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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAGGGEEENNNTTTEEE DDDEEE GGGEEESSSTTTÃÃÃOOO MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL AAAGGGMMM III (((CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO III))) /// CCCAAARRRPPPIIINNNTTTEEEIIIRRROOO

TEXTO:       Classificados Poéticos
Menino que mora num planeta 

azul feito a cauda de um cometa 
quer se corresponder com alguém 

de outra galáxia. 
Neste planeta onde o menino mora 
as coisas não vão tão bem assim: 

o azul está ficando desbotado 
e os homens brincam de guerra. 

É só apertar um botão 
que o planeta Terra vai pelos ares... 

Então o menino procura com urgência 
Alguém de outra galáxia 

para trocarem selos, figurinhas e esperanças. 
           (Roseana Murray) 

01) De acordo com o texto, o menino do planeta Terra quer se corresponder com quem? 
A) Com um cometa azul.     D) Com alguém que colecione selos. 
B) Com outro menino do planeta Terra.   E) Com um conjunto de estrelas. 
C) Com alguém de outra galáxia. 

02) Em “o azul está ficando desbotado” a palavra destacada tem o mesmo significado que: 
A) Realçado. B) Isolado.  C) Recolhido.  D) Coroado.  E) Descolorido.

03) De acordo com o texto, assinale onde o menino mora: 
A) Floresta.       D) Marte. 
B) Planeta azul.      E) Galáxia. 
C) Parque de diversões. 

04) Em “e os homens brincam de guerra.” assinale a alternativa que possui a palavra de significado contrário a que se 
encontra destacada: 
A) Conflito.  B) Paz.   C) Generosidade. D) Oposição.  E) Limite. 

05) No planeta onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim por que: 
A) O menino quer se corresponder com alguém de outra galáxia. 
B) O azul está ficando desbotado e os homens brincam de guerra. 
C) O planeta Terra está indo pelos ares. 
D) O menino só quer trocar selos e figurinhas.
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

06) Assinale a alternativa que apresenta o diminutivo INCORRETO: 
A) menino/menininho     D) palácio/palaciozinho 
B) azul/azulzinho      E) coisa/coisinha 
C) figura/figurinha 

07) Assinale a alternativa que apresenta o aumentativo INCORRETO: 
A) fogo/fogaréu      D) forno/fornalha 
B) menino/meninão      E) casa/casarão 
C) parte/partícula 

08) “Que o planeta Terra vai pelos ares...” O sinal de pontuação no final desta frase anterior indica: 
A) A interrupção da sequência lógica da frase.  D) Entusiasmo ou alegria. 
B) O isolamento de gírias.     E) Pausa de curta duração. 
C) O início de uma fala. 

09) “Então o menino procura com urgência” De acordo com o trecho, assinale a alternativa que possui o mesmo 
significado que a palavra em destaque: 
A) Brincadeira. B) Rapidez.  C) Sem pressa.  D) Agilidade.  E) Desconfiança. 

10) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se escrita INCORRETAMENTE: 
A) Selo.  B) Alguém.  C) Galáxia.  D) Asul.  E) Esperança.  

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA
11) Numa escada de 8 degraus, assinale qual degrau fica entre o 5 e 7: 

A) 4  B) 5   C) 6   D) 7   E) 8 
12) Considerando a ordem crescente dos números, assinale o que vem após o 48: 

A) 49  B) 47   C) 45   D) 42   E) 40 
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13) Observe este quadro ao lado e identifique os vizinhos do número apresentado: 

A) 10 e 14  B) 9 e 15  C) 11 e 13  D) 11 e 14  E) 10 e 13 
14) Helena colocou na jarra 15 rosas vermelhas e algumas brancas, num total de 32 rosas. Quantas rosas brancas foram 

colocadas no vaso? 
A) 24  B) 17   C) 20   D) 18   E) 16 

15) Amanda foi à feira e trouxe 58 laranjas. Usou algumas para fazer um bolo, 24 para laranjada e guardou 30 na 
geladeira. Quantas laranjas foram usadas no bolo? 
A) 18  B) 14   C) 10   D) 6   E) 4 

16) Rafael colocou 2 passarinhos em cada uma de suas gaiolas. Sabe-se que Rafael tem 14 passarinhos. Quantas gaiolas 
foram utilizadas? 
A) 2  B) 3   C) 5   D) 7   E) 8 

17) Cláudio acorda às 7 horas da manhã para ir trabalhar e Lúcia acorda 1 hora mais tarde. A que horas Lúcia 
acorda? 
A) 8 horas.  B) 9 horas.  C) 10 horas.  D) 11 horas.  E) 12 horas. 

