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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o fragmento do livro A bolsa 
Amarela, de Lygia Bojunga, e responda às 
questões de 1 a 6. 

As vontades 
Eu tenho que achar um lugar pra esconder as 

minhas vontades. Não digo vontade magra, 
pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar 
sumiço da aula de matemática, comprar um sapato 
novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim 
todo mundo pode ver, não tô ligando a mínima. Mas as 
outras – as três que de repente vão crescendo e 
engordando toda a vida -, ah, essas eu não quero mais 
mostrar. De jeito nenhum. 

Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes 
acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar 
de ser criança. Outra hora acho que é a vontade de ter 
nascido garoto em vez de menina. Mas hoje tô achando 
que é a vontade de escrever. 

Já fiz tudo pra me livrar delas. Adiantou? Humm! É 
só me distrair um pouco e uma aparece logo. Ontem 
mesmo eu tava jantando e de repente pensei: puxa 
vida, falta tanto ano pra eu ser grande. Pronto: a 
vontade de crescer desatou a engordar, tive que sair 
correndo pra ninguém ver. 

Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de 
ser homem. Mas foi só no mês passado que a vontade 
de escrever deu pra crescer também. A coisa começou 
assim: 

Um dia fiquei pensando o que é que eu ia ser mais 
tarde. Resolvi que eu ia ser escritora. Então já fui 
fingindo que era. Só pra treinar. [...] 
(BOJUNGA, Lygia. A bolsa amarela. 35 ed. Rio de Janeiro: Casa 
Lygia Bojunga, 2016. p.9-10). 

1. Sobre as vontades da narradora, é correto 
afirmar que 
(A) todas elas tinham a mesma relevância 

sentimental. 
(B) eram bastante comuns para a idade da 

menina e, portanto, ela não desejava 
escondê-las. 

(C) a vontade de crescer e ser homem eram 
mais antigas do que a vontade de escrever. 

(D) estar na aula de matemática era a vontade 
mais incontrolável da menina. 

2. Observe o enunciado: “Eu tenho que achar um 
lugar pra esconder as minhas vontades”. A nova 
redação, substituindo-se a palavra destacada por 
uma antônima, é: 
(A) Eu tenho que achar um lugar pra mascarar 

as minhas vontades. 
(B) Eu tenho que achar um lugar pra patentear 

as minhas vontades. 
(C) Eu tenho que achar um lugar pra paliar as 

minhas vontades. 

(D) Eu tenho que achar um lugar pra dissimular 
as minhas vontades. 

3. Em “a vontade de crescer desatou a 
engordar”, a forma verbal destacada foi empregada 
no 
(A) presente do subjuntivo. 
(B) pretérito perfeito do indicativo. 
(C) pretérito imperfeito do subjuntivo. 
(D) pretérito mais que perfeito do indicativo. 

4. A fim de representar o modo de pensar e 
escrever de uma criança, a autora reproduz 
algumas palavras em desacordo com a variante 
padrão da língua portuguesa. Assinale a alternativa 
que apresenta tais exemplos. 
(A) pequenininho; fingindo; nem. 
(B) de repente; humm; tive. 
(C) tava; pra; tô. 
(D) hora; pra; distrair. 

5. Assinale a alternativa que todas as palavras 
são paroxítonas, conforme as normas gramaticais. 
(A) sorvete; ligando; vontade. 
(B) então; comprar; mundo. 
(C) engordando; mostrar; pronto. 
(D) pensei; hora; mas. 

6. Assinale a alternativa que a palavra 
apresentada é acentuada graficamente pelas 
mesmas razões do vocábulo “mínima”. 
(A) então. 
(B) mês. 
(C) matemática. 
(D) três. 

7. Assinale a alternativa que as lacunas devem 
ser preenchidas corretamente com “ch”. 
(A) en__oval; en__ada; en__ente. 
(B) frou__o; desen__abido; escarafun__ar. 
(C) trapi__e; salsi__a; __afariz. 
(D) me__ilhão; con__a; en__arcar. 

8. Alguns substantivos têm apenas uma forma 
para se referir a ambos os sexos (masculino ou 
feminino). Quando estes substantivos se referem a 
animais ou a plantas são denominados epicenos. 
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo 
de substantivo epiceno. 
(A) javali. 
(B) búfalo. 
(C) pavão. 
(D) camaleão. 
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9.  Analise as duas orações a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
I. Todos os dias, chove muito nessa região. 
II. Chove alegria nos corações dos homens 

bons. 

