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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 10. 

TEXTO: 
Praia de naturismo é sensação na Bahia 

Em um estado com o maior litoral do Brasil (aproximadamente mil quilômetros), uma faixa de 2 km 
de areia que remonta às origens do país é a nova sensação do verão da Bahia. 

Em Massarandupió (134 km de Salvador), os banhistas não precisam ler com atenção redobrada 
as revistas de moda para saber as tendências dos biquínis e sungas da estação mais esperada do         
ano ― lá, somente as pessoas completamente nuas têm permissão para tomar um banho de mar ou 5

mesmo de rio (a 500 m da praia existe um pequeno riacho, que faz a alegria das crianças). 
Desde que se transformou no paraíso dos naturistas, há seis anos, Massarandupió já recebeu 

cerca de 46 mil pessoas e contribuiu para o crescimento da pequena vila, que pertence a Entre Rios (BA). 
"Antes da prática do naturismo, a vila tinha apenas uma pousada e um pequeno estabelecimento 

comercial. Agora, existem três restaurantes, farmácias, lojas, escolas e quatro pousadas", disse o 10

comerciante Miguel Vasco Calmon Gama, 55, proprietário de uma barraca na praia. 
Presidente da Abanat (Associação Baiana de Naturismo), Gama encontrou uma fórmula para 

incentivar as pessoas mais tímidas que querem conhecer a praia ― o local dispõe de uma pequena faixa 
(80 m) para a adaptação à nudez. "Na faixa, as mulheres podem ficar de topless", disse Gama. 

FRANCISCO. Luiz. Praia de naturismo é sensação na Bahia. Folha online – Cotidiano. dez. 2003. 

Questão 01  (Peso 3) 

Sobre o texto, é correto afirmar que 

A) os turistas não sabem ler. 
B) só crianças tomam banho de mar. 
C) a pequena vila pertence a Entre Rios. 
D) os banhistas usam biquínis e sungas velhos. 
E) Massarandupió já recebeu cerca de 20 mil pessoas. 

Questão 02  (Peso 3) 

No título, a palavra “naturismo” está relacionada com a idéia 

A) das origens do Brasil. 
B) do crescimento da pequena vila. 
C) de as pessoas tomarem banho como nasceram. 
D) de as mulheres envergonhadas usarem “topless”. 
E) de Massarandupió pertencer ao Estado da Bahia. 

Questão 03  (Peso 2) 

O crescimento da pequena vila ocorreu por causa dos

A) visitantes. 
B) moradores. 
C) professores. 
D) comerciantes. 
E) farmacêuticos. 

1



Seleção Pública – Prefeitura Municipal de Entre Rios

AUXI LIAR DE HIGIENE (3 10) ,  PORTEIRO (370) ,  VARREDOR (38 0) ,   
COLE TOR (390)  E  OPERADOR DE ROÇADEIRA (41 0)  

Realização: Prefeitura Municipal de Entre Rios e Fundação CEFETBAHIA 

Questão 04  (Peso 3) 

De acordo com o texto, as pessoas só têm permissão para tomar banho de mar ou de rio 

A) acompanhadas dos pais. 
B) somente de calcinhas. 
C) com sungas e biquínis. 
D) completamente nuas. 
E) com guias turísticos.  

Questão 05  (Peso 3) 

Para incentivar a adaptação à nudez, “as mulheres podem ficar de topless“ em um local determinado, o que 
demonstra, por parte do sexo feminino, certa 

A) raiva. 
B) alegria. 
C) timidez. 
D) ousadia. 
E) honestidade. 

Questão 06  (Peso 2) 

No trecho “Desde que se transformou no paraíso dos naturistas” a palavra “paraíso”, em destaque, significa um 
local 

A) rico. 
B) chato. 
C) comum. 
D) agradável. 
E) inalcançável. 

Questão 07  (Peso 1) 

No texto, a palavra que está escrita com maiúscula por ser um nome de pessoa é 

A) “Brasil”. 
B) “Bahia”. 
C) “Massarandupió”. 
D) “Entre Rios”. 
E) “Gama”. 

Questão 08  (Peso 1) 

A alternativa que contém um substantivo masculino é a 

A) “sungas”. 
B) “estação”. 
C) “biquínis”. 
D) “pessoas”. 
E) “crianças”.    
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Questão 09  (Peso 1) 

A palavra que se apresenta no grau diminutivo é 

A) “verão”. 
B) “banho”. 
C) “riacho”. 
D) “lojas”. 
E) “escolas”. 

