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CARGO: JJJAAARRRDDDIIINNNEEEIIIRRROOO
TEXTO:                                                                     Eu só quero um xodó

Que falta eu sinto de um bem 
Que falta me faz um xodó 

Mas como eu não tenho ninguém 
Eu levo a vida assim tão só 

Eu só quero um amor 
Que acabe o meu sofrer 

Um xodó prá mim do meu jeito assim 
                                         Que alegre o meu viver. (Anastácia e Dominguinhos) 

01) De acordo com o texto, o autor sente falta de: 
A) Um sofrer.      D) Muito carinho. 
B) Uma vida melhor.     E) Alguém que se foi. 
C) Um xodó. 

02) Segundo o texto, o autor quer um amor para: 
A) Fazer o bem.      D) Mudar o seu jeito de ser. 
B) Acabar com o seu sofrimento.    E) Se casar e ser feliz. 
C) Viver sempre só. 

03) De acordo com o texto, o autor leva a vida sozinho porque: 
A) Quer um xodó.      D) Não tem ninguém. 
B) É seu jeito de viver.     E) Nenhuma das respostas anteriores. 
C) Separou-se do seu bem querer. 

04) “Que falta eu sinto de um bem”. Observe a palavra grifada anteriormente e assinale a alternativa que apresenta o 
mesmo significado: 
A) Presente, dádiva.      D) Pessoa muito amada. 
B) Ambição, desejo.      E) Afeto. 
C) Habitar, morar. 

05) Assinale a alternativa que apresenta palavra no feminino: 
A) Xodó.  B) Jeito.  C) Vida.  D) Viver.  E) Amor. 

06) “Eu só quero um amor 

Que acabe o meu sofrer”.  

Observe a palavra grifada anteriormente e assinale a alternativa que apresenta o seu autônimo: 
A) Falte.  B) Termine.  C) Comece.  D) Continue.  E) Espalhe. 

07) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se no diminutivo: 
A) Tão.  B) Ninguém.  C) Bem.  D) Xodozinho.  E) Assim. 

08) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se escrita INCORRETAMENTE: 
A) Alegre.  B) Xodó.  C) Falta.  D) Geito.  E) Só. 

09) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se acentuada corretamente: 
A) Bêm.  B) Xodô.  C) Sómente.  D) Também.  E) Nínguem. 

10) Analise as frases abaixo e assinale a que encontra-se com a pontuação correta: 
A) Que falta, eu sinto, de você.    D) Você, é, um xodozinho! 
B) Eu quero alegrar o meu viver.    E) Que... falta... eu sinto de você. 
C) É o meu, jeito, de ser? 

MATEMÁTICA
11) Bruno guardou seus livros em 4 caixas. Qual é o número total de livros que Bruno tem, sabendo-se que em cada 

caixa existem 15 livros? 
A) 70  B) 60   C) 65   D) 55   E) 40 

12) Mário comprou um computador por R$1.600,00 e irá pagá-lo em 8 prestações iguais. Qual será o valor de cada 
prestação?
A) R$220,00 B) R$250,00  C) R$280,00  D) R$200,00  E) R$180,00 

13) Uma escada com 14 degraus possui 8,40m de altura. Qual a altura de cada degrau? 
A) 50cm  B) 35cm  C) 20cm  D) 45cm  E) 60cm 

14) Observe a figura espacial ao lado e assinale a alternativa correspondente: 
A) Pirâmide. 

B) Bloco retangular. 

C) Prisma. 

D) Esfera. 

