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PORTUGUÊS 
 

Texto I: Caravana para o céu 

 

Templo lotado, o pastor ordena: 

- Quem deseja ir para o céu levante a mão! 

Todo mundo levanta, menos o bêbado, sentado lá no 

fundo. O padre: 

- O senhor aí atrás! Não quer ir para o céu quando mor-

rer? 

E o bêbado: 

- Ah... Quando morrer eu quero! Pensei que o senhor es-

tava organizando uma caravana para hoje! 

 

Com base na leitura do texto I responda as questões 01, 02 e 

03. 

 

01. A palavra destacada no texto possui um: 

A) Dígrafo 

B) Dois dígrafos 

C) Um encontro consonantal 

D) Um ditongo 

E) Um hiato 

 

02. Na frase “Pensei que o senhor estava organizando uma 

caravana para hoje!” O verbo em destaque está no: 

A) Presente do indicativo 

B) Futuro do pretérito do indicativo 

C) Gerúndio 

D) Particípio 

E) Infinitivo 

 

03. A palavra caravana que aparece no texto pode ser substi-

tuída, com o mesmo significado, por: 

A) Velório 

B) Encontro 

C) Comboio 

D) Despedida 

E) Apoio 

 

04. Qual dos pares de palavras abaixo é de antônimas: 

A) Precioso – valioso 

B) Diferir – deferir 

C) mal - bem 

D) Lindo – belo 

E) corajoso – disposto 

 

05. Na Nova Ortografia algumas palavras foram modificadas 

na acentuação gráfica. Aponte qual das palavras abaixo so-

freu mudança:  

A) tráfego 

B) cajá 

C) você 

D) cinqüenta 

E) império 

 

06. Observe a frase “O futuro do nosso planeta está nas mãos 

dos nossos jovens.” O futuro do pretérito do verbo em desta-

que é: 

A) Estarei 

B) Estaria 

C) Estivesse 

D) Estava 

E) Esteve 

  

07. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo cole-

tivo: 

A) Comprei alguns presentes para o meu filho. 

B) A garota vendeu todos os pirulitos no cinema. 

C) Comprei um ramalhete para minha namorada. 

D) Ele é um grande amigo do meu pai. 

E) Sou uma boa aluna onde estudo. 

 

08. A única palavra que deve ser acentuada é: 

A) mel 

B) salsicha 

C) destroi 

D) feiura 

E) rainha 

 

09. Não se escreve com G: 

A) apogeu 

B) rigidez 

C) gibi 

D) cangica 

E) gesto 

 

Observe a tirinha a seguir e responda as questões 10, 11 e 12. 

 

Texto II: 

 

 

 
Fonte: pegaobonde.com 

 

10. Qual das alternativas apresenta uma verdade com relação 

à tirinha? 

A) O cão esperou até o fim da aula. 

B) O cão esperou até os garotos saírem. 

C) Todos os quadrinhos qualificam o cão como fiel. O 

último enfatiza a sua impaciência, já que ele não 

gosta de esperar por muito tempo. 

D) O cão trabalha muito. 

E) O cão perde seu tempo constantemente, e por isso 

odeia os garotos. 
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11. Um sinônimo de “fiel”, adjetivo encontrado em todos os 

quadrinhos, se encontra na alternativa: 

A) Traidor 

B) Legal 

C) Leal 

D) Robusto 

E) Idôneo 

 

12. No terceiro quadrinho não encontramos: 

A) Um verbo no gerúndio. 

B) Um verbo no infinitivo. 

C) Um verbo no particípio. 

D) Artigos definidos. 

E) Substantivos masculinos. 

 

13. Qual das alternativas apresenta o verbo ir, conjugado 

corretamente no futuro do presente do indicativo, na segunda 

pessoa do plural? 

A) Iríeis 

B) Irás 

C) Fomos 

D) Irão 

E) Ireis 

 

14. Qual das alternativas abaixo apresenta um substantivo 

abstrato? 

