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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA - PE 

   CONCURSO PÚBLICO 2008

Prova Objetiva 
Grupo: 07 

Cargo: 10 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I – SEC. EDUCAÇÃO 

Nome do Candidato: 
Número do documento de identidade: 
Número de inscrição:                                                  Sala: 

Leia atentamente as Instruções 

Você recebeu do fiscal: 

Este caderno de Prova Objetiva:

1. Verifique se este caderno: - Corresponde a sua opção de cargo - 
Contém 40 questões numeradas de 1 a 40. 
2. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno; 
3. Não serão aceitas reclamações posteriores; Para cada questão 
existe apenas UMA alternativa correta. 

Um Cartão – Resposta destinada às repostas das questões 
objetivas.
1. No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às 
respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o 
espaço compreendido pelos círculos; 
2. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das alternativas esteja correta. 
3. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, 
preencha os campos de marcação completamente. 
Exemplo:

Ao receber o cartão de resposta, é obrigação do candidato: 

1. Ler atentamente as instruções para a marcação das respostas; 
2. Conferir seu nome e número de inscrição; 
3. Assinar, no espaço reservado, com caneta preta ou azul, o cartão 
de respostas. 
4. Não DOBRE, não AMASSE nem MANCHE o Cartão-Resposta. 
Ele somente poderá ser substituído caso esteja danificado na barra 
de reconhecimento para a leitura ótica. 

5. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no 
mínimo, quarenta e cinco minutos após o inicio da prova e poderá 
levar o seu caderno de prova somente depois de decorridos 2:40 
(duas horas e quarenta minutos) do efetivo início das provas. 
6. O tempo disponível para esta prova é de 3:00 (três) horas para 
responder as questões objetivas e preencher o cartão-resposta. 
7. Reserve 30 (Trinta) minutos finais para marcar seu cartão 
resposta.
8. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de prova 
objetiva não serão considerados na avaliação. 
9. Ao término da prova, os três últimos candidatos deverão 
permanecer na sala, sendo somente liberados quando todos as 
tiverem concluído.
10. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, lhe devolva o seu 
cartão-resposta. Saia do prédio em silêncio, pois não será permitida 
a permanência de nenhum candidato após o término de sua prova, 
nem qualquer aglomeração nos corredores ou arredores do prédio de 
prova.

Candidato será excluído do concurso caso:

1. Ausentar-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o 
caderno de prova objetiva, antes do prazo estabelecido, e o cartão-
resposta.
2. Se utilizar, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios 
de calcular, bem como rádios gravadores, “headphones” telefones 
celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie; ou se 
comunicado com qualquer outro candidato. 
3. Deixar de assinar e preencher corretamente o campo do cartão-
resposta.
4. Faltar com o devido respeito ante a autoridade do fiscal de sala ou 
qualquer outro membro da aplicação do concurso.  

Calendário de eventos:

. 02/03/08                    Prova Objetiva 

. 03/03/08                    Publicação dos gabaritos oficiais 

. 04 e 05/03/08            Recursos contra questões e gabaritos oficiais da prova objetiva, deverão ser entregues na Secretaria de Administração
                                    da Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE, a Comissão Geral do Concurso. 

. 12/03/08                    Resultado Preliminar da prova objetiva.  

. 13 e 14/03/08            Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva e provas títulos, deverão ser entregues na Secretaria de  
                                    Administração da Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE, a Comissão Geral do Concurso. 

. 21/03/08                    Publicação do Resultado Definitivo. 

. A partir de 03/03/08  Homologação 

                                                                                                                                                 www.asperhs.com.br
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Português 

01. Marque a palavra que está escrita incorretamente:

a) graça 
b) demissão 
c) confição 
d) sossego 
e) plantação  

02. Marque a palavra que não está escrita corretamente: 

a) pechincha 
b) chuchu 
c) puxar 
d) graxa 
e) flexada  

03. Assinale a alternativa que contenha uma palavra 
incorreta:

a) numeroso – nariz  
b) aprendiz – veloz 
c) ajuizado – ousado  
d) beleza – ouzado  
e) quis – atrás  

04. Assinale a alternativa que não contenha palavra 
incorreta: 

a) cachorro – machado  
b) fuchico – bexiga  
c) chuchu – enchoval  
d) mecher – enxugar  
e) sangue – amisade  

05. Assinale a frase cujo tempo verbal esteja no pretérito 
imperfeito: 

a) Ela andava no parque quando encontrou com os 
amigos.  

b) Nós cantaríamos no recital caso a diretora 
permitisse.

c) Onde comprastes essa bolsa? 
d) Júlia saltará na próxima parada.  
e) Eu estudarei no Colégio Especial.  