Questão 10  (Peso 1) 

Está no feminino, plural, a palavra 

A) “banhistas”. 
B) “revistas”. 
C) “biquínis”. 
D) “anos”. 
E) “restaurantes”. 

Questão 11  (Peso 1) 

Observando-se atentamente a figura, pode-se afirmar que o número que está faltando na placa N é 

A) 23 
B) 28 
C) 29 
D) 38 
E) 39 

Questão 12  (Peso 1) 

Para encher uma garrafa de 2 litros de suco de frutas, uma pessoa precisa de10 copos de 200 ml. 
Para encher a mesma garrafa, usando um copo de 250 ml, ela precisará de 

A) 4 copos. 
B) 6 copos. 
C) 8 copos. 
D) 10 copos. 
E) 12 copos. 
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Questão 13  (Peso 2) 

Três crianças se reuniram para contar suas economias do cofrinho. A primeira contou 10 moedas de um real, a 
segunda, 30 moedas de 50 centavos e a terceira, 200 moedas de 10 centavos. 
As três juntas têm 

A) 25 reais. 
B) 30 reais. 
C) 35 reais. 
D) 40 reais. 
E) 45 reais. 

Questão 14  (Peso  3) 

Um casal foi ao pomar colher cajus. Ele colheu 52 cajus e ela, 38. Antes de voltar para casa, resolveram juntar 
os cajus e dividi-los igualmente. 
Nessas condições, pode-se afirmar que cada um levou para casa 

A) 40 cajus. 
B) 42 cajus. 
C) 45 cajus. 
D) 48 cajus. 
E) 50 cajus. 

Questão 15  (Peso 2) 

Uma pessoa usou 6 jarras de 500ml para encher um garrafão de 

A) 2 litros. 
B) 3 litros. 
C) 4 litros. 
D) 5 litros. 
E) 6 litros. 

Questão 16  (Peso 1) 

Observe a figura. 

Sobre a gravura, pode-se afirmar que, no processo de pesagem, o saco com o conteúdo pesa 

A) 600 g. 
B) 650 g. 
C) 700 g. 
D) 750 g. 
E) 800 g. 
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Questão 17  (Peso 3) 

No São João, uma menina e um menino prepararam as bandeirinhas para enfeitar a escola. A menina colocou 
as bandeirinhas todas juntas e o menino, separadas.
Se os dois fios têm o mesmo comprimento e todas as bandeirinhas têm o mesmo tamanho, então 

A) o menino colocou o dobro de bandeirinhas que ela colocou. 
B) os dois colocaram o mesmo número de bandeirinhas. 
C) o menino colocou mais bandeirinhas do que a menina. 
D) o menino colocou menos bandeirinhas do que a menina. 
E) ele colocou 3 bandeirinhas para cada bandeirinha que ela colocou. 

Questão 18  (Peso 2) 

Preço da Unidade Duração do uso 

CREME DENTAL 2 reais 1 mês 

SABONETE 1 real 10 dias 

SHAMPOO 3 reais 20 dias 

Com base nessa tabela, pode-se concluir que, para passar 60 dias usando esse material, uma pessoa gastará 

A) 19 reais. 
B) 16 reais. 
C) 12 reais. 
D) 10 reais. 
E) 6 reais. 

Questão 19  (Peso 2) 

Uma funcionária de um restaurante comprou uma dúzia de ovos de quintal. Meia dezena quebrou.  
Sobraram perfeitos 

A) 5 ovos. 
B) 6 ovos. 
C) 7 ovos. 
D) 8 ovos. 
E) 9 ovos. 
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Questão 20  (Peso 3) 

Para comemorar seu aniversário, uma jovem comprou um engradado de refrigerantes com 24 garrafas por       
R$ 19,20.  
Como pagou com uma nota de R$ 50,00,  trouxe de troco 

A) R$ 20,80. 
B) R$ 21,80. 
C) R$ 24,80. 
D) R$ 28,80. 
E) R$ 30,80. 

    CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 21 a 25. 

TEXTO: 

Ações visam tornar praias do Estado mais agradáveis para os visitantes 

Com o slogan "A onda é preservar a natureza, praia limpa todo dia", começa hoje e vai até sábado, 
1º de fevereiro, o Mutirão da Praia Limpa, que vai percorrer as praias do litoral, com o intuito de prepará-
las para receber os turistas durante o carnaval. 