A) Ferro 

B) Ver 

C) Beleza 

D) Gente 

E) Garimpo 

 

15. Na frase “Uns garotos foram presos traficando cocaína na 

praia.” A palavra em destaque é: 

A) adjetivo 

B) artigo indefinido 

C) substantivo abstrato 

D) artigo definido 

E) verbo 

 

Observe a tira e responda as questões 16 e 17. 
 

Texto III 

 
  thiagopena.blogspot.com 

16. Analise a tira e responda: 

I. As personagens têm o mesmo interesse. 

II. As personagens divergem sobre o que deve ser mais 

importante. 

III. Mafalda se irrita por ter que concordar com a amiga. 

 

Está correto o que se diz em: 

A) I 

B) II 

C) III 

D) I e II 

E) II e III 

 

17. No terceiro quadrinho apresenta: 

A) cinco verbos. 

B) um verbo, apenas. 

C) três substantivos e um adjetivo. 

D) dois verbos , um substantivo e uma preposição. 

E) Três preposições e um verbo. 

 

18. Na frase “Eu quero sair com você.” O que está em desta-

que é: 

A) preposição 

B) adjetivo 

C) pronome pessoal 

D) verbo 

E) artigo 

 

19. Assinale a alternativa cujas palavras recebem acento se-

gundo as regras que determinam a acentuação, respectiva-

mente, de veterinário, saúde e ótimo: 

A) convém, próton, biquíni 

B) lápis, ônix, vírus 

C) séries, saída, ínterim 

D) côncavo, ônibus, fé 

E) álbum, jacaré, saúva 

 

20. Há alguns substantivos que só podem ser usados no plu-

ral, é o caso de: 

A) os pêsames 

B) os vilões 

C) os amores 

D) os males 

E) os caracteres 

 

  



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO (AL)  
 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, COVEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, PEDREIRO 3 
 

MATEMÁTICA 
 

21. Quando se eleva um número qualquer ao quadrado, deve-

se multiplica-lo  por si  mesmo. A soma dos quadrados dos 10 

primeiros números positivos (1 a 10) se encontra na alternati-

va: 

A) 381 

B) 382 

C) 383 

D) 384 

E) 385 

 

22. Eis uma tabela de basquete: 

 
Pode-se afirmar que a tabela em si, desconsiderando o aro 

com sua cesta, tem forma: 

A) triangular 

B) quadrangular 

C) Pentagonal 

D) Hexagonal 

E) Retangular 

 

23. A soma dos lados de um quadrado, que tem um dos lados 

igual a 25 cm, é: 

A) 100 m 

B) 10 m 

C) 1000 mm 

D) 10 cm 

E) 100 mm 

 

24. Um professor sempre propõe 3 exercícios a cada aula 

dada em uma determinada turma. Essa turma teve 82 aulas 

com esse professor. Após todas essas aulas, quantos exercí-

cios foram propostos por ele? 

A) 246 

B) 250 

C) 254 

D) 258 

E) 262 

 

25. O número 47, em algarismos romanos, se encontra na 

alternativa: 

A) XXXXIIIIIII 

B) LVII 

C) XCVII 

D) LMIIIIIII 

E) XLVII 

 

26. O resultado da expressão 12 x 3 + 121 / 11 – 14 x 3 + 5,  

se encontra na alternativa: 

A) 0 

B) 5 

C) 10 

D) 15 

E) 20 

27. O sucessor do antecessor do número três milhões, quaren-

ta e cinco mil e quarenta e seis se encontra na alternativa: 

A) 3.004.546 

B) 3.045.046 

C) 3.456.000 

D) 3.345.786 

E) 3.046.045 

 

28. A proposição que não está correta, levando em considera-

ção os conjuntos numéricos, se encontra na alternativa: 

A) O número 2 pertence ao conjunto dos números natu-

rais, inteiros e racionais. 

B) A diferença de dois números irracionais é sempre 

um número irracional. 