06. Assinale a palavra que teve suas sílabas separadas 
incorretamente:

a) si-len-ci-o-so 
b) im-pres-são 
c) dis-tân-cia 
d) psi-có-lo-go 
e) Ta-u-ba-té 

O texto a seguir serve de referência para as questões 
07 e 08.

A tartaruga e o leopardo 

 A tartaruga, distraída como sempre, estava 
voltando para a sua casa um pouco tarde, e tinha que 
apressar os passos porque a noite começava a cobrir a 
floresta com o seu manto  escuro.  
 De repente, ela caiu numa armadilha, um buraco 
profundo coberto com folhas de palmeiras, cavando no 

meio da trilha pelos caçadores de aldeia para aprisionar os 
animais. 
 A tartaruga, graças ao seu grosso casco, não se 
machucou na queda, mas como escapulir dali? Tinha que 
encontrar uma solução antes do amanhecer, senão ia virar 
sopa no caldeirão dos aldeões.
 Ela ainda estava perdida em pensamentos 
quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. A 
tartaruga deu um pulo e, fingindo ter sido incomodada em 
seu refúgio, berrou para o leopardo: 

 O que é isso? O que você está fazendo aqui? 
Isso são maneiras de entrar na minha casa? Você não 
sabe pedir licença?  gritava ela para o espantado 
leopardo.  

 Você não vê por onde anda  continuou a 
tartaruga.  Será que você não sabe que não gosto de 
receber visitas a esta hora da noite? Saia já daqui, seu 
pintado mal-educado!  
 O leopardo, bufando de raiva com o atrevimento 
da tartaruga, agarrou-a e com toda a força jogou-a para 
fora do buraco.  
 A tartaruga, feliz da vida, foi embora para casa 
tranquilamente.   

(ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA. Bichos da África. São Paulo: 
Melhoramentos, 1987.v.1.) 

07. A palavra aldeões em destaque no texto significa: 

a) refúgios 
b) casas 
c) esconderijos 
d) incomodados 
e) pessoas que moram nas aldeias  

08. Sobre o texto A tartaruga e o leopardo podemos 
afirmar que: 

a) A tartaruga era muito concentrada em tudo o que 
fazia.

b) Os caçadores da aldeia prepararam uma 
armadilha. 

c) A tartaruga quebrou a pata na queda.  
d) A tartaruga jogou o leopardo para fora do buraco. 
e) O leopardo encontrou com o leão ao sair do 

buraco.  

09. Coloque em ordem alfabética as palavras e marque a 
seqüência correta: 

(   ) murmurou 
(   ) rainha 
(   ) fios  
(   ) colar
(   ) homenzinho 
(   ) bobinava 
(   ) pobre
(   ) você

a) 5 – 7 – 3 – 2 – 4 – 1 – 6 – 8  
b) 4 – 5 – 6 – 8 – 3 – 1 – 2 – 7  
c) 2 – 6 – 4 – 1 – 3 – 5 – 7 – 8  
d) 8 – 5 – 3 – 2 – 4 – 6 – 8 – 1  
e) 5 – 6 – 2 – 3 – 7 – 1 – 4 – 8  
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10. A palavra abaixo que não deve ser completada com Ç
é:

a) a __ ude 
b) pesco__o 
c) mo__a 
d) ca__ique 
e) ca__ador  

11. Em qual alternativa existe uma palavra incorreta
quanto ao uso do R ou RR?

a)  risada 
b) arroz 
c) corredor 
d) cachorro 
e) soriso  

12. Leia o texto a seguir e marque a palavra que não tem 
sentido semelhante a escalavrado? 

O joelho Juvenal 

 Era uma vez um joelho que se chamava Juvenal. 
Juvenal tinha um problema, coitado: vivia todo 
escalavrado.
 Também, quem mandou o Juvenal ser joelho de 
um menino levado? 
 Juvenal queria muito aprender língua de menino 
só pra falar assim: 
 “Menino, tem dó de mim!”.  
 Mas, quando o esfolado arava, Juvenal bem que 
gostava de correr e de saltar.  

(ZIRALDO ALVES PINTO. O joelho Juvenal. São Paulo: 
Melhoramentos, 2001) 

a) limpo  
b) arranhado 
c) machucado 
d) esfolado 
e) magoado  

13. Marque a alternativa cuja palavra deva ser completada 
com a letra Ç:

a) enfeiti__ada 
b) gira__ol 
c) ga__olina 
d) __ol 
e) pê__ego 

O texto a seguir serve de referência para as questões 14 e 
15.

Não existe dor gostosa 

Não existe dor bonita 
Nem dor que seja melhor. 
Mas entre as dores do mundo 
Haveria uma pior? 

Tem gente que não vacila: 
 Digo, juro e não duvido,  

Que a mais doída das dores 
Com certeza é a dor de ouvido! 

