
1 
 

Cargo: Auxiliar de Setor de Merenda Escolar 
Braçal  
Gari 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Assinale a alternativa que apresenta somente palavras 
polissílabas. 
a) Caetano – Paraguai - adquirir 
b) psicologia – brasileiro - aristocracia 
c) dinheiro – exceto - outono 
d) aquela – admitir- aplicação 

 
02. Em qual alternativa há uma palavra escrita errada? 
a) almejar – alizar – mugir 
b) rejeitar – seduzir – beleza 
c) empresa – laje – agitação 
d) fingimento – dosagem – esperteza 

 
03.  Assinale a sequência que apresenta uma palavra cujas sílabas 
estão incorretamente separadas. 
a) ad-mi-tir, a-pli-ca-ção, di-nhei-ro 
b) a-brir, con-vic-ção, des-cer 
c) ex-ce-to, ap-to, o-u-to-no 
d) sur-pre-en-der, a-di-vi-nhar, gra-tui-to 

 
04. Marque a alternativa em que todas as palavras estão 
corretamente acentuadas. 
a) jabutí – fogaréu – zíper 
b) atraído – bíblico – errôneo 
c) fúnebre – mêses – caído 
d) carretéis – ímpar - côres  

 
05. Marque a opção em que só há substantivos biformes. 
a) camarada – órfão – criança 
b) poeta – indígena – vítima 
c) sacerdote – parente – genro 
d) mestre – cobra - gerente  
 
06. Assinale a alternativa em que só há substantivos concretos. 
a) estrelas, fada, lobisomem, telefone 
b) mágoa, saci - pererê, ave, mistério 
c) Sorocaba, bondade, luz, corrente 
d) vampiro, amor, Brasil, lembrança 
 
07. Assinale a alternativa cujas palavras sejam todas oxítonas. 
a) xale – branco – mentem 
b) nada – maio – junho 
c) atrás – cárie – regras 
d) também – abacaxi – tatu 
 
08. Qual o plural correto de papelzinho, álcool e hambúrguer? 
a) papelzinhos, álcoois, hambúrgueres 
b) papeizinhos, alcools, hambúrguers 
c) papelzinhos, alcools, hambúrgueres 
d) papeizinhos, álcoois, hambúrgueres 
 
09. Como ficaria a frase “Freio com firmeza antes das curvas. Tu 
não freias?” no plural? 
a) Freamos com firmeza antes das curvas. Vós não freais? 
b) Freiamos com firmeza antes das curvas. Vós não freais? 
c) Freamos com firmeza antes das curvas. Vós não freas? 
d) Freiamos com firmeza antes das curvas. Vós não freas? 
 
10. Marque a frase que contém um erro ortográfico. 
a) Sua rabugice deixava-me irritado. 
b) Sempre dava a desculpa da enchaqueca. 
c) Debochava de tudo e de todos. 
d) Sempre sentia vertigem quando subia na laje. 
 
11. Em qual das frases a palavra destacada é um adjetivo? 
a) Quero aquele malandro na cadeia. 

b) Um malandro seduziu-a. 
c) Que garoto malandro! 
d) Este malandro não perder por esperar. 
 
12. Qual é o feminino de cavalheiro plebeu e judeu francês? 
a) dama plebeia e judeia francesas 
b) amazona plebeia e judia francesa 
c) amazona plebeia e Judéia francesa 
d) dama plebeia e judia francesa 
 
Matemática 
 
13. A quitanda do “seu João” vende a dúzia do ovo por �$	2,60. Se 
eu comprar 

�

	
 dessa dúzia de ovos, quanto eu vou pagar? 

a) �$	1,92 
b) �$	2,08 
c) �$	2,80 
d) �$	24,96 
 
14. Considere um produto �. Qual quantidade de � é maior e em 
quantas unidades isso acontece? 
a) Cinco dezenas de � é maior do que três dúzias de � em quinze 

unidades 
b) Quatro dúzias de � é maior do que quatro dezenas de � em oito 

unidades 
c) Cinco dúzias de � é igual a sete dezenas de � 
d) Cinco dezenas de � é maior do que duas dúzias de � em vinte e 

cinco unidades 
 
15. Um pacote de arroz custa �$	6,50. Se meu irmão for ao 
supermercado e levar �$	350,00, ele compra três dúzias e meia de 
pacotes de arroz, duas dezenas de um produto � e ainda lhe sobra 
�$	47,00. Qual é o valor da unidade desse produto �? 
a) �$	1,05 
b) �$	1,50 
c) �$	0,05 
d) �$	0,50 

16. Qual o valor da expressão 
�

�

�
? 

a) 
�

	
 

b) 
�

�	
 

c) 
��

	
 

d) 
�

�	
 

 
17. O triplo de um número é igual ao dobro desse número somado 
a 18. Qual é esse número? 
a) 9 
b) 18 
c) 

��

�
 

d) 
��

	
 

 
18. O dobro de um número é menor que o triplo desse número em 
31 unidades. Qual é esse número? 
a) 

��

�
 

b) 
��

	
 

c) 31 
d) 

��

�
 

 
19. Qual o valor da expressão 

	
��

�

? 

a) 2 
b) 

�

�
 

c) 
�	

�
 

d) 
�

�	
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20. Qual o valor da expressão 
�

�
� 7 �

�

�
? 

a) 9 
b) 

��

�
 

 
c) 3 
d) 8 
 
21. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 188, qual é o 
triplo desse número? 
a) 751 
b) 1.128 
c) 282 
d) 564 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 22 a 24 
 
Ligia tem seis dúzias de ovos e pretende dividi-los entre duas 
amigas. Ela doa 

�

�
 para Giovana e do que sobrou, doa 

�

�
 para 

Patrícia. 
 
