
2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2016

AUXILIAR OPERACIONAL

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de AUXILIAR OPERACIONAL, que é constituída de 
trinta (30) questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está 
correta. 

2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.

3. FOLHA DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam na sua folha de resposta estão corretas. Se os 
dados  estiverem  corretos,  assine  a  folha.  Caso  haja  algum  erro,  notifique  imediatamente  o  erro  ao  fiscal.  
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

4. PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS:  Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta 
esferográfica  PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão). 
Entregue a folha-resposta ASSINADA no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje a folha-resposta, sob pena 
do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.

5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 09:30 horas, sob pena de desclassificação. 
O término da prova é às  12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário  
extra para o preenchimento do cartão de respostas.



PORTUGUÊS
Leia o fragmento da reportagem abaixo e responda as questões 1, 2 e 3.

Não é câncer: Google torna a busca por sintomas menos apavorante

O Doutor Google promete ser menos pessimista: vai parar de dizer que qualquer dor de cabeça é sintoma  
de alguma doença terminal. Veja como.

Você está com uma dor de cabeça chata, que não vai embora. As causas podem ser stress, falta de sono, 
óculos desregulado; raramente é algo mais grave, e você até sabe disso. Mesmo assim, curioso, digita "dor de cabe-
ça" no Google - e se arrepende imediatamente: aneurisma, enxaqueca, câncer no cérebro e teníase são alguns dos  
primeiros resultados. Agora, você tem certeza que está para bater as botas. Pois é. As respostas do Dr. Google nunca 
são aliviantes: diarreia vira câncer intestinal; secreção genital, gonorreia; dor muscular, sintoma de infecção por uma  
superbactéria rara, que está prestes a te comer vivo. Tenebroso.  

O Google sabe disso - e sabe também que não dá para impedir as pessoas de buscarem informações sobre  
seus sintomas. A única solução possível, então, é refinar o sistema de busca para que os pacientes do Dr. Google não 
caiam direto em páginas sobre doenças graves quando estiverem com sintomas banais.

A ideia é simples: se você procurar "dor de cabeça", por exemplo, o Google vai colocar - antes mesmo dos  
primeiros links - boxesexplicativos sobre doenças relacionadas ao sintoma - e que não sejam tão aterrorizantes quan-
to o câncer, como "sinusite", "enxaqueca", "gripe" ou simplesmente "tensão". Em cada box-sugestão de doença, ha-
verá também mais informações, como outros sintomas, possíveis tratamentos e quais delas pedem uma visita ao mé-
dico.              

Por Helô D'Angelo

super.abril.com.br/ciencia/nao-e-cancer-google-torna-a-busca-por-sintomas-menos-apavorante

1. Marque a alternativa correta.

A. O texto é uma publicidade sobre o Dr. Google.

B. O texto é uma denúncia contra o Dr. Google.

C. O texto alerta sobre receitas médicas aplicadas pelo Dr. Google.

D. O texto é uma ficção, pois o Dr. Google não existe.

E. O texto informa sobre as mudanças no Google relacionadas a sintomas de doenças.

2. Marque a alternativa INCORRETA.

A. A palavra Você, citada três vezes no primeiro parágrafo, estabelece uma relação de diálogo com o leitor.

B. A expressão “Pois é.” torna o texto incoerente, pois está incompleta e sem função no texto.

C. A palavra raramente, citada no primeiro parágrafo, significa que as chances de o diagnóstico  pesquisado no 
Google corresponder a doenças reais são mínimas.

D. A expressão “bater as botas” tem o sentido de “morte”.

E. Na passagem, sintoma de infecção por uma superbactéria rara, que está prestes a te comer vivo, o autor está 
sendo irônico.

3. A temática central do texto é chamar a atenção para

A. a leviandade das pessoas que usam a internet como pesquisa.
B. a ignorância dos usuários da internet por confiarem nos diagnósticos do Google.

