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CADERNO DE PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 
25 DE JUNHO DE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS EXTERNOS 

 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
1 – Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha – 
PORTUGUÊS (questões de 01 a 05), MATEMÁTICA (questões de 06 a 10), CONHECIMENTOS 
GERAIS (questões de 11 a 15) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (questões de 16 a 30) e são 
compreendidas de 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras: A, B, C, D, E, das quais existe 
apenas uma alternativa correta. Se o candidato assinalar mais de uma alternativa ou deixar a 
questão em branco na folha de respostas, ele perderá pontos da mesma. 
2 – Para a resposta da Prova Escrita (Objetiva), o candidato receberá juntamente com o caderno de 
prova uma folha de respostas, identificada e numerada cuja correção será feita por leitura eletrônica. 
3 – Ao receber a folha de resposta, conferir seu nome e o número de inscrição, o candidato deverá 
preencher totalmente o espaço do gabarito relativo à resposta somente com caneta esferográfica 
com tinta preta de ponta média, fornecida na sala. 
4 – Não será admitido recurso sobre preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade ou 
incorreto da folha de respostas, nem por motivo de a resposta apresentar rasura ou emenda. 
5 – Uma vez autorizado pelo fiscal de sala, o(a) candidato(a) deverá verificar se o caderno de prova 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas ou dificultam a 
leitura. Caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicitar a sua substituição pelo 
fiscal. 
6 – A prova terá a duração máxima de 04 (quatro) horas após a autorização concedida pelo fiscal 
de prova, incluindo o tempo para responder às questões do caderno de provas e preencher a folha 
de respostas. 
7 – O candidato não poderá sair da sala de prova antes das 15 horas (tempo mínimo de permanência 
em sala), a não ser para uso de sanitário ou cuidado de saúde. 
8 – O caderno de provas somente poderá ser levado depois de transcorrido o tempo mínimo de 
permanência em sala.  
9 – Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
da prova. Compete única e exclusivamente ao candidato interpretar e respondê-la. 
10 – O gabarito oficial será divulgado no site de concursos da UNIOESTE até às 17 horas do dia 26 
de junho de 2017. 
11 – Instituição responsável pela realização do Concurso Público: UNIOESTE. 
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PORTUGUÊS – NÍVEL FUNDAMENTAL  

 Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2. 

CLIMA ESFRIA EM GUARAPUAVA A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA 

A frente fria que chegou ao Paraná esta semana provocou fortes chuvas e enxurrada em algumas 
regiões.  

De acordo com o SIMEPAR, nas primeiras 12 horas dessa quinta (18 de maio), o volume de chuva 
acumulada na região Oeste do estado chegou a 50ml. “Existe a possibilidade de mais enxurradas ou 
alagamentos na região”, diz o meteorologista Samuel Braun. Em todo o estado, o tempo vai se manter instável 
nos próximos dias. A partir de domingo (21) à tarde, as chuvas darão lugar a um frio mais intenso. 

No interior do Paraná, principalmente nos municípios de Guarapuava, nos Campos Gerais, e de 
Palmas, no Sudoeste, o SIMEPAR prevê temperaturas abaixo de 5 ºC. Em Curitiba, os termômetros devem 
marcar mínima de 8 ºC ou 10 ºC.  

http://www.redesuldenoticias.com.br/notícias/19_05_2017 

1. De acordo com o texto acima, assinale a alternativa CORRETA que apresenta o sinônimo de enxurradas 
(linha 4). 

A. Secas. 

B. Marés altas. 

C. Inundações. 

D. Escassez. 

E. Denúncias. 

 

2. De acordo com o texto acima, é INCORRETO afirmar que  

A. a frente fria que chegou ao Paraná também atingiu o estado do Mato Grosso. 

B. Samuel Braun é o profissional que estuda fenômenos ligados à previsão do tempo. 

C. no dia 18 de maio, choveu cerca de 50 mililitros no Oeste do Paraná. 

D. fará frio no final de semana depois de 18 de maio. 

E. o domingo (21 de maio) será frio em Guarapuava e Curitiba.  
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3. Leia a seguinte oração: O alimento perecível deve ficar na geladeira. Sobre a palavra perecível é 
CORRETO afirmar que 