(A) Ambas orações não apresentam sujeito. 
(B) A oração I é classificada como oração sem 

sujeito, enquanto que a oração II apresenta 
sujeito simples. 

(C) A oração I não apresenta sujeito e a oração 
II tem sujeito indeterminado. 

(D) Ambas orações têm sujeito elíptico. 

10. Dentre as alternativas que se seguem, 
assinale aquela que apresenta um caso facultativo 
de crase. 
(A) À medida que o barco ia sendo tomado pela 

água, os passageiros organizavam os botes. 
(B) Nunca foi pontual, mas, naquele dia, chegou 

impreterivelmente às cinco horas da tarde. 
(C) Quando ele se referiu à sua amiga não tinha 

a intensão de ofendê-la. 
(D) Sempre escreveu muito bem. Seus poemas 

tinham um teor à Drummond. 

MATEMÁTICA 

11. De uma barra de chocolate pesando 250 
gramas, Mariana comeu 1/5 após o almoço e 3/4 
do que sobrou depois do jantar. Conclui-se, assim, 
que ainda restaram dessa barra de chocolate 
(A) 50 gramas. 
(B) 100 gramas. 
(C) 60 gramas. 
(D) 80 gramas. 

12. Com o objetivo de realizar a conferência das 
movimentações bancárias de sua conta, Roberto 
imprimiu um extrato no caixa eletrônico. Entretanto, 
por erro mecânico, não foi possível realizar a 
leitura do saldo restante na conta corrente, 
conforme a representação a seguir. 
Saldo anterior - R$ 150,00 
Depósito R$ 2.430,00 
Cheque compensado - R$ 452,00 
Pagamento de título - R$ 867,00 
Compra débito - R$ 121,00 
Restituição de I.R. R$ 598,00 
  
Saldo restante XXXXXXXX 

Após a análise dos valores, é correto afirmar que a 
conta bancária de Roberto apresenta um saldo de 

(A) R$ 2.000,00. 
(B) R$ 1.438,00. 

(C) R$ 2.342,00. 
(D) R$ 1.688,00. 

13. A uma recepcionista foi solicitado que 
organizasse as fichas de atendimento do setor dela 
em ordem decrescente. Assim, ela obteve, 
corretamente, a seguinte sequência numérica: 
(A) 20, 21, 23, 17 e 19. 
(B) 17, 19, 20, 21 e 23. 
(C) 21, 20, 19, 23 e 17. 
(D) 23, 21, 20, 19 e 17. 

14. Considerando o mês padrão com 30 dias, 
afirmar que um sexto do ano já se passou equivale 
a dizer que já se passaram 
(A) 1.500 horas. 
(B) 1.250 horas. 
(C) 1.320 horas. 
(D)  1.440 horas. 

15. Um empresário comprou 23 calças jeans por 
R$ 920,00 e vendeu, cada uma delas, por           
R$ 60,00. Deste modo, é correto afirmar que 
(A) o total das vendas foi de R$ 1.340,00. 
(B) a diferença, por peça, entre o preço de 

compra e venda é de R$ 20,00. 
(C) o lucro obtido (diferença entre o valor de 

compra e venda do produto) atingiu         
R$ 500,00. 

(D) o preço de compra de cada peça foi de     
R$ 45,00. 

16. Para um show musical foram disponibilizadas 
230 mesas. Logo na primeira semana, foi vendida 
uma parte dessas mesas por R$ 35.200, restando 
ainda R$ 38.400 a serem arrecadados com a outra 
parte. Com base nestas informações, o número de 
mesas que ainda não foram vendidas é de  
(A) 110. 
(B) 120. 
(C) 130. 
(D) 140. 

17. Assinale a alternativa que apresenta a correta 
decomposição do número 57.583. 
(A) 5 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 

5 centenas e 83 unidades. 
(B) 5 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 

5 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. 
(C) 5 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 

5 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. 
(D) 5 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 

5 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. 
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18. Elizabete comprou um forno micro-ondas em 
12 parcelas, sem juros, de R$ 27,00. Caso ela 
tivesse comprado junto um liquidificador, as 
parcelas seriam reajustadas para R$ 34,00. A 
partir dessas informações, é correto afirmar que  
(A) o liquidificador custaria R$ 84,00. 
(B) o total a ser pago na aquisição dos dois 

produtos seria de R$ 400,00. 
(C) o preço do forno micro-ondas era de        

R$ 320,00. 
(D) o preço do forno micro-ondas era seis 

vezes superior ao preço do liquidificador. 

