubus entortaram o 

bico, o rancor encrespou a testa”, os verbos em 

destaque estão conjugados em quais tempo e 

modo verbais?  

 

(A) Presente do Indicativo.  

(B) Pretérito Perfeito do Indicativo.  

(C) Pretérito Imperfeito do Indicativo.  

(D) Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo.  

(E) Futuro do Subjuntivo.  

QUESTÃO 12 

No trecho “(...) o sonho de cada urubuzinho, 

instrutor em início de carreira, era se tornar 

um respeitável urubu titular, a quem todos 

chamam de Vossa Excelência.”, o termo em 

destaque é um pronome de tratamento usado 

para:  

 

(A)  Altas autoridades: Presidente da 

República, ministros, deputados, 

embaixadores. 

(B) Príncipes e princesas, duques e duquesas. 

(C)  Cardeais. 

(D) Oficiais, funcionários graduados e 

tratamento comercial. 

(E) Reitores de universidades. 

 

QUESTÃO 13 

Há erro de concordância verbal em:  

 

(A) A multidão de fãs ultrapassou o cercado.  

(B) Os Estados Unidos influencia o mundo.   

(C) Grande número dos presentes se retirou.  

(D) Ele foi um dos que mais contribuiu para o 

churrasco.  

(E) Um mês, uma semana, um ano de 

promessas não mudam nada.  

QUESTÃO 14 

Analise os itens e responda: 

 

I – Em “recebemos bastantes telefonemas” 

temos erro de concordância nominal.  

II – Em “É proibido saída pela direita.” há 

correta regência nominal.  

III – Em “Não estou disposto a esquecer tão 

fácil.” há correta regência nominal.  

IV – Em “Seguem anexos os arquivos.” há 

correta concordância nominal.  

 

(A) Apenas I e II estão corretas.  

(B) Apenas II e III estão corretas. 

(C) Apenas III e IV estão corretas.  

(D) Apenas IV está correta.  

(E) I, II, III e IV estão corretas.  

QUESTÃO 15 

Não há uso de verbo defectivo em:  

 

(A) Em Bariloche neva muito.  

(B) Havia muitos assaltos onde eu morava.  

(C) Faz dez anos que eu não o vejo.  

(D) Trovejou durante todo o dia.  

(E) Joana já havia limpado a cozinha quando 

eu entrei.  
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QUESTÃO 16 

Analise os itens e responda: 

I – Reticência pode, também, indicar dúvida ou 

hesitação do falante na frase. 

II – Parêntese serve para isolar palavras e 

frases intercaladas de caráter explicativo e 

datas.  

III – Em “Carlos, meu ex-namorado, era muito 

ciumento.” o uso da vírgula é usado para 

separar oposto.  

 

(A) Apenas I está correta. 

(B) Apenas II está correta.  

(C) Apenas III está correta.  

(D) I, II e III estão incorretas.  

(E) I, II e III estão corretas.  

QUESTÃO 17 

Sobre colocação pronominal, analise os itens e 

responda: 

I – Sinto-me grata por tudo que tenho. 

II – Ninguém a viu sair.  

III – Me diga o horário da prova.  

IV – Não sinta-se tão culpado.  

 

(A) Apenas I e II estão corretas.  

(B) Apenas II e III estão corretas.  

(C) Apenas III e IV estão corretas.  

(D) Apenas IV está correta.  

(E) I, II, III e IV estão corretas.  

QUESTÃO 18 

A palavra “pernóstico” estabelece relação de 

sinonímia com as seguintes palavras, 

EXCETO:  

 

(A) Afetado. 

(B) Presunçoso.  

(C) Pedante.  

(D) Ignóbil. 

(E) Esnobe.  

QUESTÃO 19 

A palavra “ignoto” estabelece relação de 

antonímia com:  

 

(A) Desconhecido.  

(B) Insigne.  

(C) Ignorado.  

(D) Obscuro.  

(E) Incógnito.  

 

QUESTÃO 20 

Há uso facultativo de acento indicativo de 

crase em: 

 

(A) Saí à francesa da festa.  

(B) Voltei àquele lugar tão temido.  

(C) Fui à antiga fazenda de meu avô.  

(D) Vamos à minha casa mais tarde?  

(E) Há dores que, às vezes, somente o tempo 

cura.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 21 

Um cachorrinho bebe 500 ml de água por dia. 

Logo, em doze dias, ele consome quantos 

mililitros de água no total: 

(A) 4 800 ml. 

(B) 5 000 ml. 

(C) 5 600 ml. 

(D) 6 000 ml. 

(E) 6 800 ml. 

 

QUESTÃO 22 

Um exemplo de conjunto vazio, está 

apresentado na alternativa:  

(A) A = {2}. 

(B) B =  { }. 

(C) C = {1 , 3 , 5}. 

(D) D = { - 4 , - 6 , - 8}. 

(E) E = {0,25 , 0,4 , 0}. 
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QUESTÃO 23 

A idade do pai de Carlos é um número par. Das 

alternativas, qual apresenta essa idade: 

(A) 43. 

(B) 49. 

(C) 57. 

(D) 62. 

(E) 71. 

 

QUESTÃO 24 

Qual alternativa apresenta um conjunto 

unitário: 

(A) M = {3 , 6 , 9 , 12}. 

