
Seleção Pública – Prefeitura Municipal de Entre Rios

RECEPCIONISTA (340)  

Realização: Prefeitura Municipal de Entre Rios e Fundação CEFETBAHIA 

                     CONHECIMENTOS GERAIS 

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

TEXTO: 

Vida nova para Sauípe

Programa Berimbau mobiliza comunidades do litoral norte da Bahia para conviver e crescer com a 
atividade turística 

Lixo que vale ouro ― Gerar renda, garantir a sustentabilidade do projeto no longo prazo, fortalecer o 
associativismo, respeitar o meio ambiente e preservar a cultura local são as premissas do Programa 
Berimbau. A partir delas, os coordenadores do projeto indagaram: o que fazer com as 10 toneladas de lixo 
geradas diariamente pela Costa do Sauípe – 86% delas compostas por resíduos orgânicos dos 
restaurantes e da jardinagem? O problema acabou se tornando uma solução, com a construção de uma 5

usina que processa a parte orgânica do lixo, transformando-a em adubo, no município de Entre Rios. Com 
investimento total de R$ 1,1 milhão, o galpão está situado a 4 quilômetros do empreendimento hoteleiro, 
tendo capacidade para produzir mensalmente 200 toneladas de adubo. 

De toda a produção, 15% são repassados para nutrir os jardins e o campo de golfe da Costa do 
Sauípe e 85% são vendidos para pequenos agricultores ― muitos dos quais somente agora começam a 10

utilizar fertilizantes para melhorar a produtividade das lavouras. Frutas, verduras e legumes, cultivados com 
o novo adubo, são comercializados para os hotéis e restaurantes da região de Sauípe, que até então 
precisavam adquirir esses gêneros alimentícios nas grandes cidades. E assim o ciclo se repete: a 
produção agrícola realimenta o consumo dos hotéis, que vão gerar novamente lixo, que por sua vez será 
processado na usina, virando outra vez adubo... 15

“Trata-se de uma oportunidade única para termos o próprio negócio”, destaca Marivane Santos 
Lisboa, 40 anos, que estava desempregada e agora é líder da Verdecoop, cooperativa que hoje reúne 23 
associados para o trabalho na usina de lixo. Metade deles, analfabeta, não tinha até então perspectivas 
para melhorar de vida. Hoje a renda gerada pela usina lhes garante em torno de dois salários mínimos 
mensais, sem contar com a divisão dos lucros no final de cada ano. Em dois anos, a estimativa é ter no 20

local 500 famílias tirando o sustento do lixo que vira adubo. 

BRASIL, Sérgio A. Vida nova para Sauípe. Disponível em: <http://www.revistahost.com.br/publiisher/preview.php? 
edição= 0405&id mat=195>. Acesso em: 3 jan. 2008.

Questão  01  (Peso 2)

Sobre o texto, é correto afirmar: 

A) A venda de adubo não trouxe muita rentabilidade  para a cooperativa Verdecoop. 
B) A maior parte da produção de adubos é vendida para os jardins e o campo de golfe. 
C) As 10 toneladas de lixo produzidas pela Costa do Sauípe continuam sem destino certo. 
D) O lixo está sendo transformado em adubo, gerando receita para o Município de Entre Rios. 
E) Os coordenadores do Programa Berimbau estão preocupados com o investimento da Usina. 

Questão 02  (Peso 3)

O texto mostra 

A) um alerta à população para o descaso dos hotéis.
B) a criação de um elo entre diversas classes sociais. 
C) a apresentação de um trabalho diferenciado para a população. 
D) a existência de um local mais seguro e limpo para os visitantes. 
E) a mobilização de uma comunidade em busca de melhor condição de vida. 
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Questão 03  (Peso 3)

O Programa Berimbau tem como objetivo 

A) agregar valores à comunidade. 
B) diminuir os gastos da cooperativa. 
C) exibir seu poder perante os outros. 
D) fazer campanha eleitoral na cidade. 
E) lucrar com os moradores da comunidade. 

Questão 04  (Peso 1)

“ ‘Trata-se de uma oportunidade única para termos o próprio negócio’ ” (linha 16)  
De acordo com o texto, o trecho em destaque revela 

A) nobreza. 
B) prestígio. 
C) esperança. 
D) insegurança. 
E) insatisfação. 

