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PORTUGUÊS 
 

TEXTO I 
Marcha do Remador 
 
Se a canoa não virar, 
Olê olê olê olá 
Eu chego lá 
Se a canoa não virar, 
Olê olê olê olá 
Eu chego lá 
Rema, rema, rema, remador 
Quero ver depressa o meu amor 
Se eu chegar depois do sol raiar 
Ela bota outro em meu lugar 
 

                                Antônio Almeida e Oldemar   Magalhães 

QUESTÃO 1_____________________________________                                                                                     
Após ler o texto, assinale a alternativa correta: 
a) O texto apresenta linguagem não-verbal uma vez que é 
uma música. 
b) O texto é uma mistura de linguagem verbal e linguagem 
não-verbal, uma vez que é música com voz. 
c) O texto mostra alguém sem pressa alguma, apenas feliz 
por ir ao encontro do amor. 
d) O   texto   apresenta   o medo de alguém ser substituído 
por outro amor. 
 
QUESTÃO 2_______________________________         __ 
Assinale a alternativa que não representa exemplo de 
linguagem verbal: 
a) Um diálogo 
b) Uma carta de amor 
c) O apito de um juiz de futebol 
d) Uma entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 3_____________________________________ 
Assinale a alternativa em que as palavras CHEGO, 
CANOA, DEPRESSA, AMOR, RAIAR, LUGAR estão 
colocadas em ordem alfabética: 
a) AMOR, CANOA, CHEGO, DEPRESSA, LUGAR, RAIAR. 
b) AMOR, CHEGO, CANOA, DEPRESSA, LUGAR, RAIAR. 
c) AMOR, DEPRESSA, CHEGO, CANOA, RAIAR, LUGAR 
d) AMOR, CANOA, CHEGO, LUGAR, RAIAR, DEPRESSA. 
 
QUESTÃO 4_____________________________________ 
A divisão silábica está correta na alternativa: 
a) TE - CNI – CAS 
b) E – QUI – PA – MEN – TO 
c) A – PTI – DÃO 
d) P – NEU 

 
QUESTÃO 5_____________________________________ 
Leia o texto: 
“Ontem ele ultrapassou o orário de trabalho porque 
havia nessecidade de concluir uma atividade urjente. 
Para tanto, o chefe lhe acrescentará horas extras”. 
Quantos erros de ortografia há no texto? 
a) Apenas um erro. 
b) Dois erros. 
c) Três erros. 
d) Quatro erros. 

 
QUESTÃO 6_________________________________ 
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem 
ser acentuadas: 
a) Ninguem – pessoa – mausoleu 
b) Maneira – veia – trofeu 
c) canoa – item – nuvem 
d) polen – album – bonus 
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MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 7____________________________________  
Amanda, Rafaela e Maria fazem uma parceria de 
bonecas e cada uma possui uma certa quantidade de 
bonecas. Elas brincavam na casa da Rafaela, quando 
Amanda conseguiu obter 36 bonecas em uma aposta, 
porém Rafaela perdeu 19. A quantidade de bonecas que 
Maria precisa ganhar para que elas fiquem com 22 
bonecas a mais do que tinham antes da brincadeira é: 
a) 10  
b) 7  
c) 11  
d) 5  
 
QUESTÃO 8_____________________________________ 
Leia atentamente o texto abaixo e responda. 
Quem gosta de nadar, pedalar e correr não pode deixar 
de participar da 1ª etapa do Campeonato Paranaense de 
Triathlon. A prova será disputada neste domingo, em 
Guaratuba, no Litoral do Paraná, às 7h30. Tanto a 
largada, quanto a chegada irão ocorrer na Praia Central. 
A competição começa com a prova de natação, depois 
será a vez do ciclismo e por último a corrida. 
O percurso da prova inclui 750 metros de natação, 20 
quilômetros de ciclismo e de 5 quilômetros de corrida. 
                              www.gazetadopovo.com.br em 08/02/2011 
 
Se nesse Campeonato o 2º colocado conseguir realizar a 
primeira prova em 1h 52min e 32s,   a segunda em 1h 
45min 12s e a terceira em 42min 28s. O tempo total 
gasto pelo 2º colocado foi de: 
a) 4h 22min 12s 
b) 4h 20min 12s  
c) 3h 20min 12s 
d) 3h 22min 12s 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 9_____________________________       ___ _ 
João comprou um terreno de forma triangular de lado L 
onde seus lados têm as mesmas dimensões. Sabendo 
que a menor distância D de um de seus vértices a um de 
seus lados é o dobro de um dos lados e tem perímetro P, 
encontre a fração que corresponde a razão entre L e o 
produto entre P e D desse terreno triangular. 

a) 
3

1

  
b) 

6

1

  
c) 

8

1

  

d) 
5

1

  
 

 
QUESTÃO 10_____________________________________ 
Se Mario é verdadeiro, Roberto e Mauro são falsos. Se 
Mauro é falso, Lucas  é verdadeiro. Se Lucas é 
verdadeiro, existe uma porta fechada nesta sala. Ora, 
não existe uma porta fechada nesta sala. Logo: 
a) Roberto e Mauro são falsos. 
b) Mário e Lucas são falsos 
c) Roberto e Lucas são falsos 
d) Roberto é falso e Lucas é verdadeiro 