E) Cubo. 
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15) Renata recebe um salário mensal de R$840,00. Se ela utilizar R$280,00 deste salário para pagar o aluguel do 
apartamento onde mora, quanto sobrará para as demais despesas do mês? 
A) R$470,00 B) R$560,00  C) R$390,00  D) R$520,00  E) R$580,00 

16) Rodrigo comprou 2 metros de plástico para encapar alguns livros e pagou R$6,60. Quanto Rodrigo pagaria se 
comprasse meio metro desse plástico? 
A) R$1,45  B) R$1,80  C) R$1,75  D) R$1,65  E) R$1,90 

17) Para limpar o piso de uma casa são utilizados sempre 125ml de um certo produto de limpeza. Quantas vezes esse 
piso poderá ser limpo com o conteúdo de 4 embalagens de 500ml cada? 
A) 20  B) 24   C) 14   D) 18   E) 16 

18) Na fila de um supermercado são atendidas duas pessoas a cada 5 minutos. Quantas pessoas serão atendidas em meia 
hora?
A) 8  B) 18   C) 16   D) 10   E) 12 

19) Na figura ao lado há: 

A) 1 triângulo e 2 quadrados. 

B) 1 quadrado e 2 triângulos. 

C) 1 círculo e 2 triângulos. 

D) 1 retângulo e 2 quadrados. 

E) 2 triângulos e 1 retângulo. 
20) Um estacionamento tem capacidade para colocar até 75 automóveis. Sabe-se que há 27 automóveis neste momento. 

Quantos ainda poderão ser estacionados? 
A) 42  B) 39   C) 52   D) 28   E) 48 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Em relação aos canteiros de flores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) É necessário escolher a variedade e espécie que melhor adapta ao clima e ao solo da região, para melhor 
desenvolvimento das plantas. 

(    ) Devem ser localizados em locais de fácil acesso, próximos à saída de água e galpões para guardar equipamentos. 
(    ) As plantas deverão ser irrigadas nas horas mais quentes do dia. 
A seqüência está correta em: 
A) V, V, F  B) F, V, F  C) V, F, V  D) V, V, V  E) F, F, V 

22) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) Poça com água mais turva pode indicar solo mais ácido. 
B) Os solos mais escuros são geralmente mais férteis, retém mais água, porém sofrem mais com doenças e compactação. 
C) As plantas sensíveis a doenças deverão ser irrigadas somente por aspersão. 
D) Solos mais claros são geralmente mais ácidos. 
E) Para deixar as plantas viçosas é necessário cuidados especiais. 

23) Assinale a alternativa que NÃO apresenta cuidados com as plantas de jardim: 
A) No terreno preparado deve-se abrir covas próximas umas das outras de acordo com as indicações. 
B) As mudas das plantas devem ser plantadas sem demora. 
C) É necessário conservar as mudas na sombra até a hora do plantio. 
D) A borra de café serve para afastar as moscas das plantas. 
E) Não deve-se deixar o solo secar ou ficar encharcado no início do desenvolvimento da planta. 

24) Sobre fertilizantes, analise as afirmativas abaixo: 
I. Os fertilizantes químicos contém os elementos mais importantes para o desenvolvimento das plantas: o nitrogênio, o 

fósforo e o potássio. 
II. Há fertilizantes que podem ser aplicados de uma forma rápida e prática, simplesmente espalhados pelo gramado. 

III. Os fabricantes elaboram uma fórmula adequada às necessidades nutricionais de cada espécie, como é o caso das 
violetas, rosas e orquídeas. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II e III  B) I   C) II e III  D) I e III  E) II 

25) É(são) desvantagem(ns) do sistema de irrigação por aspersão: 
A) Remover das superfícies das folhas, os inseticidas prejudicando o combate às pragas. 
B) Exigir determinadas despesas para aquisição de bomba d’água. 
C) A distribuição da água, de maneira uniforme, pode ser prejudicada pelos ventos quando sua intensidade ultrapassa 

determinados limites. 
D) É necessário a instalação de equipamentos como estação de bombeamento, tubulações, aspersores ou tubos perfurados. 
E) Todas as respostas anteriores estão corretas.  
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26) Para a remoção e poda de ávores, a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha deverá ser comunicada. Acerca 
disso, NÃO será permitido podar ou remover: 
A) Árvores doentes. 
B) Árvores consideradas patrimônio ambiental por motivo de localização, antiguidade, interesse histórico. 
C) Árvores em risco de queda. 
D) Árvores causando danos comprováveis ao patrimônio público. 
E) Árvores impossibilitando o acesso de veículos em imóveis. 

