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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de SERVENTE DE OBRAS, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1
(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1, 2, 3 e 4:

A complicada arte de ver
Rubem Alves
Ela entrou, deitou-se no divã e disse: “Acho que estou ficando louca”. Eu fiquei em
silêncio aguardando que ela me revelasse os sinais da sua loucura.
“Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates,
os pimentões – é uma alegria!
Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas
de vezes: cortar cebolas. Ato banal sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para
ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis
perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles: tive a impressão de estar vendo a
rosácea de um vitral de catedral gótica.
De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser
vista! E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões.
Agora, tudo o que vejo me causa espanto.”
Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de
lá retirei as “Odes Elementales”, de Pablo Neruda. Procurei a “Ode à Cebola” e lhe
disse: “Essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que
Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro: ‘Rosa de água com
escamas de cristal’. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta… Os poetas
ensinam a ver”.
Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos, de todos os órgãos dos
sentidos, são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física
óptica de uma máquina fotográfica: o objeto do lado de fora aparece refletido do lado
de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física.
William Blake sabia disso e afirmou: “A árvore que o sábio vê não é a mesma árvore
que o tolo vê”. Sei disso por experiência própria. Quando vejo os ipês floridos, sintome como Moisés diante da sarça ardente: ali está uma epifania do sagrado.
Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que
florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão, dava muito trabalho para a sua
vassoura. Seus olhos não viam a beleza. Só viam o lixo.
Adélia Prado disse: “Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e
vejo uma pedra”.
Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há
muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem.
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“Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela
para ver os campos e os rios”, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando
Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. (...).

1. Rubem Alves faz várias citações no texto, buscando esclarecer e/ou confirmar a
proposta de tema que está em reflexão. Para ele, “ver é muito complicado”. Nesse
contexto, essa declaração significa que:
A) os poetas sofrem de perturbação ocular.
B) a loucura pode gerar deficiência visual.
C) temos dificuldade de enxergar o que vemos.
D) a visão perfeita está nos olhos do poeta.
E) muitas pessoas não têm visão perfeita.

2. Algumas palavras estão sublinhadas no texto. E, considerando as regras de
acentuação gráfica, qual dessas palavras NÃO pertence ao grupo das
proparoxítonas? Indique-a.
A) silêncio.
B) gótica.
C) diagnóstica.
D) fotográfica.
E) heterônimo.

3. Com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa em vigência, uma das palavras do
texto em análise seria modificada quanto à acentuação gráfica. Assinale-a.
A) “óptica”
B) “anéis”
C) “órgãos”
D) “vêem”
E) “ipês”
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4. "Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera
centenas de vezes: cortar cebolas".
Na passagem citada, a “coesão textual” estabelece-se através de diferentes relações
lógico-semânticas. De acordo com as palavras sublinhadas, essas relações são,
respectivamente, de:
A) alternância / finalidade.
B) oposição / tempo.
C) concessão / consequência.
D) concessão / tempo.
E) oposição / finalidade.

5. Quanto à “ortografia”, observe nas palavras abaixo o emprego da “letra Z”.
Indique a alternativa que apresenta TODAS as palavras corretamente escritas:
A) pesquizar - conscientizar - horizonte - certeza.
B) maciez - verniz - moleza - flacidez.
C) fraqueza - pobreza - analizar - alizar.
D) prazo - nudez - obezidade - traz.
E) talvez - atravéz - atráz - menosprezar.

6. Ainda sobre a ortografia, X ou CH? Assinale a alternativa em que todas as palavras
devem ser grafadas com CH, estando, portanto, CORRETAS.
A) chão - chingar - enchumaçar.
B) colcha - espichar - cachorrada.
C) inchar - enchurrada - enchente.
D) chuchuzeiro - enchada - fichar.
E) flecha - mochila - macacheira.

7. Agora, a correta grafia quanto aos “porquês”. É possível verificar que correção
gramatical está exemplificada apenas em uma das alternativas seguintes. Marque-a.
A) A situação porque passamos ainda não entendemos.
B) Por quê ainda não entendemos essa situação?
C) Ainda não entendemos essa situação por que?
D) Ainda não entendemos o porquê dessa situação.
E) A situação por quê passamos ainda não entendemos.
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8. Analisando os grupos de palavras abaixo, pode-se afirmar que a “concordância
nominal” está INCORRETA em somente uma das alternativas. Assinale-a.
A) saias brancas-gelo.
B) camisetas verde-claras.
C) sapatos marrom-café.
D) vestidos rosa-chá.
E) ternos azul-marinhos.