Mas outros logo discordam:  
 Não vem que não adianta! 

E dizem, quase sem voz: 

 A pior é na garganta! 

É quando alguém se levanta 
E bravo bate na mesa,  
Dizendo que não existe 
Pior que a dor de cabeça.  

Mas alguém acha outra coisa 
E vem com voz comovente 
Pra provar com a mão de dente.  

Sem falar nos que insistem  
Em lembrar dessa inimiga 
Que maltrata a nossa vida 
E se chama dor de barriga.  

Tem gente com dor na unha,  
Tem dor que dá no cabelo,  
Tem até dor de inveja: 
É a dor-de-cotovelo.  

Não existe dor gostosa,  
De dor ninguém acha graça. 
Mas a dor pior que existe  
É aquela que não passa.   

(RICARDO AZEVEDO. Um poema puxa o outro. São Paulo: 
Companhia das letrinhas, 2003. p.18-19)  

14. Na frase “Tem gente que não vacila: ...”, a palavra 
vacila tem o mesmo sentido que: 

a) comove 
b) hesita 
c) levanta 
d) existe 
e) prova  

15. Assinale a única dor que não foi citada no poema: 

a) dor de garganta 
b) dor na unha 
c) dor nas costas  
d) dor de barriga 
e) dor de ouvido 

Matemática

16.Um número multiplicado por seu dobro é igual a 98. 
Esse número é: 

a) Maior que 1 e menor que 7 
b) Maior que 6 e menor que 12 
c) Maior que 11 e menor que 16 
d) Maior que 15 e menor que 19 
e) Maior que 18 e menor que 21 

17.A soma do quociente ao resto da divisão de 72 por 15 
é:

a) 13 
b) 14 
c) 15 
d) 16 
e) 17 
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18.Juliana chegou ao supermercado com R$ 132,00, 
efetuou algumas compras e, ao ir para casa, perdeu no 
caminho R$ 13,00. Se chegou a sua casa com R$ 65,00, 
quanto gastou com as compras? 

a) R$ 78,00 
b) R$ 56,00 
c) R$ 54,00 
d) R$ 65,00 
e) R$ 80,00 

19.Uma caixa tem 30 cm de altura e são empilhadas com 
um máximo de 15 caixas. Dessa forma a altura máxima a 
ser obtida com o empilhamento das caixas é: 

a) 4,5 m 
b) 45 cm 
c) 50 cm 
d) 5 m 
e) 4,8 m 

20.Certo número é somado a si mesmo. O resultado é 
somado a si mesmo. O novo resultado é somado a si 
mesmo obtendo-se 56. O menor número somado é: 

a) 9 
b) 6 
c) 8 
d) 5 
e) 7 

21.Uma mistura é feita com três substâncias na seguinte 
proporção: 125 ml de A, 427 ml de B e 518 ml de C. O total 
da mistura é: 

a) 1,7 litros 
b) 1,07 litros 
c) 10,7 litros 
d) 10,07 litros 
e)  0,017 litros 

22.Cento e cinqüenta e dois centavos é o mesmo que: 

a) R$ 152,00 
b) R$ 15,20 
c) R$ 15,02 
d) R$ 1,52 
e) R$ 0,152 

23.Considere um conjunto com todos os números decimais 
e não decimais compreendidos entre 1 e 3. A intersecção 
desse conjunto com o conjunto dos números naturais é: 

a) Um conjunto vazio 
b) Um conjunto unitário 
c) Um conjunto com dois elementos 
d)  Um conjunto com três elementos 
e) Um conjunto infinito. 

24.Se unirmos o conjunto dos números primos ao conjunto 
dos números ímpares, encontramos: 

a) O conjunto dos números ímpares 
b) O conjunto dos números naturais 
c) O conjunto dos números naturais sem o zero
d) O conjunto dos números naturais sem o um
e) O conjunto dos números primos 

25.Em meados de fevereiro um dólar (U$ 1,00) era 
aproximadamente equivalente a R$ 1,75. Um produto que 
custasse U$ 3,50, em reais custaria: 

a) R$ 4,38 
b) R$ 5,25 
c) R$ 5,75 
d) R$ 6,05 
e) R$ 6,13 

Conhecimentos Específicos    

26.Qual das alternativas não é uma das características 
para um bom atendimento. 

a) Bom humor 
b) Prestatividade 
c) Atenção 
d) Educação 
e) Má vontade 

27.Marque a alternativa incorreta sobre relacionamento 
humano e bom atendimento: 

a) Seja uma pessoa com Cortesia e tenha boa 
vontade. 

b) Respeitar as limitações individuais de cada um. 
c) Deixar que as pessoas fiquem esperando-o, sem 

justa causa. 
d) Dê atenção às pessoas que lhe façam perguntas. 
e) Seja solidário aos seus colegas. 