"O mutirão é uma parceria entre o Sebrae, prefeituras, secretarias estaduais de Turismo e Meio 
Ambiente. Inicialmente foi feita uma reunião preparatória, com palestras de sensibilização, onde 5

conseguimos a adesão de 250 voluntários para trabalhar nesse projeto, a maioria formada por 
estudantes e demais jovens das comunidades da região", informa o gestor do Projeto de Turismo do 
Sebrae. 

"Esse mutirão vai coletar o lixo e orientar os turistas sobre boas práticas de higiene nas praias. A 
equipe contará com técnicos de estatística, pesagem, educação e pesquisa. Serão distribuídos sacos de 10

lixo para os proprietários de restaurantes, o que vai tornar o ambiente da praia mais agradável tanto para 
barraqueiros quanto para visitantes". 

PESSOA, Antônio. Mutirão limpa praias do litoral piauiense. Agência Sebrae de Notícias. Jan. 2008. 
Adaptado.  

Questão 21   (Peso 3) 

De acordo com o texto,  

A) as praias do litoral estão muito sujas. 
B) a limpeza das praias é para receber os turistas.
C) os proprietários de restaurantes não ajudam no mutirão. 
D) os turistas receberão sacos de lixo para ajudar na limpeza. 
E) o mutirão para limpeza das praias é constituído por professores e biólogos. 

Questão 22  (Peso 3) 

Na frase “ ‘A onda é preservar a natureza, praia limpa todo dia’ ”, a palavra em negrito significa 

A) aumentar. 
B) proteger. 
C) demolir. 
D) segurar. 
E) agitar. 
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Questão 23  (Peso 2) 

Para orientar turistas sobre práticas de higiene, o mutirão incluiu 

A) visitantes das praias. 
B) pescadores da Bahia. 
C) jovens da comunidade. 
D) proprietários de restaurantes. 
E) barraqueiros das vilas vizinhas. 

Questão 24  (Peso 1) 

Apresenta um numeral o trecho transcrito em  
                  

A) “A onda é preservar a natureza”. 
B) “começa hoje e vai até sábado”. 
C) “conseguimos a adesão de 250 voluntários”. 
D) “informa o gestor do Projeto de Turismo”. 
E) “Esse mutirão vai coletar o lixo”. 

Questão 25  (Peso 1) 

Quanto à palavra “distribuídos”, pode-se afirmar que apresenta o número de sílabas indicado na alternativa 

A) três. 
B) quatro. 
C) cinco. 
D) seis. 
E) sete. 

Questão 26  (Peso 1)

Um desafio foi lançado na sede do município de Entre Rios: Se hoje é dia 6 de abril de 2008, o cidadão deverá 
indicar, corretamente, quantos dias faltam para o dia 1° de maio do mesmo ano.  
O vencedor responderá que faltam 

A) 25 dias. 
B) 26 dias. 
C) 27 dias. 
D) 28 dias. 
E) 29 dias. 

Questão 27  (Peso 2)

Em um depósito de cocos, uma tabela anuncia: 

Com base nessa tabela, em um saco pesando 40 kg, cabem, aproximadamente, 

A) 100 cocos. 
B) 120 cocos. 
C) 160 cocos. 
D) 200 cocos. 
E) 220 cocos. 
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Questão 28  (Peso 2) 

Uma torre foi construída com três andares.  
Se, entre um andar e outro, tem 16 degraus, para fazer a limpeza da torre, um cidadão deverá subir um total de 

A) 40 degraus. 
B) 48 degraus. 
C) 56 degraus. 
D) 62 degraus. 
E) 70 degraus. 

Questão 29  (Peso 2) 

Um cidadão foi ao mercado e comprou 2 kg de feijão, a R$ 2,50 o quilo, 5 kg de farinha, a R$ 1,80 o quilo           
e 3,50 kg de carne, a R$ 6,00 o quilo. 

Na saída, ele deverá pagar, no caixa, 

A) R$ 15,00. 
B) R$ 19,50. 
C) R$ 25,00. 
D) R$ 29,50. 
E) R$ 35,00. 

Questão 30  (Peso 3) 

Um fazendeiro deseja cercar um de seus terrenos, como indica a figura, com tela revestida de plástico.  

Então, ele precisa de 

A) 38,50m de tela. 
B) 38,50m² de tela. 
C) 70,50m de tela. 
D) 77,00m de tela. 
E) 77,00m² de tela. 

8