9. Agora, assinale a alternativa correta quanto às regras da “concordância nominal”.
A) Ficou bem claro que elas mesmas não quiseram participar da reunião.
B) No desfile carnavalesco havia bem menas pessoas este ano.
C) Conforme solicitado, as notas fiscais seguem anexo ao relatório.
D) Disse que chegaria ao aeroporto ao meio-dia e meio.
E) "Muito obrigado!". Essa foi a declaração da diretora ao governador.

10. Sobre a “concordância verbo-nominal”, identifique qual a alternativa cujas
palavras preenchem corretamente as lacunas do seguinte período:
“_________________, nesse caso, _____________ razões para que os familiares
estejam tão ____________ preocupados com a abertura do testamento.”
A) Devem haver / bastante / mesmo.
B) Deve haver / bastante / mesmos.
C) Deve haver / bastantes / mesmo.
D) Devem haver / bastante / mesmos.
E) Deve haver / bastantes / mesmos.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Assinale a alternativa que apresenta a porcentagem que 782 representa de 2300.
A) 36%
B) 32%
C) 33%
D) 35%
E) 34%

12. Sabemos que a área de um quadrado é dada por
, em que é a medida
do lado do quadrado. Assim, dobrando a medida do lado de um quadrado, segue
que sua área:
A) quadruplica.
B) dobra.
C) triplica.
D) permanece a mesma.
E) quintuplica.

13. D. Salete está com 63 anos e, decidi doar parte de seus bens ainda em vida à seus
filhos Jonas e Joana. Prezando por justiça, D. Salete decidi que Jonas irá receber o
equivalente a 21% dos bens e que Joana contará com 23% do total de seus bens,
visto que Jonas tem 21 e Joana 23 anos. Um contador, contratado por Salete avalia
seu patrimômio em R$ 628.000,00. Assim, assinale a alternativa que apresenta o
quanto Joana receberá amais que Jonas.
A) R$ 10.980,00
B) R$ 11.450,00
C) R$ 12.560,00
D) R$ 8.740,00
E) R$ 13.278,00
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14. Sr. Pedro estima que R$ 950,00 de seu renda mensal é voltada a educação de
seus filhos, e que além disso tem comprometido 65% de sua renda com despesas
fixas do tipo alimentação, aluguel, condomínio, aguá, luz, telefone e gás. Assim,
assinale a alternativa que contempla a quantia que resta a Pedro visto que ele possui
uma renda mensal de R$ 4.200,00.
A) R$ 520,00
B) R$ 490,00
C) R$ 950,00
D) R$ 2730,00
E) R$ 545,00

15. Zulmira com o intuito de investir, adquiri um imóvel no valor de R$ 75000,00 e,
determina algumas melhorias a serem feitas com um custo de R$ 15.000,00. Feita a
reforma, Zulmira decidi lucrar 30% do que investira no imóvel e o disponibiliza a
venda. Nestas condições, assinale a alternativa que apresenta o valor que Zulmira
pede por seu imóvel.
A) R$ 121.000,00
B) R$ 90.000,00
C) R$ 116.000,00
D) R$ 119.000,00
E) R$ 117.000,00

16. Em 2015, a conta de energia elétrica foi um dos elementos responsáveis pela
inflação registrada neste ano, uma vez que a mesma registrou um aumento de 51%.
Em 2016, com a recuperação hídrica em alguns estados e consequentemente com o
desligamento de algumas termoelétricas, o brasileiro já conta com uma queda de 3%
em sua fatura de energia. Isso significa que uma residência que teve seu consumo,
antes da redução, no valor de R$ 160,00, e se manter o mesmo consumo, passará a
pagar o valor de:
A) R$ 157,50
B) R$ 153,30
C) R$ 149,95
D) R$ 155,20
E) R$ 154,80
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17. Considere uma pizza definida por um círculo de raio (r) igual a
, conforme
figura abaixo. Determine á área hachurada da figura, sabendo que a mesma está
dividida em 8 regiões equivalente, isto é, de mesma área.
Para a resolução deste problema utilize: {
Lembre-se: você deve assinalar a alternativa que
contempla o valor da área ocupada apenas por uma
fatia.
A)
B)
C)
D)
E)

18. No fim de semana, Julia decidiu assistir os 16 episódios restantes de uma série.
Sabendo que o tempo aproximado por episódio é de 45 minutos, determine quanto
tempo aproximadamente, Julia terá de assistir, se quiser concluir os episódios
restantes.
A) 10 horas.
B) 12 horas.
C) 11 horas.
D) 13 horas.
E) 9 horas.