(B) N = { - 2 , - 4 , - 6}. 

(C) O = {32 , 72}. 

(D) P = { - 4, - 16 , - 20}. 

(E) Q = { 6 }. 

QUESTÃO 25 

Uma televisão foi comprada para Dona Paola. 

A mesma tem peso de 6,2 Kg. Esse peso, em 

gramas, é: 

(A) 62.000.000 g. 

(B) 6.200.000 g. 

(C) 620.000 g. 

(D) 62.000 g. 

(E) 6.200 g. 

 

QUESTÃO 26 

A professora Clarinda possui um número X de 

alunos. Sabendo que X é um número ímpar, 

então o valor de X, é: 

(A) 8. 

(B) 12. 

(C) 15. 

(D) 18. 

(E) 24. 

 

QUESTÃO 27 

O comprimento da folha do caderno de Bruno 

possui 38 cm. Essa medida, em mm, é: 

(A) 0,038 mm. 

(B) 0,38 mm. 

(C) 3,8 mm. 

(D) 380 mm. 

(E) 3.800 mm. 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

Cíntia comprou cinco calcinhas de R$ 4,50 

cada e oito cuecas de R$ 5,00 cada. Sabendo 

que para pagar, ela entregou uma nota de R$ 

100,00, então o troco que ela recebeu, foi: 

(A) R$ 37,50. 

(B) R$ 42,00. 

(C) R$ 58,20. 

(D) R$ 62,50. 

(E) R$ 66,90. 

 

QUESTÃO 29 

A composição do número 50.200, é: 

(A) cinco centenas e vinte unidades. 

(B) cinco dezenas e duas unidades. 

(C) cinco centenas de milhar e duzentas 

unidades. 

(D) cinco unidades de milhar de milhar e vinte 

dezenas. 

(E) cinco dezenas de milhar e duas centenas. 

 

QUESTÃO 30 

A quantidade de computadores que há na sala 

de informática de Lucas, é um Múltiplo de 3. 

Logo, essa quantidade é:  

(A) 55. 

(B) 58. 

(C) 67. 

(D) 69. 

(E) 71. 

 

QUESTÃO 31 

Um divisor do número 12.560, é: 

(A) 21 

(B) 18.  

(C) 16. 

(D) 14. 

(E) 12. 

 

QUESTÃO 32 

O sucessor do número 559, é: 

(A) 549. 

(B) 558. 

(C) 560. 

(D) 569. 

(E) 649. 
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QUESTÃO 33 

A quantidade de animais que Juca possui em 

seu sítio, é o antecessor do número 77. Logo, 

esse número é: 

(A) 74. 

(B) 75. 

(C) 76. 

(D) 77. 

(E) 78. 

QUESTÃO 34 

Um coelhinho foi vendido pelo valor de R$ 

220,00. Após alguns meses, o dono do mesmo 

o vendeu por 15% mais caro. Então, o valor 

que o mesmo foi vendido, é: 

(A) R$ 235,00. 

(B) R$ 239,60. 

(C) R$ 248,00. 

(D) R$ 253,00. 

(E) R$ 264,20. 

QUESTÃO 35 

Na gaveta de meias de João há no total 56 

meias. Destas, 12 são pretas, 19 são cinzas, 14 

são brancas e o restante é azul marinho. Logo, 

a quantidade de meias que é azul marinho, é 

de: 

(A) 11. 

(B) 12. 

(C) 13. 

(D) 14. 

(E) 15. 

QUESTÃO 36 

Laís possui cinco cadernos, dois estojos, nove 

canetas, doze lápis e duas borrachas. O total de 

materiais que ela possui, é: 

(A) 22. 

(B) 24. 

(C) 26. 

(D) 28. 

(E) 30. 

QUESTÃO 37 

Douglas comprou 24 pastéis para dividir de 

forma igual, entre ele e seus dois amigos. 

Sabendo que cada um recebeu a mesma 

quantidade de pastel, então essa quantidade foi 

de: 

(A) 5. 

(B) 6. 

(C) 7. 

(D) 8.  

(E) 9. 

 

QUESTÃO 38 

Observando a sentença matemática abaixo, é 

correto afirmar que: 

6𝑥 + 2 = 1 

(A) Multiplicando o X por 6, acrescentando 2, 

obterá 1 como resultado. 

(B) Dividindo 6 vezes o X é obtém-se 2. 

(C) Somando X com 2, obtém-se 6. 

(D) Subtraindo 6 de X, obtém-se 1. 

(E) Acrescentando 1 à X, obtém-se 3. 

 

QUESTÃO 39 

Uma padaria vendeu em uma semana 40 bolos. 

Na segunda semana essa padaria vendeu 15% 

a mais de bolos, então a quantidade de bolos 

vendidos nessa segunda semana, é: 

(A) 42. 

(B) 44. 

(C) 46. 

(D) 48. 

(E) 50. 

 

QUESTÃO 40 

A área total da casa de Rildo é de 124,75 𝑚2, 

essa área em 𝑐𝑚2, é de: 

(A)  1.247,500 𝑐𝑚2. 

(B) 124.750 𝑐𝑚2. 

(C) 12.475 𝑐𝑚2. 

(D) 1.247 𝑐𝑚2. 

(E) 12,47 𝑐𝑚2. 
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