C) O número “0” (zero) faz parte do conjunto dos nú-

meros inteiros. 

D) Uma fração pode resultar em um número inteiro. 

E) Dízimas não periódicas fazem parte do conjunto dos 

números irracionais. 

 

29. Observe a análise de um médico para com a temperatura 

corporal dos pacientes: 

- abaixo de 36,0º, baixa temperatura; 

- entre 36,0º e 37,9º, temperatura normal; 

- entre 38,0º e 40,0º, febre alta; 

- acima de 40,0º, febre muito alta. 

 

Sabe-se que um paciente chegou com 39,5º a esse médico. 

Foi tratado, porém, piorou, tendo um aumento de 1,4º de 

temperatura. 6 horas após o tratamento, ele perdeu 3º. O 

médico, então o liberou sobre condições de que se ele pioras-

se, retornasse. 

Assinale a alternativa que apresenta o estado do paciente (nos 

critérios do médico citado), respectivamente: na chegada ao 

hospital; quando piorou; e 6 horas após o tratamento, sendo 

então liberado. 

A) Febre alta; febre muito alta; temperatura normal. 

B) Febre muito alta; febre alta; baixa temperatura. 

C) Baixa temperatura; febre muito alta; febre alta. 

D) Febre alta; febre alta; febre muito alta. 

E) Febre alta; febre muito alta; febre alta. 

 

30. A operação inversa à adição é a: 

A) própria adição 

B) multiplicação de frações 

C) divisão 

D) radiciação 

E) subtração 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. A imagem abaixo é um meio de transporte denominado: 

 

http://portoimagem.wordpress.com/2008/11/15/empresa-festo-comemora-aniversario-

exibindo-nos-ceus-das-cidades/ 

 

A) balão dirigível; 

B) dirigível; 

C) balão de ar; 

D) avião de ar; 

E) ultraleve. 

 

32. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

transporte marítimo/pluvial. 

A) Gôndola; 

B) Transatlântico; 

C) Comboio; 

D) Canoa; 

E) Jetski. 

 

33. A sinalização abaixo é um meio de comunicação classifi-

cado como: 

 
http://www.extintoresdavi.com.br/lj4/detalhe_index.asp?codigo=39 

 

A) audiovisual; 

B) não verbal; 

C) não violenta; 

D) social; 

E) fanzine. 

 

34. O prefeito é a maior autoridade do município, mas teori-

camente esse poder que o prefeito exerce pertence: 

A) ao próprio prefeito; 

B) aos vereadores; 

C) aos secretários; 

D) ao povo; 

E) ao governador. 

 

35. O nome dado ao atual município de Maribondo foi: 

A) Poço da Caatinga; 

B) Poço da Casa de Maribondos; 

C) Ingazeiro; 

D) Canafístula; 

E) Anádia. 

 

 

 

36. O gentílico de Maribondo é: 

A) maribondoense; 

B) anadiense; 

C) mariabondense; 

D) maribondense; 

E) maribondensse. 

 

37. O aniversário do município de Maribondo é comemorado 

no dia: 

A) 21 de agosto; 

B) 22 de agosto; 

C) 23 de agosto; 

D) 24 de agosto; 

E) 25 de agosto. 

 

38. No dia primeiro de maio comemora-se o dia: 

A) do Silêncio;  

B) das Mães; 

C) Mundial do Trabalho; 

D) da Ascensão do Senhor; 

E) do Taquígrafo. 

 

39. A zona rural de um município também é conhecida como: 

I. meio rural; 

II. campo; 

III. sítio; 

IV. centro de urbanização; 

V. chácara. 

 

Está incorreto o item: 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

40. A área do município de Maribondo representa: 

A) 0,5 % do território brasileiro; 

B) 0,4 % do território brasileiro; 

C) 0,3 % do território brasileiro; 

D) 0,1 % do território brasileiro; 

E) 0,0 % do território brasileiro. 

 

 