A. está escrita de forma incorreta. O correto é peressível.  

B. está escrita de forma incorreta. O correto é pereçível.  

C. significa que não se estraga/deteriora. 

D. está escrita de forma correta. 

E. é um alimento que se deve comer. 

 

4. Responda às questões 4 e 5 de acordo com a charge abaixo. 

 

 

Qual alternativa abaixo apresenta a oração gramaticalmente CORRETA.  

A. Fazem três meses que estou aqui. 

B. Haviam três meses que estava aqui. 

C. Faziam três meses que estava aqui. 

D. Haviam três meses que estavam na fila do SUS. 

E. Faz três meses que estou aqui. 
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5. Com relação à fila comentada na charge acima. Por que ela está tão demorada?  

A. Porque o show está demorando. 

B. Porque as pessoas estão na fila do SUS. 

C. Porque as pessoas querem receber a vacina da gripe.  

D. Porque as pessoas querem receber seus salários  

E. Porque vai ter uma grande festa. 

MATEMÁTICA 

 

06. O resultado da soma dos números decimais 0,1213 + 0,1417 + 2,10 é  

A. 23,730 

B. 2,273 

C. 2,3730 

D. 2940 

E. 2732,10 

 

07. Uma tonelada equivale a 1.000kg e uma saca de cimento pesa 60kg. Quantas toneladas pesarão 100 sacas 
de cimento? 

A. 60 

B. 6 

C. 600 

D. 0,6 

E. 66 
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08. Um táxi inicia uma corrida marcando como “bandeira 2” o valor de R$ 8,00 no taxímetro. Sabendo-se 
que cada quilômetro rodado custa R$ 4,50 e que o total da corrida ficou em R$ 62,00, quantos quilômetros 
foram percorridos? 

A. 22 km 

B. 120 km 

C. 14 km 

D. 12 km 

E. 13 km 

 

09. Para comprar um estofado no valor de R$ 3.400,00, o cliente pagou uma entrada de R$ 900,00 e o restante 
será pago em 4 parcelas iguais. Qual é o valor de cada parcela? 

A. R$ 625,00 

B. R$ 62,50 

C. R$ 850,00 

D. R$ 225,00 

E. R$ 680,00 

 

10. Uma Fundação que cuida de crianças abandonadas conseguiu, em junho de 2017, encaminhar 72 crianças 
para adoção ao Juizado da Infância, o que representa 60% das crianças da Fundação. Podemos afirmar que o 
número de crianças dessa Fundação que NÃO foram encaminhadas para adoção é de: 

A. 46 

B. 47 

C. 52 

D. 48 

E. 44 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11. As Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no Rio Iguaçu e são consideradas 
Patrimônio Natural da Humanidade. As Cataratas do Iguaçu ficam na divisa do estado do Paraná com a 
Argentina, portanto, estão localizadas na cidade e município de 

A. Cascavel. 

B. São Miguel do Iguaçu. 

C. Foz do Iguaçu. 

D. Guaíra. 

E. Guarapuava. 

 

12. Guarapuava é um município brasileiro do estado do Paraná e faz parte de um entroncamento 
rodoferroviário de importância nacional denominado corredor do Mercosul e fica entre os municípios de 
Curitiba e Foz do Iguaçu. Está localizado no Terceiro Planalto Paranaense, com altitude que varia entre 1030 
a 1130 metros, na sede do município. A principal rodovia que liga o Porto de Paranaguá ao Paraguai e 
Argentina passa por Curitiba, margeia a cidade de Guarapuava e chega até a cidade de Foz do Iguaçu é 
denominada de: 

A. BR 376. 

B. BR 277. 

C. BR 476. 

D. BR 163. 

E. BR 487. 

 

13. Transporte é um movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para outro, que pode ser feito, 
por exemplo, de bicicleta, trem, ônibus, barco, caminhão, dentre outros. Os meios de transporte são 
responsáveis pelo deslocamento de pessoas, animais, matérias-primas e mercadorias e são de fundamental 
importância para a infraestrutura e a economia de determinado local, cidade, município ou país. Assinale a 
única alternativa em que NÃO aparece um meio de transporte terrestre. 

