
 
 

TERCEIRO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –PSS 3 2019 –  

 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA)  

 

INSTRUÇÃO – AUXILIAR UNIVERSITÁRIO OPERACIONAL  

 

 

 

 
1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de trinta 

questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique 

imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 30 (trinta) questões objetivas (Português, Matemática, Conhecimentos 

Gerais e Conhecimentos Específicos). 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque as folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-a e verifique se o nome impresso nela 

corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá sua substituição por erro de preenchimento ou 

qualquer dano causado por você. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos nem comunicação entre candidatos, tampouco o uso 

de livros, apontamentos, equipamentos eletrônicos ou não, inclusive uso de relógio. O não 

cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser colocados sob a 

carteira ou mesmo no assolho da sala. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de resposta, 

é de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, ou seja, o candidato 

poderá sair somente a partir das 09h30min. 

13. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se simultaneamente após entregar o material e assinar 

a ata juntamente com os fiscais de provas. 

14. Não esqueça de levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo 

candidato. 

 

 



AUXILIAR OPERACIONAL - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Choro 

Eram todos negros: uma viola, um clarinete, um pandeiro e uma cabaça. Juntaram-se na 

varandinha de uma casa abandonada e ali ficaram chorando valsas, repinicando sambas. E a gente veio se 

ajuntando, calada, ouvindo. Alguém mandou no botequim da esquina trazer cerveja e cachaça. E em pé na 

calçada, ou sentados no chão da varanda, ou nos canteiros do jardinzinho, todos ficamos em silêncio ouvindo 

os negros. 

Os que ouviam não batiam palmas nem pediam música nenhuma; ficavam simplesmente bebendo 

em silêncio aquele choro, o floreio do clarinete, o repinicado vivo e triste da viola. 

Só essa música que nos arrasta e prende, nos dá alegria e tristeza, nos leva a outras noites de 

emoções – e grátis. Ainda há boas coisas grátis, nesta cidade de coisas tão caras e de tanta falta de coisas. Grátis 

– um favor dos negros. 

Alma grátis, poesia grátis, duas horas de felicidade grátis – sim, só da gente do povo podemos 

esperar uma coisa assim nesta cidade de ganância e de injustiça. Só o pobre tem tanta riqueza para dar de graça. 

Texto adaptado de Rubem Braga. Um pé de milho. 5ª ed., Rio de Janeiro: Record, 1993, p. 104-105. 

 

1. “Eram todos negros: uma viola, um clarinete, um pandeiro e uma cabaça”. A que/quem o autor se refere? 

A. Aos músicos. 

B. Aos instrumentos musicais. 

C. Aos frequentadores do botequim. 

D. A todos de uma forma geral e indistinta. 

E. Ao público que se aglomerava na calçada. 

 

2. “E ali ficaram chorando valsas.” Sem perder o sentido do texto, Chorar pode ser substituído apenas por  

A. Ouvindo. 

B. Tocando. 

C. Destilando. 

D. Lastimando. 

E. Vertendo lágrimas. 

 

3. Em “Os que ouviam não batiam palmas nem pediam música nenhuma.” Produz, no texto, sentido de que os 

ouvintes 

A. não estavam gostando do que acontecia. 

B. não se importavam com a música que era tocada. 

C. estavam apreciando sem interferir no repertório. 

D. eram indiferentes ao que ali acontecia. 

E. se sentiam ameaçados pelos músicos. 

 
4. Em: “ficavam simplesmente bebendo em silêncio aquele choro.” O sentido produzido por Bebendo, no texto, 

NÃO pode ser substituído apenas por 

A. ficavam simplesmente ouvindo em silêncio aquele choro.  

B. ficavam simplesmente suportando em silêncio aquele choro. 

C. ficavam simplesmente absorvendo em silêncio aquele choro.  

D. ficavam simplesmente assimilando em silêncio aquele choro. 

E. ficavam simplesmente impregnando-se em silêncio daquele choro. 

 

 



5. Em “Só da gente do povo podemos esperar uma coisa assim nesta cidade de ganância e de injustiça.” O efeito 

de sentido produzido por esta construção é retomado apenas em 

A. nos leva a outras noites de emoções. 

B. e a gente veio se ajuntando, calada, ouvindo. 

C. todos ficamos em silêncio ouvindo os negros. 

D. só o pobre tem tanta riqueza para dar de graça. 

E. só essa música que nos arrasta e prende, nos dá alegria e tristeza. 

 

MATEMÁTICA – AUXILIAR OPERACIONAL 

 

06. Marcos fez uma reforma em sua casa e anotou, conforme o quadro abaixo, o total gasto com cada material. 

Assim, é CORRETO afirmar que o total gasto por Marcos na reforma foi 

 