Questão 05  (Peso 2)

“E assim o ciclo se repete” (linha 13) 
Essa frase denota 
  
A) continuidade. 
B) oportunismo. 
C) estratégia. 
D) desespero. 
E) sabedoria. 

Questão 06  (Peso 1)

A palavra que está usada fora do seu sentido próprio é a 

A) “Lixo que vale ouro”. 
B) “são comercializados para os hotéis”. 
C) “vão gerar novamente lixo”. 
D) “virando outra vez adubo...”. 
E) “Metade deles, analfabeta”.

  
Questão  07  (Peso 3)

Em “transformando-a em adubo” (linha 6), a palavra em negrito é um 

A) artigo. 
B) pronome. 
C) conjunção. 
D) preposição. 
E) substantivo. 
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Questão 08  (Peso 2)

A alternativa cujo termo em destaque é sujeito da oração é a 

A) “O problema acabou se tornando uma solução”. 
B) “O galpão está situado a 4 quilômetros”. 
C) ”15% são repassados para nutrir os jardins”. 
D) “precisavam adquirir esses gêneros”. 
E) “vão gerar novamente lixo”. 

Questão 09  (Peso 1)

“De toda a produção, 15% são repassados para nutrir os jardins e o campo de golfe da Costa do Sauípe” (linhas 
9 e 10) 
A palavra em destaque estabelece, nessa frase, uma relação de 

A) causa. 
B) modo. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) finalidade. 

Questão 10  (Peso 1)

Dá idéia de tempo o termo destacado em 

A) “transformando-se em adubo, no município de Entre Rios”. 
B) “precisavam adquirir esses gêneros alimentícios nas grandes cidades.” 
C) “E assim o ciclo se repete”. 
D) “para o trabalho na usina de lixo”. 
E) “Em dois anos, a estimativa é ter no local 500 família”. 

O município de Entre Rios é assim chamado porque nasceu às margens dos rios Joanes, Itapicuru e Inhambupe. 
É rico em praias de rara beleza, como Praia da Barra do Rio Sauípe, da Barra do Rio Subaúma, de 
Massarandupió, do Porto do Sauípe e outras. 

Questão 11  (Peso 1) 

Um casal, residente em Barra do Rio Sauípe, tem 15 filhos. 8 são trabalhadores, sendo que, destes, 5 trabalham 
e estudam, os  demais apenas estudam. 
O número de filhos estudantes desse casal é 

A) 12 
B) 10 
C) 8 
D) 7 
E) 5
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Questão 12  (Peso 1) 

Observe a figura. 

Sobre essa pesagem, pode-se afirmar que o pacote com o conteúdo pesa 

A) 600 g. 
B) 650 g. 
C) 700 g. 
D) 750 g. 
E) 800 g. 

Questão 13  (Peso 2) 

Foram inscritos, em um concurso para preenchimento de vagas de em uma empresa do município de Entre Rios, 
1800 candidatos. 
Se, no dia da realização da prova, 15% dos inscritos não compareceram, então o número de candidatos 
presentes foi de 

A) 1650 
B) 1530 
C) 810 
D) 540   
E) 270

Questão 14  (Peso 2) 

Se 
9

5
 do que resta do dia é igual a 

27

5
 do que já passou, então são  

  
A) 6 horas. 
B) 9 horas. 
C) 12 horas. 
D) 15 horas. 
E) 18 horas. 

Questão 15  (Peso 3) 

A comunidade de Entre Rios organizou um passeio turístico com 55 veículos para ir de Simões Filho, pela        
Ba 093, ao distrito-sede, passando por Dias D’Ávila, Mata de São João, Pojuca e Araçás. 
Se ao todo havia 196 rodas, sem considerar as de reservas, pode-se afirmar que o número de carros e o número 
de motocicletas participantes eram, respectivamente, 

A) 40 e 15.            
B) 41 e 14. 
C) 42 e 13. 
D) 43 e 12. 
E) 44 e 11. 
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Questão 16  (Peso 3) 

Para reformar a Escola Municipal de Entre Rios em três dias, duas equipes de pedreiros competiram para ver 
quem trabalhava mais no terceiro dia. A execução da obra obedeceu ao seguinte cronograma: 

Equipe 1º dia 2º dia 
E1 1/5 2/3 
E2 1/3 2/5 

Nessas condições, pode-se afirmar que  

A) E1 trabalhou mais do que E2.