28.A higiene do trabalho propõe-se a combater: 

a) As doenças profissionais 
b) As manifestações éticas 
c) Mau uso do ambiente de trabalho 
d) A refrigeração do ambiente de trabalho 
e) Uso indevido do ambiente de trabalho 

29.Qual das alternativas abaixo não está relacionado com 
a Qualidade de vida no trabalho, onde a Higiene é 
manutenção de limpeza, e da ordem. 

a) Facilita a segurança e o melhor desempenho dos 
empregados. 

b) Dificulta o ambiente de trabalho e o desempenho 
dos funcionários. 

c) Evita danos à saúde do operário e do consumidor. 
d) Melhora a imagem da empresa internamente. 
e) Eleva o nível de satisfação e motivação do 

pessoal para com o trabalho e a empresa. 

30.A segurança do trabalho propõe-se a combater: 

a) As doenças profissionais 
b) A segurança do chefe da repartição 
c) Os acidentes domésticos 
d) Os acidentes de trabalho 
e) As doenças tropicais 
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31.  Esta placa de perigo significa que: 

a) Perigoso para o ambiente 
b) Nocivo 
c) Tóxico 
d) Inflamável 
e) Comburente 

32.  Quando há este desenho em um 
determinado material significa que: 

a) O produto é inflamável 
b) O produto é líquido 
c) O produto é corrosivo 
d) O produto é comburente 
e) Nenhuma das alternativas 

33.É um conjunto de hábitos de limpeza e asseio com que 
cuidamos do nosso corpo, por ser um vetor de importância 
em nosso dia a dia, acaba por influenciar no 
relacionamento inter social, pois implica na aplicação de 
hábitos, que viram normas de vida em caráter individual. 

a) Poluição ambiental 
b) Segurança no trabalho 
c) Higiene de equipamentos 
d) Ambiente de trabalho 
e) Higiene pessoal 

34.Sobre higiene marque a alternativa incorreta.

a) Tomar banho - Diariamente - Devemos utilizar 
sabonete neutro. 

b) Assepsia - Com o uso de desodorizante é 
bastante útil, especialmente de Verão. 

c) Lavar as mãos sempre que necessário, 
especialmente antes das refeições, antes do 
contato com os alimentos e depois de utilizar o 
quarto de banho.  

d) Os dentes e a boca devem ser lavados só pela 
manhã antes da ingestão de alimentos, sem usar 
dentifrício com flúor.  

e) Beber água mineral ou filtrada. 

35.A higiene pessoal é de extrema importância para todas 
as pessoas envolvidas com a utilização de praguicidas. 
Alguns procedimentos mínimos são ressaltados a seguir, 
exceto: 

a) Usar sempre roupas limpas. Não utilizá-las se 
estiverem impregnadas com praguicidas. 

b) Não fumar, comer, beber sem antes lavar as 
mãos e o rosto com bastante água fria e sabão 
neutro; a toxicidade oral é mais acentuada do que 
a dérmica. 

c) Antes de descalçar as luvas, lavá-las 
externamente com água e sabão. Ao descalçar, 
tirá-las do avesso, com os braços inclinados para 
baixo. 

d) O banho diário utilizando-se uma escova para 
escovar as axilas com espuma de sabão e a 
aplicação de um desodorante comum ao local, 
após o banho, é talvez a melhor solução para se 
evitar o mau cheiro axilar. 

e) O banho deve ser feito sem sabonete e não 
devemos usar desodorantes. 

36.Independentemente do estilo, deve estar sempre limpo 
e bem cortado, e a barba feita. Eles crescidos e sujos 
geram, além de mau cheiro, coceiras devidas à foliculite e 
a parasitas do couro cabeludo. 

a) Cabelos 
b) Rosto 
c) Mau hálito 
d) Limpeza do Nariz e da Garganta 
e) Mãos e unhas 

37.A placa significa: 

a) Perigo material mortal 
b) Perigo material tóxico 
c) Perigo material corrosivo 
d) Perigo material nocivo 
e) Perigo material comburente 

38.A placa  diz que: 

a) Perigo com as mãos 
b) Perigo com a entrada 
c) Perigo não entre 
d) Pare 
e) Não siga em frente perigoso 

39.O que significa esta placa em um 
determinado armário em uma sala. 

a) Cuidado não abra 
b) Risco de faíscas 
c) Risco de incêndio 
d) Risco de choque elétrico 
e) Risco a saúde humana 
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40.Quando uma pessoa está passando um pano molhado 
em um determinado piso e ele coloca esta placa 

 ela diz que: 

a) Cuidado para não cair 
b) Área lisa 
c) Queda livre 
d) Piso antiderrapante 
e) Piso escorregadio 

FIM DO CADERNO 