C. a fragilidade das informações prestadas na internet, que nunca correspondem à verdade.

D. as mudanças no aplicativo para tentar minimizar os impactos de diagnósticos  alarmantes.

E. a confiabilidade cega dos usuários nos diagnósticos do Google.



Leia a chamada da matéria e responda a questão abaixo:

Metrô de Londres proíbe propagandas com “pessoas perfeitas”

Depois de um anúncio que revoltou 70 mil londrinos, prefeito baniu os anúncios com padrões de beleza 
“pouco representativos”.

Por Ana Carolina Leonardi
super.abril.com.br/comportamento/metro-de-londres-proibe-propagandas-com-pessoas-perfeitas

4. Marque a alternativa INCORRETA.

A. “Pessoas Perfeitas” são aquelas com padrões de beleza “pouco representativos”.
B. padrões de beleza pouco representativos refere-se a pessoas atraentes e bonitas, ou seja,  “Pessoas perfeitas”.

C. A expressão “Pessoas Perfeitas” pode ser substituída por “Pessoas Especiais”, sem que isso afete o sentido da 
chamada da matéria.

D. A palavra baniu está empregada no sentido de proibiu ou determinou a retirada.

E. Os anúncios proibidos circulavam no Metrô de Londres.

Leia a charge abaixo e responda a questão 5.

Fonte: https://arquibancadashow.wordpress.com/2009/10/04/charge-as-olimpiadas-no-rio-2016/

5. Marque a alternativa correta. 

A. A ironia da charge se marca apenas pela troca de “salto” por “assalto”.

B. “RIO...” é um elemento sem função na charge.

C. A forma de linguagem da personagem define todas as pessoas sem escolarização e de baixa-renda como sendo 
marginais.

D.  Os objetos na mão da personagem assemelham-se a medalhas, reforçando a relação da charge com os atletas  
olímpicos.

E. A charge se posiciona contra a realização das olimpíadas no Brasil.



MATEMÁTICA
6. Os funcionários do Gabinete do Reitor da UNIOESTE decidiram comprar um presente pelo aniversário do Reitor. 
Cada um dos 10 funcionários contribuiu com R$ 40,00, mas o presente custou R$ 275,00 e o dinheiro que sobrou foi  
dividido igualmente entre os contribuintes. Nessas condições,qual o valor que cada funcionário recebeu de volta?

A. R$ 15,20.

B. R$ 125,00.

C. R$ 12,50.

D. R$ 12,00.

E. R$ 12,65.

7. Rodrigo aplicou R$ 12.000,00 à taxa de juros simples de 3% ao mês. Após 4 meses o valor do montante foi de

A. R$ 13.440,00.

B. R$ 12.360,00.

C. R$ 12.440,00.

D. R$   1.440,00.

E. R$ 14.440,00.

8. Um par de sapatos custa R$ 320,00. Se o pagamento for realizado à vista, a loja dá um desconto de 15%. Portanto, 
o valor desse par de sapatos com desconto à vista será de

A. R$  48,00.

B. R$ 272,00.

C. R$ 227,00.

D. R$ 305,00.

E. R$ 398,00.

9. Assinale a alternativa correta que corresponde ao resultado da seguinte operação: 12,4 x 3,2 =.
A. 3968.

B. 396,8.

C. 3,968.

D. 39,68.

E. 0,3968.

10. Qual é a metade do triplo de 20 cadeiras?

A. 10 cadeiras

B. 30 cadeiras

C. 60 cadeiras

D. 20 cadeiras

E. Nenhuma das respostas anteriores



CONHECIMENTOS GERAIS
11.  Há  atualmente  quatro  presídios  federais  no  Brasil.  Essas  instalações  são  largamente  inspiradas  no  modelo  
americano, com o uso ostensivo de artefatos de vigilância e a reclusão individual do preso como os pilares do  
sistema. Qual o estabelecimento prisional destinado exclusivamente a presos de alta periculosidade localizado no 
Oeste do Estado do Paraná?