18) O calendário mostra os dias e as semanas que formam os meses. Quantos dias têm uma semana? 
A) 5 dias.  B) 6 dias.  C) 7 dias.  D) 8 dias.  E) 9 dias. 

19) Que horas da parte da tarde de um dia este relógio está marcando? 

A) 12 horas.    

B) 13 horas.    

C) 14 horas.    

D) 15 horas.    

E) 16 horas. 
20) Para fazer um laço, Alice gastou meio metro de fita. Quantos laços Alice poderá fazer com 6 metros e meio de fita? 

A) 4  B) 6   C) 9   D) 12   E) 13 
CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS

21) Sobre o Carpinteiro, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) É um profissional indispensável na construção civil. 
(    ) É responsável por trabalhos de estrutura de telhados. 
(    ) Cuida principalmente dos complementos em imóveis, como construção de armários, estantes, mesas e camas. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, F, F  D) V, V, V  E) V, F, F 

22) São deveres do Carpinteiro, EXCETO: 
A) Conhecer os tipos de madeira e sua utilização. 
B) Envernizar, polir e fixar dobradiças com perfeição. 
C) Saber limpar e conservar a madeira. 
D) Saber utilizar as principais ferramentas manuais de carpintaria, observando as regras de segurança. 
E) Tornear uma peça ou reproduzi-la em outra forma. 

23) Sobre parafusos, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Os “tirefond” são utilizados para unir peças de madeira sempre que a união for robusta. 
B) A colocação de um parafuso de rosca de cabeça cônica plana com uma porca exige uma escareação prévia. 
C) O parafuso de cabeça redonda cônica serve para a fixação de material sanitário ou para trabalhos com ferragens. 
D) Os pitões apresentam um orifício em “estrela”. 
E) Para pendurar objetos pesados deve-se utilizar o parafuso tipo camarão. 

24) É importante desempenar as peças de madeira antes de serrá-las ou fazer qualquer outro tipo de preparação. Para 
isso, é necessário:  
A) Verificar para que lado está o empeno da madeira. 
B) O veio deve estar caindo para trás, ou seja, para o lado do Carpinteiro. 
C) O empeno deve ficar para cima, ou seja, a parte mais alta no centro da madeira deve estar para cima.  
D) Manter sempre a madeira firme sobre a desempenadeira. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

25) Observe a figura ao lado e assinale a alternativa correspondente: 
A) Tem a finalidade de retirar marcas deixadas pela plaina na madeira dura (de lei). 
B) Reparte sobre uma maior superfície a pressão da porca ou da cabeça do parafuso. 
C) Faz furos cegos. 
D) Encaixa peças. 
E) Escurece a madeira. 
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26) Sobre a limpeza e conservação do ambiente de trabalho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas:
(    ) Madeiras verdes deverão ser armazenadas em espaço aberto, ao sol, para que sequem e não ocupem espaço dentro da 

oficina. 
(    ) Ao aplainar peças pequenas de madeira, é necessário um suporte apropriado para manipulá-las sem que as mãos se 

aproximem das lâminas. 
(    ) Os equipamentos que possuem correias, eixos, polias e mancais merecem especial atenção porque ameaçam o 

profissional. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) F, F, V  C) V, V, V  D) F, V, V  E) V, F, V 

27) Observe a figura ao lado e assinale a alternativa correspondente: 
A) Utilizado no enchimento de paredes de madeira. 
B) Ajuda nos cortes de madeira em que não se pode fazer uso da serra tico-tico ou da serra circular. 
C) É indicado para o uso em aparelhos elétricos ou instalações portáteis. 
D) Instala objetos que necessitem estar nivelados. 
E) É utilizado para bater e extrair pregos. 