B) E2 trabalhou mais do que E1.

C) E1e E2 trabalharam igualmente. 
D) E1 trabalhou um terço do que trabalhou E2. 

E) E1 trabalhou o triplo do que trabalhou E2.

Questão 17  (Peso 1) 

PRACASA 
“ UTILIDADES EM PROMOÇÃO!” 

Aspirador de pó R$ 240,00 Armário de cozinha R$ 390,00 

Batedeira R$ 198,00 Cama de casal R$ 320,00 
Computador R$990,00 Conjunto – mesa e 4 cadeiras R$ 480,00 

Guarda-roupa R$ 600,00 Fogão R$ 322,00 

Lavadora R$ 680,00 Ferro de passar R$ 40,00 

Microondas R$ 300,00 Liquidificador R$ 60,00 

Ventilador R$ 40,00 Refrigerador R$ 660,00 
  
Um casal analisa os presentes recebidos e separa os repetidos para posterior troca por outros produtos na Loja 
PRACASA.  
Se os presentes repetidos foram batedeira, ventilador, fogão e liquidificador, então poderão ser trocados por 

A) refrigerador.  
B) lavadora e ferro de passar. 
C) cama de casal e microondas.  
D) aspirador de pó e guarda-roupa.  
E) cama de casal, ferro de passar e conjunto de mesa com 4 cadeiras. 

Questão 18  (Peso 3) 

Uma pessoa residente em Entre Rios tem, em sua casa, um tanque com capacidade para armazenar          
12.000 litros. Se a água não for tratada, para fazê-lo, a proporção recomendada é de 700g de flúor para 1 milhão 
de litros de água. 
Nessas condições, pode-se afirmar que a quantidade de flúor necessária é de  

A) 7,8 gramas. 
B) 8,4 gramas. 
C) 8,8 gramas. 
D) 9,2 gramas. 
E) 9,6 gramas. 

5



Seleção Pública – Prefeitura Municipal de Entre Rios

RECEPCIONISTA (340)  

Realização: Prefeitura Municipal de Entre Rios e Fundação CEFETBAHIA 

Questão 19  (Peso 2) 

Dois irmãos têm, juntos, R$ 171,00. Se o mais velho der ao mais novo 10% do seu dinheiro, eles ficarão com 
quantias iguais. 
Cada um deles tem, em reais, respectivamente, 

A) 87,00 e 84,00. 
B) 89,00 e 82,00. 
C) 91,00 e 80,00. 
D) 93,00 e 78,00. 
E) 95,00 e 76,00. 

Questão 20  (Peso 3) 

Uma empresa de pinturas e restaurações cobra uma taxa fixa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mais uma quantia 
que depende da área pintada, cujos preços acompanham a tabela a seguir: 

Área pintada 
(em m²) 

5 10 15 20 30 40 80 x 

Total a pagar (em reais) 45 55 65 75 95 115 195 y 

Nessas condições, pode-se concluir que a expressão matemática que representa o total a ser pago pela área 
pintada e o preço cobrado pela pintura de uma área de 230m² são, respectivamente, 

A) y = 2x + 5 e R$ 335,00. 
B) y = 35 + x  e R$ 365,00. 
C) y = 2x + 35 e R$ 495,00. 
D) y = x + 45  e R$ 505,00. 
E) y = 2x + 45 e R$ 535,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03. 

Questão 21  (Peso 1)

Acerca do bom desempenho profissional, Pacola (2003) diz que “as pessoas precisam conhecer a si próprias e 
aqueles com os quais convivem”; alerta que o respeito mútuo é a base para bons relacionamentos com os 
diferentes tipos de chefes ou clientes e que todos, inclusive colegas, devem ser tratados com atenção e 
gentileza. Outro aspecto importante é manter uma aparência bem cuidada, adequada ao ambiente de trabalho, 
e o tom de voz moderado. Esses aspectos são indispensáveis, especialmente na recepção, para que seja 
mantida uma boa imagem do profissional e da organização. (PACOLA, Eliana Cristina. Secretariado 
administrado com exercícios práticos. 2 ed. SCR Pardo / S. P.: Viena, 2003. p.33-34.) 