A. Penitenciária Federal de Cascavel.

B. Penitenciária Federal de Catanduvas.

C. Penitenciária Federal de Campo Grande.

D. Penitenciária Federal de Porto Velho.

E. Penitenciária Federal de Mossoró.

12. De acordo com a Constituição Federal, a previdência social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter  
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Qual das 
afirmativas abaixo NÃO se enquadra nos atendimentos da Previdência Social?

A. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada.

B. Proteção à maternidade, especialmente à gestante.

C. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário.

D. Salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda.

E. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

13. O Presidente da República mais jovem da História do Brasil eleito aos quarenta anos de idade, e o primeiro por  
voto direto do povo em 1989, após o Regime Militar, também foi o primeiro a ser deposto por um processo de 
impeachment no país. Seu governo foi marcado pela abertura do mercado nacional às importações e pelo início de  
um programa nacional de desestatização. Seu Plano, que no início teve uma boa aceitação, acabou por aprofundar a  
recessão econômica, corroborada pela extinção, em 1990, de mais de 920 mil postos de trabalho e uma inflação na  
casa dos 1200% ao ano, junto a isso havia denúncias de corrupção política. Esse presidente foi

A. Fernando Collor de Mello.

B. Itamar Franco.

C. Jânio Quadros.

D. Dilma Rousseff.

E. José Sarney.

14. As medidas socioeducativas são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como medidas 
de  natureza  jurídicas  sancionatórias  para  inibir  a  reincidência  de  crianças  e  adolescentes  nos  atos  infracionais,  
sobretudo,  com a  finalidade  de  prover  a  sua  ressocialização.  Nesse  sentido,  a  legislação  aponta  para  algumas  
classificações  dessas  medidas.  Assinale  a  alternativa  que  NÃO  é  contemplada  pelo  ECA  como  medida  
socioeducativa.

A. Reparação do dano.

B. Advertência.

C. Prisão.

D. Prestação de serviços à comunidade.

E. Internação.



15. De acordo com o Regimento da Unioeste, O Conselho Universitário é o órgão deliberativo e normativo máximo 
da Universidade, em matéria administrativa e de política universitária. O Conselho Universitário, exceto nos seus 
impedimentos, é presidido pelo

A. Reitor. 

B. Diretor Geral de Campus.

C. Pró-Reitor de Administração e Planejamento.

D. Diretor Geral de Centro.

E. Vice Reitor.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: AUXILIAR OPERACIONAL

16. Para entendermos melhor sobre a “Coleta Seletiva de Lixo” é importante definirmos o que é lixo. A palavra lixo  
vem do latim “lix” que quer dizer cinza e tem o significado de sujeira, imundície ou coisas inúteis, velhas e sem 
valor.  Em uma  linguagem mais  técnica  significa  resíduos  sólidos  que  são  representados  por  diversos  tipos  de  
materiais que são descartados pela atividade humana. Pode-se afirmar que os lixos hospitalares ou lixos de serviços  
de saúde são

A. os provenientes dos domicílios residenciais contendo grande quantidade de matéria orgânica.

B. os caracterizados por restos de podas de árvores e jardins.

C. os provenientes de hospitais, clinicas e ambulatórios médicos.

D. decorrentes do processo produtivo das industrias em geral.

E. os resíduos que devem ser descartados com o lixo comum.

17. Para um bom relacionamento no trabalho é importante conquistar e conservar a cooperação e a confiança dos 
companheiros de trabalho.  Com as divisões do trabalho e a especialização cada vez maior,  nos tornamos mais  
dependentes do trabalho em equipe e dos indivíduos que o compõem. Para que a equipe seja eficiente é necessário  
conhecermos algumas regras de ética e disciplina no trabalho. Assinale a afirmativa que caracteriza uma regra de  
boa convivência.