27) Sobre as dicas e cuidados com as plantas de jardim, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) As moscas deixarão as plantas em paz, se nos vasos tiverem galhos de hortelã devido cheiro forte. 
(    ) Para eliminar piolhos de roseiras é necessário pulverizá-las com água que se dissolveu tabaco. 
(    ) Para deixar folhas de plantas bonitas e lustrosas basta passar um pano com café quente. 
A seqüência está correta em: 
A) F, V, V  B) V, V, F  C) F, V, F  D) V, F, V  E) F, F, V 

28) É(são) atribuição(ões) do Jardineiro: 
A) Cuidar das plantas e jardins. 
B) Escolher plantas que se adaptam melhor ao solo, para melhor desenvolvimento. 
C) Irrigar as plantas. 
D) Conservar o jardim e plantar as mudas. 
E) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

29) A primeira investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em: 
A) Exame físico.      D) Prova prática, apenas. 
B) Exame psico/ social.     E) N.R.A. 
C) Concurso público. 

30) Posse é o ato que investe o cidadão ao cargo público. Em São Gabriel da Palha, considerando o Estatuto dos 
Funcionários Públicos, é competente para dar posse: 
A) Prefeito Municipal.      D) Vereador, líder do governo. 
B) Presidente da câmara.     E) O mais antigo Servidor Público. 
C) Deputado mais votado. 

CONHECIMENTOS GERAIS
31) Entre os estados brasileiros apresentados abaixo, assinale aquele que NÃO é banhado pelo mar: 

A) Espírito Santo.  B) São Paulo.  C) Rio de Janeiro. D) Bahia.  E) Minas Gerais. 
32) Luis Inácio Lula da Silva, atual presidente da república, é natural de qual região brasileira? 

A) Sudeste.   B) Sul.   C) Centro-Oeste.  D) Nordeste.   E) Norte. 
33) Em outubro de 2008, o Brasil viverá um momento político importante com as eleições para os cargos de: 

A) Presidente da República.     D) Deputado Federal e Estadual. 
B) Governador do Estado.     E) Prefeito e Vereador. 
C) Senador. 

34) Dentre os estados brasileiros apresentados abaixo, marque o que possui maior área: 
A) Minas Gerais. B) Bahia.  C) Amazonas.  D) Rio Grande do Sul. E) Goiás. 

35) Após a ditadura militar brasileira, qual foi o primeiro presidente eleito por voto popular em eleição realizada nos 
dias 15 de novembro e 17 de dezembro (1º e 2º turnos) de 1989, conhecido na época como o “caçador de marajás”? 
A) José Sarney.      D) Fernando Collor de Mello. 
B) Tancredo Neves.      E) Luís Inácio Lula da Silva. 
C) Fernando Henrique Cardoso. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) Localizada na microrregião de Nova Venécia, São Gabriel da Palha faz limite com qual dos municípios relacionados 

abaixo? 
A) Mantena. B) Cariacica.  C) São Mateus.  D) Colatina.  E) Linhares. 

37) Qual é o principal produto econômico do município de São Gabriel da Palha, localizado no noroeste capixaba? 
A) Coco.  B) Látex.  C) Feijão.  D) Café.  E) Gado leiteiro. 

38) O município de São Gabriel da Palha tem atualmente uma Câmara Municipal composta por vereadores 
coordenados pelo presidente: 
A) Ivão Sartori. B) José Mauri.  C) Natalino Botelho. D) Wenderson Dias. E) Nilso Groner. 

39) Qual é o nome da praça, muito conhecida como Praça da Prefeitura, que é um dos principais pontos de encontro da 
juventude, onde concentra-se importantes eventos sociais, como o Domingo na Praça? 
A) Aurélio Bastianello.     D) Romeu Joaquim de Souza. 
B) Vicente Glazar.      E) N.R.A. 
C) Anastácio Cassaro. 

40) A emancipação política do município de São Gabriel da Palha tem como data o dia: 
A) 14 de maio. B) 13 de novembro. C) 7 de setembro. D) 20 de fevereiro. E) N.R.A.