Para um bom atendimento ao público, é fundamental 

A) ouvir com a atenção quando a chefia grita.
B) assumir que errou quando houver testemunhas do fato. 
C) responder rápido, antes mesmo de ouvir o interlocutor. 
D) atender primeiro os mais ricos e/ou nervosos, depois os da fila. 
E) ouvir todos com atenção, fornecer a resposta correta educadamente.  
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Questão 22  (Peso 1) 

Atuando no cargo de recepcionista, a pessoa se depara com um cliente agressivo, que a trata de forma 
deselegante.  
Diante dessa situação, deve-se  

A) dar o troco, respondendo no mesmo tom.
B) chamar a polícia para prendê-lo e restabelecer a ordem no recinto. 
C) disfarçar ou fingir que ele está falando com outra pessoa para não passar vergonha. 
D) atender primeiramente os clientes calmos ou gentis para manter sua postura profissional. 
E) tentar compreender a situação, perguntando-lhe, de forma cortês, como ele gostaria de ser ajudado. 

Questão 23  (Peso 1) 

A pessoa acorda para trabalhar e percebe que está aborrecida, com problemas particulares.  
Para preservar sua boa imagem profissional, ela opta por 

A) vestir-se elegantemente para elevar sua auto-estima e evitar assuntos pessoais ou complicados. 
B) trabalhar e procurar ser atenciosa apenas com quem lhe tratar de forma alegre ou amigável. 
C) cantarolar uma canção, enquanto trabalha na recepção, para esquecer dos problemas. 
D) telefonar avisando que não irá trabalhar e decide ir passear para aliviar o desconforto. 
E) avisar, na recepção, em tom audível: “Hoje não estou para conversa com ninguém”. 

Questão 24  (Peso 2) 

A palavra ética é de origem grega e está relacionada com a conduta humana, sendo a ética profissional um 
conjunto de princípios que regem o comportamento funcional da pessoa que exerce determinada profissão. Ou 
seja, são idéias básicas que devem nortear a conduta do profissional na sociedade.  

Uma conduta antiética e que deve ser evitada, pois compromete a imagem do profissional está presente na ação 
expressa em 

A) Executar o trabalho no mais alto nível de rendimento. 
B) Observar as normas administrativas da empresa ou órgão em que trabalhe. 
C) Realizar honestamente os trabalhos, prestando contas ao chefe hierárquico. 
D) Usar informações e influências obtidas no cargo para obter vantagens pessoais. 
E) Guardar informações sigilosas e lealdade para com a empresa e colegas de trabalho. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 25 e 26. 

Medeiros e Hernandes (2003) reservam um capítulo tratar do atendimento telefônico, salientando princípios 
como cortesia, tranqüilidade, atenção, modulação da voz. Vale dizer também que é essencial conhecer bem a 
organização, setores e pessoas, além de ter uma boa dicção, isto é, a pronúncia correta e clara das palavras. Os 
autores lembram ainda que usar o aparelho telefônico é uma habilidade indispensável à secretária (e 
naturalmente ao profissional que ocupa o cargo de recepcionista). (MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sônia. 
Manual da Secretária: técnicas de trabalho. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 200.)
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Questão 25  (Peso 2)

Para a eficácia no atendimento telefônico, algumas técnicas são adotadas, obedecendo a uma seqüência lógica: 

A) Reservar e testar o material para as anotações (caneta ou lápis, papel) / atender até o segundo toque / ouvir 
com atenção, falar com calma, ter responsabilidade / anotar nome, números e demais informações de 
pessoas e organizações, repetindo-os, a seguir, para conferir / transmitir os recados com brevidade aos 
destinatários. 

B) Anotar nome, números e demais informações de pessoas e organizações, repetindo-os, a seguir, para 
conferir / atender até o segundo toque / ouvir com atenção, falar com calma, ter responsabilidade / reservar e 
testar o material para as anotações (caneta ou lápis, papel) / transmitir os recados com brevidade aos 
destinatários. 

C) Atender até o segundo toque / ouvir com atenção, falar com calma, ter responsabilidade / transmitir os 
recados com brevidade aos destinatários / anotar nome, números e demais informações de pessoas e 
organizações, repetindo-os, a seguir, para conferir / reservar e testar o material para as anotações (caneta 
ou lápis, papel). 