A. Desrespeitar a hierarquia: “passar por cima” das competências do seu chefe imediato.

B. Ignorar a pessoa como ser humano.

C. Tomar a responsabilidade atribuída ao outro, mesmo que não seja solicitado.

D. Controlar as suas reações agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo irônico.

E. Ser agressivo e austero nas discussões sempre que a outra parte não esteja com a razão.

18. A boa apresentação pessoal no trabalho é um fator de grande importância, pois pela maneira como nos vestimos  
ou agimos influenciamos o ambiente de trabalho. Assinale a alternativa que NÃO caracteriza os bons hábitos de 
higiene pessoal.

A. Cuidar dos cabelos e cortar e limpar as unhas.

B. Tomar banho diariamente e lavar bem as mãos várias vezes ao dia sempre que for necessário.

C. Fumar em público e comer quando estiver atendendo pessoas.

D. Escovar os dentes ao levantar pela manhã, antes de dormir e após as refeições.

E. Usar perfume suave, roupas e acessórios sempre limpos.

19. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde a correta forma de remoção do lixo, resíduos e detritos?

A. Coletar o lixo em horários apropriados de forma a evitar sua contaminação e exposição.

B. Depositar separadamente os diversos tipos de lixos tais como: plástico, metal, vidro, papel e orgânicos.

C. Manusear o lixo diretamente sem o uso de roupa adequada, luvas, botas. 

D. Identificar e separar os tipos de lixo recolhido em sacos próprios até seu transporte.

E. Após a coleta do lixo manter os sacos de lixos fechados e depositados em lugar alto do chão.



20. Para a limpeza de pisos, deve-se usar o produto apropriado para os diversos tipos de materiais a exemplo de:  
pedra natural, madeira, plástico emborrachado e cerâmicos. Para o adequado uso do produto, deve-se

A. aplicar o produto de limpeza diretamente no piso seco ou úmido, enxaguar e secar.

B. diluir o produto em bastante água de forma a economizar produtos de limpeza.

C. deixar o produto agir o mais tempo possível sobre a superfície, sem necessidade de removê-lo.

D. usar o produto sem a necessidade de observar sua concentração e dosagem necessária.

E. ler e seguir atentamente as instruções da embalagem de cada produto antes do seu uso.

21. Qual das alternativas abaixo NÃO corresponde as atividades do Auxiliar Operacional?

A. Informar ao responsável imediato eventual  falha que prejudique a realização satisfatória da tarefa.

B. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental.

C. Realizar reposição de material, limpeza e desinfecção em geral nas dependências físicas e de bens.

D. Realizar no horário de trabalho pequenos favores pessoais aos demais funcionários da Instituição.

E. Executar atividades de apoio operacional, administrativo e técnico em qualquer setor da Instituição.

22. O armazenamento correto dos materiais de consumo possibilita que os encontremos mais rapidamente quando  
precisamos, também evita desperdícios relacionados ao controle do estoque, prazo de validade e a contaminação. 
Para o correto armazenamento, deve-se

A. guardar os materiais de limpeza em locais abertos e ao alcance de qualquer pessoa.

B. Pulverizar inseticida nas prateleiras onde são guardados os alimentos.

C. guardar  alimentos e materiais de limpeza  em locais separados.

D. guardar  alimentos em caixas diretamente no piso ou solo.

E. guardar os materiais de consumo em geral em locais úmidos.

23.  Equipamento  de  Proteção  Individual  (EPI) é  todo  dispositivo  ou  produto  de  uso  individual utilizado pelo 
trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Qual das  
alternativas abaixo NÃO é considerado um (EPI)?

A. Capacete.

B. Avental ou macacão.

C. Sinalizador de piso molhado ou escorregadio. 

D. Botas de borracha.

E. Luvas de borracha.

24.  A Contratante  tem o dever  de fornecer  ao trabalhador  os  Equipamentos  de Proteção Individual  (EPI)  e  os  
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), bem como o dever de fiscalizar o seu uso pelo funcionário. Marque a 
alternativa que corresponde somente a itens de Proteção Coletiva.