Material Valor 

Tijolos 250,00 

Cimento 120,00 

Areia 50,00 
 

A. R$ 50,00. 

B. R$ 120,00. 

C. R$ 250,00. 

D. R$ 420,00. 

E. R$ 510,00. 

 

07. Um mercado anuncia a oferta de garrafas de água mineral da seguinte forma: a cada 10 unidades compradas 

será dado ao cliente 10% de desconto. Se cada garrafa custa R$ 2,50, então é CORRETO afirmar que, na compra 

de 10 garrafas, o cliente pagará 

A. R$ 2,25. 

B. R$ 2,50. 

C. R$ 22,50. 

D. R$ 24,50. 

E. R$ 25,00. 

 

 

 

08. O quadro abaixo apresenta a quantidade de dias de chuva em determinada cidade durante um período de 6 

meses. Com base nas informações do quadro, é CORRETO afirmar que, no total, a quantidade de dias em que 

houve chuva foi de  

Mês Quantidade de dias em que 

houve chuva 

Janeiro 7 

Fevereiro 11 

Março 9 

Abril 8 

Maio 4 

Junho 5 
 



A. 40. 

B. 41. 

C. 42. 

D. 43. 

E. 44. 

 

09. Marque qual é a alternativa CORRETA que corresponde à medida do perímetro de um quadrado, cujos lados 

medem 14 centímetros (cm). 

A. 14 cm. 

B. 56 cm. 

C. 98 cm. 

D. 140 cm. 

E. 196 cm. 

 

10. Marta comprou um par de sapatos por R$ 45,00 e um par de botas por R$ 55,00. É CORRETO afirmar que o 

total gasto por Marta foi  

A. R$ 10,00. 

B. R$ 45,00. 

C. R$ 50,00. 

D. R$ 55,00. 

E. R$ 100,00. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – AUXILIAR OPERACIONAL 

 

11. A Ponte da Amizade foi construída durante as décadas de 1950 e 1960, para estreitar os laços de 

amizade entre dois países da América do Sul. Quais países estão interligados pela referida ponte? 

A. Uruguai e Paraguai. 

B. Brasil e Argentina. 

C. Argentina e Uruguai. 

D. Paraguai e Argentina. 

E. Brasil e Paraguai. 

 

12. Qual fato histórico marcou o dia 7 de setembro de 1822? 

A. Enforcamento de Tiradentes. 

B. Independência do Brasil.  

C. Abolição da Escravatura.  

D. Proclamação da República.  

E. Descobrimento do Brasil. 

 
 
 
 



13. A UNIOESTE é uma universidade multicampi que possui cinco campi nas regiões Oeste e Sudoeste 

do Paraná, além do Hospital Universitário e da Reitoria. A Reitoria da UNIOESTE está localizada na 

cidade de 

A. Foz do Iguaçu. 

B. Marechal Candido Rondon. 

C. Cascavel. 

D. Toledo. 

E. Francisco Beltrão. 

 

14. A Lei Federal 10.741, de 01 de outubro de 2003, institui o Estatuto do Idoso a fim de garantir os 

direitos fundamentais às pessoas com idade avançada. Para tanto, essa Lei regula os diretos às pessoas 

com idade igual ou superior a 

A. 80 (oitenta) anos. 

B. 70 (setenta) anos. 

C. 90 (noventa) anos. 

D. 60 (sessenta) anos. 

E. 50 (cinquenta) anos. 

 

15. A sigla CLT refere-se a uma norma legislativa que regulamenta as relações de trabalho no Brasil. O 

que significa essa sigla? 

A. Consolidação das Leis do Trabalho. 

B. Comissão Legislativa do Trabalho.  

C. Comissão Legal dos Trabalhadores. 

D. Confederação das Leis do Trabalhador.  

E. Comissão Legal Trabalhista.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR OPERACIONAL 

 

16. O principal componente ativo presente na água sanitária é o 

A. Iodo. 

B. Flúor. 

C. Hipoclorito de Sódio. 

D. Formol. 

E. Álcool. 

 

17. Prevenção de acidentes e segurança no trabalho são  

A. preocupações que se devem ter apenas em momentos de perigo. 

B. preocupações exclusivas dos superiores da universidade.  

C. responsabilidades das autoridades estaduais. 

D. responsabilidades de todos que trabalham na universidade. 

E. responsabilidades apenas do Corpo de Bombeiros. 



 

18. São condutas de higiene pessoal a serem seguidas pelo Agente Operacional ou Serviços Gerais: 

I – comer ou fumar quando estiver executando tarefas de limpeza. 