D) Anotar nome, números e demais informações de pessoas e organizações, repetindo-os, a seguir, para 
conferir / atender até o segundo toque / ouvir com atenção, falar com calma / ter responsabilidade / transmitir 
os recados com brevidade aos destinatários / reservar e testar o material para as anotações (caneta ou lápis, 
papel). 

E) Reservar e testar o material para as anotações (caneta ou lápis, papel) / atender até o segundo toque / 
anotar nome, números e demais informações de pessoas e organizações, repetindo-os, a seguir, para 
conferir / ouvir com atenção, falar com calma; ter responsabilidade / transmitir os recados com brevidade aos 
destinatários. 

Questão 26  (Peso 2)

Uma pessoa é recepcionista de um órgão público com vários departamentos e, ao receber uma ligação 
telefônica, percebe que não é a pessoa indicada para fornecer a informação solicitada pelo cliente.  
Diante da opção de dispensá-lo ou tentar transferir a ligação para o setor competente, a conduta adequada deve 
ser responder que 

A) não sabe dar a informação, porque trabalha em outro setor e, em seguida, desligar o aparelho. 
B) trabalha em outro setor e isso não faz parte da sua função, pedindo desculpas e, em seguida, desligando o 

aparelho. 
C) não sabe informar o que está sendo solicitado, porque isso não faz parte da sua função, e, em seguida, 

desligar o aparelho. 
D) não sabe informar nada sobre o assunto, porque trabalha em outro setor, solicitando que o interlocutor volte 

a ligar quando ele mesmo souber o setor correto. 
E) não sabe fornecer a informação, porque trabalha em outro setor e solicitar ao cliente que aguarde na linha, 

enquanto você tenta transferir a ligação para o setor correspondente. 

Questão 27  (Peso 2)

O método de arquivamento que deve ser utilizado para organizar e acessar dados dos clientes com facilidade é a 

A) alfabético especifico ou por assunto. 
B) numérico simples. 
C) alfanumérico decimal. 
D) alfanumérico automático. 
E) alfabético geográfico. 
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Questão 28 (Peso 3)

Segundo Medeiros e Hernandes (2003), “embora o arquivamento de nomes de pessoas e empresas seja o mais 
simples, algumas regras precisam ser seguidas”.  
Assim, no arquivamento por nome de pessoas para que o acesso aos dados seja rápido, primeiro, deve 

A) constar o prenome, seguido de tantos sobrenomes quantos houver, conforme a regra. 
B) constar o nome na forma como o recepcionista preferir, pois é quem mais utilizará o arquivo. 
C) consultar e seguir as regras de arquivamento, independentemente das necessidades dos usuários. 
D) consultar as regras de arquivamento e equilibrá-las com as necessidades de acesso rápido aos dados dos 

clientes. 
E) constar os sobrenomes compostos, e, os prenomes quantos houver, conforme a regra. 

Questão 29 (Peso 3) 

Os sistemas de classificação que, combinados, facilitam o acesso aos dados dos clientes, armazenados ao 
longo dos anos, são 

A) alfabético e numérico. 
B) cronológico e alfabético.
C) geográfico e cronológico. 
D) origem ou destino em ordem alfabética. 
E) origem ou destino em ordem de codificação. 

Questão 30  (Peso 3) 

Arrumar os documentos de qualquer organização é tarefa importante, pois há uma infinidade de tipos de 
documentos. A classificação é o agrupamento dessa documentação por classes que designam grupos de coisas, 
de assuntos, de idéias ou de pessoas, dando ordem ao que está desordenado. A organização mais comum se 
baseia em nome, assunto, origem, destino, ordem cronológica e local. 

Com base no enunciado e considerando-se que cada chefia, na organização em que a pessoa trabalha, acessa 
diariamente o cadastro de clientes preferenciais por regiões do Brasil, o sistema de classificação mais adequado, 
no caso de arquivamento em fichas ou pastas manuais, é o 

A) cronológico combinado com assunto em ordem alfabética. 
B) geográfico combinado com ordem alfabética. 
C) geográfico combinado com cronológico. 
D) alfanumérico apenas. 
E) cronológico apenas. 
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