22. Quantos ovos Giovana ganhou? 
a) 18 
b) 15 
c) 9 
d) 12 
 
23. Quantos ovos Patrícia ganhou? 
a) 15 
b) 24 
c) 18 
d) 21 
 
24. Quantos ovos sobraram para Ligia? 
a) 45 
b) 42 
c) 39 
d) 36 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. O nome do município de Marinópolis é uma homenagem ao 
fundador da cidade que foi: 
a) Luiz da Cruz Marin. 
b) João Antonio Mariano. 
c) Antonio Marin da Cruz. 
d) Pedro Mariano de Jesus. 
 
26. O padroeiro da cidade de Marinópolis é: 
a) Santo Antonio. 
b) São Sebastião. 
c) São João. 
d) Bom Jesus da Lapa. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões 27 e 28. 
 
“As queimadas fazem parte do processo de transformação das 
florestas em roças e pastagens. O fogo é o instrumento utilizado 
pelos fazendeiros para limpar o terreno e prepará-lo para a 
atividade agropecuária ou para controlar o desenvolvimento de 
plantas invasoras. Na maior parte dos casos, elas são realizadas 
no final da estação seca, quando é obtido o maior volume de 
cinzas e quando a vegetação está mais vulnerável ao fogo. Apesar 
de barato, esse processo traz inúmeros impactos ambientais, 
principalmente ao fugir do controle, atingindo áreas que não se 
desejava queimar,” 
(Disponível em www.consciencia.br. Acesso em 08/02/2012)  
 
27. O problema denunciado no texto refere-se: 
a) A prática de irrigação de áreas agrícolas. 

b) A prática da queimada como técnica de limpeza e preparo do 
terreno para o desenvolvimento da agropecuária. 

c) A prática de controle de pragas e enriquecimento do solo com 
as queimadas. 

d) Os incêndios espontâneos em reservas de matas nativas. 
 
28. Os impactos negativos resultantes do problema denunciado no 
texto são: 
a) A erosão e o empobrecimento do solo. 
b) O enriquecimento do solo e a erosão. 
c) O controle das plantas invasoras e o enriquecimento do solo. 
d) O empobrecimento do solo e o controle biológico de pragas. 
 
29. Nome que se dá à atividade de reprodução de gado bovino, 
suíno ou eqüino: 
a) Agricultura. 
b) Apicultura. 
c) Pecuária. 
d) Piscicultura. 
 
30. Observe a figura abaixo. 
 

 
O símbolo acima se refere a(o): 
a) Desmatamento. 
b) Reciclagem. 
c) Ciclo do carbono. 
d) Ciclo da água. 
 
31. O Brasil está localizado no continente: 
a) Americano. 
b) Europeu. 
c) Asiático. 
d) Africano. 
 
32. As paisagens agrícolas são influenciadas por elementos 
naturais. Qual alternativa não apresenta um elemento natural 
influenciador dessas paisagens: 
a) Clima. 
b) Solo. 
c) Relevo. 
d) Tecnologia empregada. 
 
33. A linha do Meridiano de Greenwich divide a Terra em dois 
hemisférios que são: 
a) Leste e Oeste. 
b) Oeste e Sul. 
c) Norte e Sul. 
d) Norte e Leste. 
 
34. Observe o mapa.  
 

 
A região brasileira destacada no mapa é a: 
a) Centro-Oeste. 
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b) Sul. 
c) Sudeste. 
d) Nordeste. 
 
35. Zumbi dos Palmares foi o grande líder da resistência negra. A 
provável data de sua morte – 20 de Novembro – tornou-se: 
a) O Dia da Abolição do Tráfico Negreiro. 
b) O Dia Nacional da Consciência Negra. 
c) O Dia da Abolição da Escravatura. 
d) O Dia das Comunidades Quilombolas. 
 
36. É a camada constituída pelo conjunto das águas do planeta: 
dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, as águas 
subterrâneas e o vapor de água existente na atmosfera. Trata-se 
da: 
a) Hidrosfera. 
b) Biosfera. 
c) Atmosfera. 
d) Litosfera. 
 
37. Observe a figura para responder a questão. 

 
 
Representação de uma representação plana, com detalhamento 
de um imóvel, um bairro ou uma cidade. Denomina-se: 
a) Carta. 
b) Maquete. 
c) Planta. 
d) Bloco-diagrama. 
 
38. São habitações ocupadas por várias famílias que usam 
banheiros e tanques de lavar roupa coletivos. Concentram-se em 
áreas desvalorizadas das cidades, e as condições de saúde e 
higiene são precárias. Trata-se dos (as): 
a) Cortiços. 
b) Sobrados. 
c) Palafitas. 
d) Prédios. 
 
39. Produto químico usado em lavouras para eliminar insetos, 
ácaros, fungos, bactérias e ervas daninha.  Trata-se: 
a) Fertilizantes. 
b) Erva daninha. 
c) Agrotóxicos. 
d) Adubo verde. 
 

40. Cartógrafo e navegador foi o primeiro europeu a chegar às 
Américas, no dia 12 de outubro de 1492. Trata-se de: 
a) Pedro Álvares Cabral. 
b) Mem de Sá. 
c) José Bonifácio. 
d) Cristovão Colombo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