19. João e Maria, ambos com 32 anos, têm três 
filhos com as seguintes idades: 2, 5 e 7 anos. Após 
9 anos, o número que corresponderá a soma das 
idades dessa família será  
(A) 107. 
(B) 78. 
(C) 82. 
(D) 123. 

20. Certo mercado realizou uma promoção: para 
cada R$ 22,00 em compras, o cliente receberia um 
desconto de R$ 1,30. Portanto, um cliente que 
comprou R$ 352,00 em mercadorias, pagou 
(A) R$ 300,00. 
(B) R$ 328,50. 
(C) R$ 331,20. 
(D) R$ 310,50. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Os funcionários que atuam na higienização 
dos ambientes devem utilizar os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) adequados a sua 
função. Assinale a alternativa que apresenta um 
EPI necessário a um funcionário responsável pela 
higienização de um banheiro. 
(A) Capacete. 
(B) Óculos de proteção. 
(C) Luvas de pano. 
(D) Botas de borracha. 

22. Ao proceder a limpeza de um ambiente, deve-
se sempre partir 
(A) do ambiente mais sujo para o mais limpo. 
(B) da área mais contaminada para a menos 

contaminada. 
(C) de cima para baixo. 
(D) de baixo para cima. 

23. A limpeza do ambiente externo deve 
diariamente contemplar a prática de  
(A) varrer, juntar o lixo e colocá-lo em sacos 

plásticos bem fechados. 
(B) lavar com água e sabão. 
(C) varrer e passar pano. 
(D) apena varrer e deixar o lixo acondicionado 

no canto. 

24. Sobre o uso do Equipamento de Proteção 
Individual, é correto afirmar que  
(A) é facultativo. 
(B) todos devem ser descartados após o uso. 
(C) deve ser usado em toda atividade que 

imprima algum risco físico. 
(D) avental não é um EPI. 

25. Analise as afirmações sobre uma adequada 
higienização das mãos e assinale a alternativa 
correta. 
I. É fundamental lavar as mãos antes das 

refeições. 
II. Após remover lixo e outros resíduos deve-

se lavar as mãos apenas com água. 
III. O uso do sabão na higienização das mãos é 

facultativo. 

(A)  Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Apenas III está correta. 

26. Analise a imagem a seguir e assinale a 
alternativa que a represente adequadamente. 

 
(A) Misture produtos para realizar a limpeza. 
(B) O balde não é um bom utensílio para a 

limpeza. 
(C) A mistura de alguns produtos de limpeza é 

perigosa. 
(D) Não se deve misturar bebida alcóolica e 

produto de limpeza. 

27. Sobre os panos utilizados na higienização de 
ambientes, é correto afirmar que 
(A) a lavagem dos panos, após o uso, deve ser 

feita semanalmente. 
(B) os panos devem ser guardados molhados 

nos baldes. 
(C) os panos de uso exclusivo para o chão 
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devem ser identificados e não devem ser 
utilizados para secagem de utensílios ou 
superfícies de contato com os alimentos. 

(D) os panos de pia podem ser 
esporadicamente utilizados para limpar 
resíduos no chão. 

28. Observe a imagem: 

 

Os principais equipamentos de segurança que 
devem ser utilizados na cozinha são, em ordem, 
(A) touca, luva, avental, bota emborrachada. 
(B) capacete, luva, guarda-pó, bota 

emborrachada. 
(C) capacete, luva, avental, tênis. 
(D) touca, avental, luva, bota emborrachada. 

29. A armazenagem adequada é fundamental 
para evitar desperdício e garantir a segurança e 
eficácia dos produtos. Assinale a alternativa que 
apresenta a forma correta de organizá-los. 
(A) Coloca-se na frente das 

prateleiras/armários os itens menos 
usados. 

 

(B) Os itens com data de validade próxima 
devem ser separados para serem jogados 
no lixo. 

 

(C) Os produtos mais utilizados devem ficar 
em local de fácil acesso a fim de 
dinamizar o processo. 

 

(D) Os produtos de limpeza devem ser 
acondicionados junto aos alimentos. 

30. Sobre limpeza, é correto afirmar que  
I. é a etapa mais importante do processo de 

higienização. Consiste em retirar a sujeira de 
um local (pisos, paredes, móveis, 
equipamentos e outros objetos). 