A. Carro. 

B. Navio. 

C. Micro-ônibus. 

D. Trem. 
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E. Metrô. 

 

14. Qual é o atual regime e sistema político do Brasil? 

A. República Parlamentarista, com eleição do 1º Ministro. 

B. Monarquia Absolutista, governado por um Rei. 

C. República Presidencialista, com eleição de um Presidente da República. 

D. Monarquia Parlamentarista, governado por um 1º Ministro. 

E. República Monarquista, governado por um Rei. 

 

15. A Campanha da Fraternidade de 2017 tem como tema os Biomas Brasileiros. Biomas são grandes 
ecossistemas que dividem o Planeta em regiões de grande extensão, onde se desenvolve, 
predominantemente, determinado tipo de vida. Assinale a alternativa que NÃO é um Bioma Brasileiro. 

A. Bioma Amazônia. 

B. Bioma Cerrado. 

C. Bioma Mata Atlântica. 

D. Bioma Pantanal. 

E. Bioma Selva Missioneira. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

16. Para o controle de ervas daninhas nos logradouros públicos, qual das alternativas abaixo representa o 
procedimento CORRETO? 

A. Uso de veneno. 

B. Uso de tesoura grande. 

C. Uso de enxó. 

D. Arrancar com as mãos as ervas daninhas. 

E. O uso do cortador de grama. 
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17. Como é classificado o lixo de resíduos de varrição, raspagens e capina nos logradouros públicos? 

A. Público. 

B. Empresarial. 

C. Hospitalar 

D. Industrial. 

E. Residencial 

 

18. Qual alternativa representa a forma CORRETA para a utilização de equipamentos elétricos e quais 
cuidados devem ser tomados para evitar acidentes? 

A. Observar a utilização de cada equipamento para cada tipo de instalação e remover os 
equipamentos estragados. 

B. Improvisar com materiais disponíveis para conserto. 

C. Um T resolve a ligação de vários aparelhos. 

D. As máquinas elétricas do setor público podem ser ligadas em qualquer tomada. 

E. É desnecessária a proteção das partes elétricas dos aparelhos contra chuva. 

 

19. Indique qual a alternativa INCORRETA em relação à poda ou remoção de árvores, após consulta no 
setor responsável da Prefeitura Municipal de Guarapuava. 

A. Árvores causam danos ao patrimônio. 

B. Árvores na iminência de cair com o mau tempo. 

C. Árvores com raízes podres. 

D. Árvores de interesse histórico e que são raras. 

E. Árvores que impedem o acesso de veículos ao patrimônio. 
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20. Qual equipamento de proteção individual deve ser de uso obrigatório quando o auxiliar de serviços 
externos for fazer a limpeza externa de vidraças do local em que trabalha? Assinale a alternativa 
CORRETA. 

A. É preciso usar capa impermeável. 

B. É preciso usar cinto de segurança. 

C. É preciso usar botas de couro. 

D. É preciso usar capacete. 

E. É preciso usar óculos de proteção. 

 

21. Assinale a alternativa CORRETA que expressa o dever do servidor público. 

A. Facilitar fiscalização dos serviços ou de todos os atos dentro do setor por quem de direito. 

B. Deturpar ou alterar o teor de documentos que estejam sob sua responsabilidade. 

C. Aceitar propina ou vantagem de qualquer espécie. 

D. Distorcer informações ou iludir qualquer pessoa que necessite dos serviços públicos. 

E. Solicitar ajuda financeira para o cumprimento de seus deveres. 

 

22. Em pequenos reparos elétricos, o equipamento de proteção individual recomendado pelo EPI é citado 
em qual alternativa abaixo?  