19. Lucas possui uma obra literária com 368 páginas, sendo que 135 já estão lidas.
Determine quantos dias Lucas levará para terminar a leitura de seu livro, visto que
está determinado a ler 17 páginas por dia.
A) 13 dias.
B) 12 dias.
C) 14 dias.
D) 15 dias.
E) 16 dias.
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20. Em um restaurante, a única opção de almoço, é esta que é cobrado R$40,00 por
quilo. Sendo assim, um cliente que servir 450 gramas de comida, deverá pagar o
valor de:
A) R$ 18,50
B) R$ 19,00
C) R$ 20,00
D) R$ 18,00
E) R$ 19,25
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ESPECÍFICAS
21. A prática de um trabalho organizada requer o empenho de todos os envolvidos
na execução do serviço resultando em produtividade e qualidade, garantindo um
trabalho seguro. De acordo com a afirmação acima, considera-se um trabalho seguro
EXCETO:
A) Espalhar as ferramentas e ordens de serviço sobre a banca de modo a facilitar o
andamento do trabalho.
B) Organizar a execução do serviço por etapa.
C) Respeitar as normas de segurança.
D) Orientar a todos os envolvidos os riscos do trabalho.
E) Respeitar as etapas de execução.

22. Você foi designado para fazer a varredura do jardim localizado em frente a
prefeitura. O dia está quente e durante a execução do seu serviço o calor gera uma
certa fadiga e desconforto. Nesse processo uma pessoa aproxima-se de você e
pergunta onde fica a secretaria de obras. Para tal situação você tem como ação:
A) Finge que não ouviu e continua seu trabalho, pois está com pressa em terminalo.
B) Direciona para outro funcionário pois não está com disposição em responder ao
solicitante.
C) Responde cordialmente a solicitação e orientação.
D) Apenas dá uma desculpa que é novo no setor.
E) Responde-lhe que não é sua função dar informações.

23. Ao caminhar pela praça uma senhora deixa cair seu óculos e não percebe que o
perdeu. Ao deparar-se com esta situação você:
A) Recolhe o óculos e guarda.
B) Recolhe e entrega no setor de vigilância para que a pessoa reclame a perda.
C) Não é sua função recolher objetos.
D) Ignora o ocorrido.
E) Recolhe e o devolve rapidamente.
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24. A higienização de pisos com água e sabão geram o risco de queda quando
executados em locais de circulação de pessoas. Para evitar o risco de acidente qual
medida é a mais adequada para a prevenção:
A) Colocar cordões para fazer o isolamento da área.
B) Colocar cadeiras para fazer uma barreira de contenção
C) Não é necessário isolar a área, pois é visível a tarefa que está sendo executada.
D) Colocar placas de informação com relação ao risco.
E) Dispensa todos do trabalho para que seja feita a higienização.

25. A cozinha da escola municipal está sofrendo uma ampliação do qual foram
concretados cinco sapatas para a nova edificação. Neste processo, restaram-se várias
sacas de cimento vazias utilizadas na fabricação do concreto. De forma a não agredir
o meio ambiente estas sacas devem ser descartadas:
A) Nos fundos da escola, junto as sobras de terra retirada para a ampliação de
modo a formar húmus para utilizar na horta da escola.
B) Em lixeiras da via pública.
C) Queimadas para evitar o acúmulo de rejeitos da obra.
D) No buraco das sapatas, pois ficarão debaixo do aterro.
E) Em lixeiras destinadas para descarte unicamente gerados na obra de ampliação.

26. Antes de fazer a aplicação de herbicidas, deverá ser observado:
A) A viscosidade da calda.
B) A quantidade de nitrogênio na terra.
C) A velocidade do fluido.
D) A direção do vento.
E) As etapas de fabricação do produto.