A. Sapatos,  Luvas, aventais, boné, touca, redes de proteção, corrimão.

B. Capacete, óculos, touca, cintos de segurança, ventilador, placas de sinalização.

C. Mascara, abafadores de ruído, fitas de demarcação reflexivas.

D. Cones de sinalização, fitas de demarcação reflexivas, fitas zebradas, exautores e bandeirolas. 

E. Detectores de tensão para baixa e alta tensão, coturnos.



25. Para o uso correto dos extintores, é necessário um treinamento para um grupo de pessoas, pois durante um foco 
de incêndio, elas já terão conhecimento prévio de como utilizar o equipamento e colocá-lo em prática. De acordo  
com as afirmações, Assinale a alternativa correta.

A. Um incêndio pode ser apagado com o uso de qualquer um tipo de extintor.

B. Qualquer pessoa não treinada pode usar um extintor sem correr risco.

C. Interessar-se pelo assunto, saber quem são as pessoas treinadas e chamá-las em caso de incêndio.

D. Incêndios em produtos eletrônicos podem ser apagados com água ou espuma.

E. Incêndios em líquidos inflamáveis podem ser apagados com água.

26. Em uma Instituição, todos devem colaborar com a segurança patrimonial e a segurança das pessoas adotando 
boas  práticas  de  manutenção  visando  sempre  a  segurança.  De  acordo  com a  afirmação,  assinale  a  alternativa 
INCORRETA.

A. Efetuar sempre reparos em vazamentos, principalmente em áreas elétricas e de trânsito de pessoas.

B. Manter controle de portas e portões, acesso de pessoas e horários de atendimento.

C. Substituir lâmpadas queimadas no prédio, pátios e estacionamentos. 

D. Manter a porta de emergência lacrada ou obstruída, dificultando a saída de pessoas de dentro do prédio.

E. Sinalizar e isolar áreas de risco, podar árvores e arbustos.

27. Alguns resíduos são considerados perigosos e nocivos ao meio ambiente e não podem ser destinados aos aterros 
sanitários, eles devem ser restituídos à sua origem para reaproveitamento.  A este procedimento atribui-se o nome de 
logística reversa. Marque a alternativa que NÃO apresenta um desses resíduos.

A. Equipamentos eletrônicos.

B. Papeis: adesivos, plastificados, metalizados, parafinados, higiênico. 

C. Lâmpadas fluorescentes.

D. Óleo de cozinha.

E. Pilhas e baterias.

28. Ao ligar um equipamento na tomada de eletricidade há o risco de choque elétrico ao operador, e para evitá-lo  
devemos adotar medidas de segurança. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa INCORRETA.

A. Verificar a compatibilidade entre a voltagem do equipamento e a tomada. 

B. Higienizar o equipamento desligado da tomada.

C. Não molhar o motor do equipamento. 

D. Não ligar mais de um aparelho elétrico na mesma tomada, se a corrente elétrica está acima do que a fiação su-
porta.

E. Ligar os equipamentos com as mãos molhadas. 

29. Você chegou de manhã para trabalhar e ao entrar na cozinha ou laboratório depara-se com um forte cheiro de  
gás. De acordo com a afirmação, qual é a atitude INCORRETA no caso de vazamento de gás sem fogo?

A. Não acionar interruptores de eletricidade, somente desligar a chave geral se ela estiver do lado de fora do  
prédio.

B. Não Fumar, fechar o registro de gás e afastar-se do local.

C. Abrir portas e janelas se o vazamento ocorrer em ambiente fechado, 

D. Entrar em contato com a empresa distribuidora de gás e, em casos mais graves, com o Corpo de Bombeiros  
(193).

E. Acender um fósforo para medir a quantidade de vazamento.



30. Para limpar vidraças e paredes em altura superior ao seu alcance, qual o equipamento adequado para auxiliar na 
tarefa?

A. Usar escada de abrir com limitador de curso.

B. Escalar a parede.

C. Apoiar-se num móvel.

D. Usar rodo de cabo longo e ficar de pontas de pé e braços bem estirados.

E. Apoiar a escada na vidraça para maior alcance.