II. deve ser feita sempre esfregando bem com 
água e sabão ou detergente, com posterior 
enxágue e secagem. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) I e II estão corretas. 
(D) I e II estão incorretas. 

31. A fim de garantir a segurança na realização do 
trabalho, o funcionário deve 

(A) usar os EPIs necessários. 
(B) comer e fumar enquanto realiza o trabalho 

de limpeza. 
(C) utilizar joias e adereços durante a 

realização do trabalho. 
(D) utilizar roupas curtas e confortáveis durante 

a realização da tarefa. 

32. Sobre higiene pessoal, analise os itens que se 
seguem e assinale a alternativa correta. 
I. Os cabelos devem ser lavados ao menos uma 

vez por mês. 
II. As roupas devem ser trocadas apenas quando 

estiverem sujas. 
III. O banho deve ser realizado todos os dias. 
 
(A) Apenas I está correto. 
(B) Apenas II está correto. 
(C) Apenas III está correto. 
(D) Apenas II e III estão corretos. 

33. Ao realizar a limpeza dos móveis, deve-se 
(A) usar produtos abrasivos. 
(B) ensaboar e jogar água cuidadosamente 

com um balde. 
(C) retirar a sujeira aderida com uma espátula 

dura. 
(D) utilizar esponjas macias ou escovas de 

cerdas macias para remoção da sujidade 
aderida. 

34. Assinale a alternativa que apresenta uma 
prática adequada de higiene pessoal. 
(A) usar roupas/uniformes sempre limpos. 
(B) lavar as mãos apenas quando for ao 

banheiro. 
(C) tomar banho semanalmente. 
(D) manter as unhas compridas. 

35. Analise as afirmações sobre produtos de 
limpeza e assinale a alternativa correta. 
I. As embalagens dos produtos podem ser 

reutilizadas. 
II. Pode-se utilizar produtos de limpeza fora da 

data de validade, a fim de economizar. 
III. Deve-se sempre utilizar luvas ao manusear 

produtos de limpeza. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) I, II e III estão corretas. 

36. A desinfecção é o processo de destruição de 
microrganismos que causam doenças (vírus, 
bactérias e fungos), mediante a aplicação de 
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agentes físicos e químicos. Pode ser realizada por 
fervura, produtos químicos e remoção mecânica 
por produtos químicos. Assinale a alternativa 
correta quanto a esse processo. 
(A) A desinfecção de mamadeiras e outros 

utensílios de cozinha deve ser feito por 
meio de produtos químicos, sem consultar 
indicação do fabricante. 

(B) O tempo de fervura deve ser no mínimo de 
5 minutos. 

(C) Para superfícies de mobiliários e de 
equipamentos, é inaceitável desinfetar 
passando um pano de limpeza embebido 
em desinfetante apropriado. 

(D) Para cada tipo de substância desinfetante 
não existe uma indicação própria em 
termos de uso, diluição e exposição. 

37. O lixo dos ambientes deve ser recolhido 
(A) apenas quando ultrapassar o limite da 

capacidade dele. 
 

(B) mensalmente.  
(C) semanalmente.  
(D) diariamente.  

38. Assinale a alternativa que corresponde à 
rotina semanal de limpeza de cozinhas e estoques. 
(A) Luminárias, interruptores, tomadas, telas, 

freezer e forno. 
(B) Equipamentos (liquidificador, batedeira, 

picador de legumes) e utensílios (panelas, 
facas, pratos, talheres, cumbucas e tábua 
de corte). 

(C) Paredes, janelas, portas, armários e 
geladeiras. 

(D) Pisos, rodapés e ralos, pias, bancadas, 
fogão, maçanetas, cadeiras e mesas, 
caixas plásticas e recipiente de lixo. 

39. A fim de diminuir a exposição a produtos, 
deve-se 
(A) guardar os baldes, panos e esponjas, após 

o uso, sem lavar. 
(B) usar o produto concentrado mesmo quando 

suas instruções recomendam diluir com 
água. 

(C) usar o produto mesmo que esteja sem o 
rótulo. 

(D) ler e seguir as instruções do rótulo. 

40. A higiene de quem trabalha na cozinha deve 
respeitar alguns itens, dentre eles: 
(A) manter as unhas curtas e com esmalte. 
(B) na área de preparo, a pia para lavar as 

mãos deve ser a mesma para a lavagem 

dos vasilhames. 
(C) se estiver doente ou com cortes e feridas, 

manipule os alimentos com cuidado. 
(D) não fumar, comer, tossir, espirrar, cantar, 

assoviar, falar demais ou mexer em 
dinheiro durante o preparo de alimentos. 