 
QUESTÃO 11_____________________________________ 
Uma gráfica comprou caixas que contém 10 lápis  e 
caixas que contém 50 lápis. Uma caixa com 10 lápis que 
custa x reais e uma caixa com 50 lápis que custa R$ 
37,00. Encontre o valor algébrico x mostrando que a 
gráfica gastou R$ 4.430,00 para comprar 20 caixas de10 
lápis e 90 caixas de 50 lápis. 
a) R$ 55,00  
b) R$ 57,00  
c) R$ 60,00  
d) R$ 65,00  
 
 
 
 
 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/
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QUESTÃO 12_____________________________________ 
Observe a sequência abaixo e determine o valor de x + y. 
 

 
a) 766206   
b) 469030 
c) 752023 
d) 459006 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 13_____________________________________ 
Sobre o município de Grangeiro é incorreto afirmar: 
a) Que Junco foi o nome primitivo da  localidade e com o 
Decreto Nº 448 de 1933 passou a se chamar Grangeiro. 
b) Foi distrito do município de Caririaçu. 
c) Foi   elevado    à    categoria   de    município    com        a 
denominação de Grangeiro pela Lei Estadual Nº 3.963 de   
dezembro de 1957, desmembrado de Caririaçu. 
d) Que    em   divisão   territorial   datada  de 1-VII-1960,  o 
município é constituído do distrito sede. 

 
QUESTÃO 14_____________________________________ 
Entre os problemas que afetam o meio ambiente a 
poluição é um dos que mais atingem a população. É 
incorreto afirmar: 
a) Que o lixo industrial quando não cuidado corretamente 
polui as águas dos rios. 
b) Que a água suja causa doenças como: amebíase, cólera 
e outras. 
c) Que    o     despejo   dos   esgotos   das   residências  não 
contaminam as águas. 
d) Que    é     obrigação     dos    governantes          garantir 
saneamento básico para proteger a saúde da população. 
 
QUESTÃO 15_____________________________________ 
São municípios limítrofes do município de Grangeiro: 
a) Várzea Alegre e Cedro. 
b) Lavras da Mangabeira e Caririaçu. 
c) Caririaçu e Juazeiro do Norte. 
d) Várzea Alegre e Farias Brito. 

 
 

QUESTÃO 16_____________________________________ 
O conjunto de regras estabelecido por um grupo, que 
rege, disciplina e regulamenta o funcionamento de um 
Câmara Municipal é chamado de: 
a) Constituição Brasileira 
b) Regimento Interno 
c) Protocolo  
d) Arquivo 

 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
Sobre o município de Grangeiro: 
I. Seu clima é tropical quente, semi-árido brando. 
II. As chuvas acontecem sempre de janeiro a setembro. 
III. Sua vegetação é a caatinga arbustiva densa. 
IV. Na    divisão   político-administrativa   o   município  de 
Grangeiro está localizado na Microrregião de Várzea 
Alegre. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todos os itens estão corretos. 
b) Somente II e III  estão corretos. 
c) Todos os itens estão incorretos. 
d) Somente I e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
Na divisão político-administrativa o município de 
Grangeiro fica localizado: 
a) Na mesorregião Sul cearense. 
b) Na micro região de Lavras da Mangabeira. 
c) Ao Norte do Estado do Ceará. 
d) Ao Norte de Várzea Alegre. 

 
QUESTÃO 191____________________________________ 
Na primeira quinzena de Janeiro de 2011 as cidades de 
Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foram vítimas de 
uma tragédia causadas pelas chuvas deixando mortos e 
desabrigados. Estas cidades pertencem ao estado 
brasileiro: 
a) Rio Grande do Sul 
b) Minas Gerais 
c) São Paulo 
d) Rio de Janeiro 
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QUESTÃO 20_____________________________________ 
O Ceará apresenta uma faixa contínua de vegetação 
litorânea, sendo o restante do território recoberto quase 
totalmente de plantas de raízes profundas que buscam a 
água do solo e de caules que retêm a água como: a 
jurema, o mandacaru, a aroeira, etc. Essa vegetação 
característica da região das secas é:  
a) Mata de Araucárias 
b) Campos 
c) Caatinga 
d) Mata Atlântica 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21_____________________________________ 
Em relação aos produtos de limpeza é correto afirmar: 
a) Que   as    embalagens   de   produtos tóxicos devem ser 
lavadas em água corrente antes de reutilizá-las  em uso 
doméstico. 
b) Que    as    instruções   contidas   no  produto devem ser 
obedecidas e o produto usado com cautela. 
c) Que    todo   produto  de   limpeza  é  tóxico, por   isto se 
faz desnecessário a leitura das instruções contidas no 
produto. 
d) Que   em  caso   de  contato  com  os  olhos é necessário 
somente usar um produto à base de óleo. 