II – usar equipamentos de proteção individual. 

III – lavar as mãos com água e sabão após tossir, espirrar ou sair do banheiro. 

IV – manter-se adequadamente limpo, com banho diário e unhas aparadas e limpas. 

 

Marque qual alternativa abaixo está CORRETA de acordo com as informações citadas acima. 

 

A. I e IV. 

B. II, III e IV. 

C. I e II. 

D. III e IV. 

E. I, II, III e IV. 

 

 

19. Foi solicitado ao Auxiliar de Limpeza que realizasse a retirada de pó, poeira e outros detritos secos, mediante 

a utilização de vassoura (varredura seca) e/ou aspirador. O tipo de limpeza solicitada é chamado de  

A. limpeza vaporizada. 

B. limpeza úmida. 

C. limpeza molhada. 

D. limpeza seca. 

E. limpeza técnica.  

 

 

20. Sempre que se utilizar um produto de limpeza deve-se prestar atenção às seguintes informações do rótulo, 

EXCETO 

A. preço. 

B. advertência. 

C. validade. 

D. instruções de uso. 

E. local de conservação. 

 

 

21. São equipamentos e produtos utilizados na limpeza, EXCETO 

A. vassouras. 

B. rodos. 

C. saponáceo. 

D. inseticidas. 

E. baldes. 

 

 

 

 

 



22. Limpeza é o ato de retirar impurezas de um corpo, de um material ou de um local. Na limpeza de banheiro, é 

CORRETO usar 

A. vassoura de pelo. 

B. óleo de cozinha. 

C. água sanitária. 

D. soda cáustica. 

E. solvente. 

 

 

23. Reciclar lixo é a mesma coisa que  

A. reter ou segurar o lixo. 

B. quebrar ou romper o lixo. 

C. abandonar ou ignorar o lixo. 

D. reaproveitar ou reutilizar o lixo. 

E. descartar ou inutilizar o lixo. 

 

 

24. Para limpar o balcão de atendimento e as mesas dos funcionários, é necessário usar 

A. esponja e querosene. 

B. água sanitária e bombril. 

C. pano úmido com palha de aço. 

D. pano limpo ou flanela levemente umedecida. 

E. bucha e formol. 

 

 

25. Qual é o local mais indicado para armazenar produtos de limpeza? 

A. Local aberto e ventilado e de fácil acesso. 

B. Local fechado com chave e cadeado e de difícil acesso. 

C. Local quente e úmido. 

D. Local sem iluminação e ventilação. 

E. Local refrigerado abaixo de zero grau. 

 

 

26. As luvas são equipamentos indispensáveis para trabalhos de limpeza, pois elas previnem doenças 

infectocontagiosas. Qual é o tipo de luva apropriada para o trabalho de limpeza?  

A. As luvas de couro. 

B. As luvas de algodão. 

C. As luvas de metal. 

D. As luvas de borracha. 

E. As luvas de malha. 

 

 

 



27. Em caso de vazamento de gás é INCORRETO 

A. chamar a polícia militar. 

B. fechar os registros. 

C. não acender as luzes. 

D. abrir portas e janelas. 

E. não fumar e não acender fósforos. 

 

28. Reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em novos produtos. Assim, os materiais que 

iriam para o lixo podem ser reaproveitados. Da relação abaixo, assinale a alternativa que NÃO se classifica como 

material a ser reciclado. 

A. Caixas de ovos vazias. 

B. Vidros de modo geral. 

C. Garrafas pet. 

D. Papel. 

E. Restos de alimentos perecíveis. 

 

29. São atitudes importantes na conservação e cuidado com o patrimônio público, EXCETO 

A. depredar a construção e os móveis públicos como paredes, corredores, mesas, cadeiras e armários. 

B. manter e colaborar para a conservação da limpeza dos ambientes e do prédio da universidade. 

C. conservar e manter em bom estado todos os equipamentos utilizados no dia a dia. 

D. evitar qualquer dano ao prédio, pátio, muros e outros utensílios da instituição.  

E. conscientizar que o patrimônio é um bem pertencente a todos. 

 

30. De acordo com as alternativas abaixo são relacionadas ações que demonstram boas maneiras no ambiente de 

trabalho, EXCETO 

A. procurar ouvir as partes envolvidas em algum problema antes de fazer julgamento precipitado. 

B. ser solícito e colaborativo com todas as pessoas e colegas de trabalho. 

C. tratar as pessoas sem distinção e com polidez. 

D. utilizar métodos escusos para obter informações privilegiadas ou vantagens pessoais. 

E. ter transparência nas ações para com os colegas de trabalho.  

 

 