41. As esponjas são fortes aliadas de 
armazenamento de germes e bactérias, por isso é 
preciso tomar alguns cuidados necessários para 
que a louça não fique contaminada. Assinale a 
alternativa que apresenta uma forma de 
descontaminar as esponjas. 
(A) Guarde sempre num recipiente com água. 
(B) Depois de lavar a louça, mergulhe sempre 

o item em uma solução de água e água 
sanitária e deixe por alguns minutos. 

(C) Deixe em cima do sabão em pedra. 
(D) Deixe dentro da pia. 

42. Dentre os produtos que não podem ser 
misturados, pois podem causar riscos à saúde 
estão: 
(A) água sanitária e detergente. 
(B) água e água sanitária. 
(C) detergente e sabão em pó. 
(D) água sanitária e álcool em gel. 

43. Protege contra o contato com fluidos 
orgânicos e contra umidade gerada pelo aerossol e 
respingos provenientes dos procedimentos de 
limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, e 
de acidente térmico, mecânico e químico. O 
impermeável deve ser usado nos procedimentos 
de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, 
sendo que para o profissional de limpeza protege a 
roupa contra umidade. A definição mencionada 
refere-se ao EPI: 
(A) luva. 
(B) bota. 
(C) óculos. 
(D) avental. 

44. Sobre a escovação de dentes, é correto 
afirmar que 
(A) deve ser realizada uma vez ao dia, 

preferencialmente ao acordar. 
(B) deve ser realizada ao acordar e após as 

refeições. 
(C) deve ser realizada ao acordar e após o 

jantar. 
(D) deve ser realizada uma vez ao dia, 

preferencialmente antes de dormir. 

45. Os utensílios da cozinha (garfos, facas, 
colheres, pratos, panelas, canecas, copos, 
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bandejas, etc.) entram em contato direto com os 
alimentos, portanto a limpeza cuidadosa evitará 
que veiculem doenças. Assim, deve-se 
(A) manejar os talheres pelo cabo. 
(B) segurar os pratos pela parte de cima e não 

pelas bordas. 
(C) pegar xícaras ou canecas pela parte de 

dentro. 
(D) secar as bandejas com pano de pia. 

46. Assinale a alternativa correta quanto à limpeza 
de vasos sanitários. 
(A) Antes de iniciar a limpeza, deve-se dar 

descarga com a tampa do vaso aberta. 
(B) Lavar com água e sabão, utilizando escova 

de cabo longo, exclusiva para esta 
finalidade. 

(C) Deve-se apenas dar descarga e limpar o 
sanitário com um pano embebecido em 
produto químico. 

(D) Não é necessário o uso de luvas. 

47. A fim de garantir a segurança no ambiente de 
trabalho, deve-se 
(A) economizar EPIs descartáveis, tais como 

luvas e toucas. 
(B) verificar a voltagem das ferramentas antes 

de ligá-las na tomada. 
(C) utilizar extensões improvisadas e 

emendadas. 
(D) emprestar EPI não descartável para o 

colega quando este esquecer o dele. 

48. Analise as afirmações e assinale a alternativa 
correta. 
I. A cozinha deve ter lixeiras de fácil limpeza, 

com tampa e pedal. 
II. Retire sempre o lixo para fora da área de 

preparo de alimentos em sacos bem 
fechados. 

III. Após o manuseio do lixo, deve-se lavar as 
mãos. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) I, II e III estão corretas. 

49. Durante a limpeza, o ar que é respirado pode 
se tornar poluído devido ao uso de produtos de 
limpeza e também pela poeira levantada. Isso 
pode causar ou piorar problemas respiratórios. 
Para evitar a exposição à poeira, deve-se 
(A) manter fechadas janelas e portas durante a 

limpeza. 

(B) usar espanador para tirar o pó de móveis. 
(C) varrer levantando bastante poeira. 
(D) realizar a troca ou limpeza do filtro/saco do 

aspirador com muito cuidado para não 
espalhar a poeira acumulada. 

50. Em um ambiente de trânsito constante de 
pessoas, a limpeza deve ser realizada 
(A) desconsiderando as pessoas ao redor. 
(B) apenas uma vez na semana. 
(C) dividindo o ambiente, deixando um lado livre 

para o trânsito de pessoal enquanto procede 
a limpeza do outro. 

(D) apenas quando não tiver fluxo de pessoas. 



 

 
 

 