 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
Os hábitos de limpeza  e asseio  usados para    cuidar do 
corpo por ser um vetor de importância em   nosso dia-a 
dia   que   influencia   no   relacionamento   inter  social 
tornando - se normas de vida é: 
a) Limpeza  do ambiente. 
b) Higiene hospitalar. 
c) Mutirão de limpeza. 
d) Higiene pessoal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
QUESTÃO 23_____________________________________ 
São atividades da Segurança Patrimonial,  exceto: 
a) Controle de salário dos funcionários. 
b) Prevenção de furtos e roubos. 
c) Controle de acesso ( pedestres, mercadorias e veículos). 
d) Controle de materiais e estoque. 

 
QUESTÃO 24_____________________________________ 
”Segurança pessoal é um conjunto de ações preventivas, 
adotadas com vista a assegurar a integridade física, 
mental ou moral de si ou de outrem”. No uso do  EPI é 
obrigação do auxiliar de serviços gerais, exceto: 
a) Responsabilizar-se por seu uso, guarda e conservação. 
b) Fazer leitura do manual de instrução e respeitá-la. 
c) Fazer reparos sempre que não funcionar normalmente. 
d) Comunicar   qualquer   alteração  que o torne impróprio 
para o uso. 

 
QUESTÃO 25_____________________________________ 
A conservação e limpeza dos móveis (da câmara) é 
responsabilidade do Auxiliar de Serviços Gerais. A 
conduta correta é: 
a) Ao   manusear  objetos  para  a  limpeza,  levante,  e não 
arraste,  pois pode causar riscos no revestimento dos 
móveis. 
b) Usar   álcool  ou  material corrosivo em todos os móveis 
para retirar toda a sujeira e desinfetar o ambiente. 
c) Para   ampliar o espaço deixe sempre os móveis colados 
à parede. 
d) Para   melhor limpeza dos móveis umedeça a flanela em 
cloro. 
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QUESTÃO 26_____________________________________ 
Em relação à Segurança Patrimonial é  correto afirmar: 
a) É   o   ramo   de  segurança  especializada   em  atuar  na 
prevenção de vidas em complexos residenciais. 
b) É somente o conhecimento  usado  para evitar  doenças 
infecciosas. 
c) Consiste  especificamente  na  segurança dos colegas de  
setores. 
d) É   o  conjunto  de atividade  do ramo da  segurança que 
tem como objetivo prevenir e reduzir perdas patrimoniais 
em uma determinada organização. 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
Higiene pessoal é um conjunto de regras que nos  
mantém de boa saúde e com bom aspecto. Para isto, 
algumas regras devem ser seguidas, exceto: 
a) Lavar as mãos freqüentemente. 
b) Dentes e boca devem ser lavados depois da ingestão de 
alimentos. 
c) Na cozinha, usar sempre unhas longas e bem pintadas, 
dispensando luvas. 
d) Usar sempre roupas limpas e adequadas. 

 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
Os serviços de jardinagem são da responsabilidade dos  
Auxiliar de Serviços Gerais. Alguns cuidados são 
necessários para manter o ambiente da câmara bonito e 
agradável. Assinale a alternativa que apresenta conduta 
incorreta do servidor: 
a) Permitir  o  livre crescimento  das  plantas  de uma área 
sobre as outras plantas. 
b) Limpeza   de   toda    área   ajardinada, retirando papeis, 
plásticos, cigarros e outros materiais. 
c) Aplicação de defensivos agrícolas quando necessário. 
d) Remoção de plantas invasoras – ervas daninhas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUESTÃO 29_____________________________________ 
É recomendável que os utensílios de cozinha usados na 
preparação de alimentos sejam fabricados com materiais 
inoxidáveis e fáceis de limpar, para evitar  transmissão 
de substâncias tóxicas aos alimentos. Na cozinha 
algumas regras devem ser seguidas, exceto: 
a) Limpe a geladeira, fogão e armários periodicamente. 
b) Lave o chão da cozinha mensalmente. 
c) Lave   todos  os  utensílios  que     tenham   entrado   em 
contato com os alimentos, cada vez que tenham sido 
utilizados para uma função determinada. 
d) Lave  o  chão  da  cozinha e o  local em que se prepara o 
alimento diariamente com água, sabão e detergente. 

 
QUESTÃO 30_____________________________________ 
O acumulo de lixo pode contribuir para manifestação de 
ratos e insetos. Sobre a limpeza do ambiente e a 
remoção do lixo a conduta que o servidos não deve 
apresentar é: 
a) O   lixo  da  cozinha  deve  ser  guardado  e transportado 
sempre em sacos plásticos fechados. 
b) Os  móveis  e  o  piso  devem  ser  limpos  todos  os  dias 
evitando assim acúmulo e contaminação. 
c) O   banheiro  deve  ser  lavado  diariamente, o  cesto e a 
bacia  devem ser conservados fechados. 
d) Restos   de  comida  devem   ser  levados   à rua,   nunca 
guardar em casa, animais abandonados estão sempre 
famintos. 
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Assinatura do Candidato 
 