27. Os produtos de limpeza devem ser armazenados:
A) No vestiário.
B) Em armário apropriado para o armazenamento.
C) Em baixo da escada.
D) No banheiro.
E) Na cozinha.
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28. Ao realizar serviços com escada manual próximos a portas de acesso é
necessário:
A) Remover a porta.
B) Trancar a porta.
C) Colocar placa de informação do serviço.
D) Ignorar o risco e executar o serviço.
E) Todos estão percebendo sua presença e não oferece risco.

29. Os vasilhames de herbicidas vazios deverão:
A) Ser devolvido ao fornecedor.
B) Ser enterrados para evitar o acúmulo de rejeitos no local de trabalho.
C) Permanecer no setor para o aproveitamento em confecção de lixeiras e vasos.
D) Ser descartados em lixeiras comuns.
E) Ser vendidos a empresas de reciclagem.

30. O uso de cloro em higienizações pesadas de banheiros requer cuidados para
evitar acidentes. Com relação a este risco, deverá ser observado antes da aplicação
deste produto:
A) A data de fabricação.
B) A ventilação do local.
C) A viscosidade.
D) A velocidade de reação.
E) O lote do produto.

31. Acidente de trabalho é todo aquele ocorrido a serviço da empresa. Para evitar o
acidente de trabalho é necessário:
A) Estar em dia com o serviço eleitoral.
B) Participar de eventos.
C) Observar as etapas de trabalho.
D) Rejeitar os riscos.
E) Antecipar etapas de trabalho para finalizá-lo antes do tempo previsto.
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32. As ferramentas manuais são instrumentos indispensáveis no seu dia a dia. Para
garantir um bom desempenho e realizar o seu trabalho de um modo seguro, deverá
ter em mãos:
A) Ferramentas adequadas para a tarefa.
B) Uma caixa com ferramentas diversas pois não há tempo a perder.
C) Apenas uma ferramenta, pois você consegue realizar todas as atividades com
apenas um instrumento.
D) Ferramentas adaptadas.
E) Ferramentas caseiras.

33. Os EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual - são indispensáveis para sua
proteção quando há exposição ao risco de acidentes. De acordo com essa afirmação
os equipamentos essenciais durante o uso de roçadeiras são:
A) O óculos de proteção.
B) Óculos de proteção, luva de raspa e calçado de segurança.
C) Protetor facial, protetor auricular, avental de PVC e luva de raspa.
D) Protetor facial, protetor auricular, avental de raspa, luva de raspa e calçado de
segurança.
E) Calçado de segurança.

34. Os EPC’s -Equipamento de Proteção Coletiva - são dispositivos ou sistemas
destinados a prevenção coletiva dos trabalhadores. Conforme essa afirmação
podemos considerar um EPC:
A) Porta.
B) Rede de esgoto.
C) Extintor de incêndio.
D) Janela.
E) Escadas.

35. Os agentes extintores são equipamentos destinado a extinção de focos de
incândio no seu início. De acordo com essa afirmação o agente extintor mais
adequado para fazer a extinção de um foco de incêndio em uma lixeira é:
A) CO2.
B) PQS.
C) CO.
D) Terra.
E) Água pressurizada.
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36. Em caso de um incêndio onde envolve toda edificação do qual você está fazendo
parte da ocupação, como deverá ser feito o abandono do local:
A) Pelos corredores de forma ordenada e segura.
B) Através das janelas.
C) Pelo telhado.
D) No elevador.
E) Através de cordas improvisadas.

37. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como a sua principal
função:
A) Zelar pelos bens da empresa.
B) Garantir os lucros do empregador.
C) Realizar balanços e gerir os gastos.
D) Promover a segurança patrimonial.
E) Promover a saúde e a segurança dos empregados.

38. O período máximo do uso de uniforme de trabalho é:
A) Dois dias.
B) Um dia.
C) Três dias.
D) Uma semana.
E) Não é necessária a troca.

39. A luva mais indicada para a sua proteção durante a coleta de lixo é:
A) De procedimento.
B) De borracha.
C) De vaqueta.
D) De raspa.
E) De nitrílica.
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40. Durante o processo de capina o mais indicado para a sua segurança é fazer o uso
de:
A) Chapéu.
B) Touca.
C) Protetor solar.
D) Chapéu e protetor solar.
E) Touca e protetor solar.
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RASCUNHO DE GABARITO
A B C D E
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