28) Na instalação de dobradiças NÃO é necessário: 
A) Utilizar parafusos com cabeça frisada. 
B) Colocar a parte macho da dobradiça e controlar a sua posição em relação ao entalhe. 
C) Para evitar que as dobradiças façam ruído, é necessário lubrificá-las regularmente. 
D) Fazer os primeiros furos com uma verruma ou uma furadeira equipada com uma broca de pequeno diâmetro, de forma a 

não danificar a madeira ao parafusar. 
E) Utilizar parafusos tipo pitões rosqueados até a metade. 

29) Na administração pública direta, indireta ou fundacional ao servidor público é vedado: 
A) O direito à livre associação sindical. 
B) O direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. 
C) Servir sob a direção imediata do cônjuge ou parente até o segundo grau civil. 
D) Ocupar cargos em comissão e funções de confiança. 
E) A revisão de sua remuneração. 

30) No edital de um concurso público deverá(ão) constar: 
A) Número de vagas e cargos existentes. 
B) Modelo de provas. 
C) Limite de idade para candidatos (mínimo e máximo). 
D) Tabela de correção das provas. 
E) Modelo de atestado de idoneidade. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS GGGEEERRRAAAIIISSS
31) Sobre as fontes de energia, marque a alternativa ERRADA: 

A) A energia solar utiliza os raios do sol para produzir energia. 
B) A energia eólica é obtida através da força dos ventos. 
C) A energia nuclear é obtida a partir da queima de substâncias vegetais. 
D) A energia hidráulica é obtida a partir do aproveitamento da força das águas. 
E) A energia fóssil é obtida da queima de materiais vegetais decompostos como o carvão, o petróleo, o gás natural, etc. 

32) A água é um recurso natural renovável, mas seu uso inadequado pode torná-la escassa. Para que isso não aconteça, 
NÃO é uma atitude correta: 
A) Exploração do solo de maneira correta. 
B) Desmatamento em grande escala. 
C) Utilização de técnicas de molhação, como gotejamento em jardins. 
D) Reutilização de águas provenientes de pias de cozinha para descarga de banheiro. 
E) Instalação de redes de tratamento de água nas cidades. 

33) Sobre os biocombustíveis, marque a alternativa correta: 
A) São fontes de energia renováveis.     
B) São alternativas caras para utilização em veículos.  
C) Não são eficientes ao combate à poluição. 
D) São fontes de energia que aumentam o desgaste do automóvel. 
E) São produzidos a partir do petróleo. 

34) O aquecimento global causa o fenômeno conhecido como: 
A) Efeito da maré.      D) Tufões. 
B) Desmatamento.      E) Ecossistemas. 
C) Efeito estufa.    
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35) Para que continue o desenvolvimento do país, utilizando o chamado Desenvolvimento Sustentável, é necessário: 
A) Proteger o meio ambiente. 
B) Construir usinas de energia em várias reservas da Mata Atlântica. 
C) Utilizar tecnologias indiscriminadamente. 
D) Explorar indiscriminadamente o solo. 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
36) O município de Guarapari recebeu diversos nomes ao longo de sua história. Assinale o nome que NÃO faz parte da 

história de Guarapari: 
A) Aldeia do Rio Claro.     D) Guaraparim. 
B) Santa Maria de Guaraparim.    E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Vila dos Jesuítas. 

37) As areias monazíticas encontradas nas praias de Guarapari são indicadas para o tratamento de várias doenças.    
NÃO é uma doença que se trata com estas areias: 
A) Reumatismo.   B) Artrite.  C) Fratura.  D) Mialgias.  E) Alergias. 

38) Os índios que habitavam as terras do Espírito Santo, como a aldeia de Guarapari determinando o nascer do 
povoado deste município, foram catequizados pelo padre: 
A) Inácio de Loyola.   B) José de Anchieta. C) Francisco de Assis. D) José da Nóbrega. E) Francisco Gil. 

39) Sobre o Parque Estadual Paulo César Vinha, localizado em Guarapari, está correto afirmar que: 
A) Localiza-se ao sul do município.     D) A praia das Conchas faz parte deste Parque. 
B) É aberto somente para pesquisas científicas.   E) É proibido visitá-lo. 
C) É uma reserva da biosfera da Mata Atlântica. 

40) O nome do atual Prefeito de Guarapari é: 
A) Edvaldo Gomes da Silva.     D) Edson Figueiredo Magalhães. 
B) Fausto Antônio Possato.     E) Tolúnio Fernando Romanelli. 
C) Carlito Benincá. 