A. Máscara. 

B. Luva de borracha. 

C. Capa impermeável. 

D. Capacete. 

E. Luva de tecido. 
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23. Qual cuidado é preciso ter para não haver problemas com a bomba de combustível durante a 
manutenção básica dos veículos oficiais do município? 

A. É preciso realizar limpeza no tanque de combustível a cada 10 meses. 

B. É preciso misturar os tipos de combustíveis. 

C. É preciso manter sempre o veículo com pelo menos ¼ (um quarto) de combustível. 

D. É preciso manter o tanque com pouco combustível para que a bomba não fique submersa. 

E. É preciso trocar o filtro de combustível a cada três meses. 

 

24. Em qual caso citado abaixo se deve utilizar a ferramenta identificada como torquímetro? 

A. Quando for travar o parafuso. 

B. Para evitar tensões e deformações das peças. 

C. Quando for desapertar parafusos ou porcas. 

D. Para uso em casos de parafusos deformados. 

E. Quando for utilizar como chave allen. 

 

25. Na manutenção e conservação de veículos, faz parte das funções do auxiliar operacional de serviços 
externos o uso do fluido hidráulico. Com qual objetivo o fluido hidráulico é utilizado?  

A. O fluido hidráulico é utilizado para se ter mais economia e rapidez. 

B. O fluido hidráulico é utilizado para evitar ferrugem. 

C. O fluido hidráulico é utilizado para evitar barulho. 

D. O fluido hidráulico é utilizado para transmitir a potência fornecida com maior eficiência possível 
e permitir a perfeita lubrificação dos sistemas. 

E. O fluido hidráulico é utilizado para garantir durabilidade e leveza. 
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26. Qual alternativa representa o CORRETO atendimento ao público de acordo com a conduta de um servidor 
público? 

A. Atender com educação e paciência para ouvir e mostrar boa vontade no atendimento. 

B. Dar preferência às autoridades em caso de fila para o atendimento. 

C. Ignorar pessoas malvestidas.  

D. Atender somente aos conhecidos 

E. Nunca dar informações. 

 

27. Qual alternativa abaixo está INCORRETA quando se trata do relacionamento do auxiliar de serviços 
operacionais externos com o público? 

A. Ter postura sóbria e estar pronto ao diálogo. 

B. Ter espírito de solidariedade. 

C. Ter segurança e responsabilidade nas informações prestadas. 

D. Prestar serviços particulares ao público no seu horário de trabalho. 

E. Sempre cumprimentar a todos. 

 

28. Considerando-se os cuidados e proteção do patrimônio público. Qual alternativa abaixo NÃO define 
MANUTENÇÃO? 

A. Manutenção está associada ao maior rendimento de um equipamento. 

B. Manutenção está associada aos cuidados com o funcionamento básico dos veículos oficiais. 

C. Manutenção está associada à vigilância nas praças, jardins. 

D. Manutenção está associada à guarda dos bens públicos. 

E. Manutenção está associada a não trocar lâmpadas externas queimadas e fechaduras quebradas. 
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29. Em situações em que seja necessária a aplicação de conhecimentos ou noções de primeiros socorros, qual 
alternativa representa a forma CORRETA de se agir? 

A. Procurar rapidamente alguém que saiba o que fazer. 

B. Procurar abaná-la para não faltar ar. 

C. Cuidar para que a pessoa que está deitada no chão não bata a cabeça. Deve afastar objetos que 
possam feri-la e certificar-se se não há impedimento para que a pessoa respire até a chegada do 
socorro médico. 

D. Ligar para familiares. 

E. Chamar o responsável pelo setor. 

 
30. Qual alternativa abaixo indica a forma CORRETA para a limpeza de canaletas e ralos? 

A. Devem-se usar detergente, água quente e solução de água. 

B. Devem-se usar desinfetante e detergente neutro. 

C. Devem-se usar água sanitária e sabão em pó. 

D. Devem-se usar desinfetante, eucalipto e sabão. 

E. Deve-se usar apenas água corrente. 

 

 


