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AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 1 
 

PORTUGUÊS 
 

Considere o texto abaixo e responda as questões de 01 a 06. 

 

Mineiro por Mineiro 

 

Ele estava em São João del-Rei admirando um chafariz, 

quando viu por ali a rondá-lo um velhinho mirrado e seco, 

roupa de brim e chapéu na cabeça, que acabou se chegando: 

— Tá aí preciano, moço? 

— Estou. Não é bonito? 

Passou a mão pelo queixo, enquanto buscava assunto: 

— O senhor não é daqui não, é? 

— Sou de Minas, mas moro no Rio há muito tempo. 

— Ah, foi educado lá. 

— Isso mesmo. 

— Posso saber qual é a sua graça? 

O velho ouviu o nome e sacudiu a cabeça. Depois per-

guntou candidamente: 

— Por acaso o senhor tem um fósforo aí? 

Em resposta, o outro estendeu-lhe a caixa de fósforo. O 

velho correu as mãos a ao longo do paletó, como se procuras-

se alguma coisa, enquanto dizia: 

— Quer dizer que o senhor fuma... 

— Fumo sim — e ele tirou o maço do bolso, acendeu 

um cigarro: E o senhor? Não fuma? 

— Dez vez em quando — admitiu o velho. 

— Aceita um? 

— Já que o senhor dispõe... 

O velho tirou com dedos finos um cigarro do maço que 

lhe era estendido e, certamente para não desperdiçar fósforo, 

acendeu-o no cigarro do outro. E se despediu, levando a mão 

ao chapéu: 

— Obrigado, moço. Muito prazer, viu? 
Fernando Sabino 

 

01. Fazendo a análise interpretativa do texto de Fernando 

Sabino, é possível concluir que: 

A) O texto mostra a vida de um moço que mora no Rio, 

onde cresceu, estudou e se formou e encontra-se em 

São João del-Rei de férias na terra natal. 

B) O texto registra o diálogo de um moço do Rio com 

um velho senhor de Minas que se encontram 

próximo a um chafariz. 

C) O texto resume um monólogo feito por um velho 

senhor que admira a presença de um jovem mineiro 

que mora no Rio. 

D) O texto mostra uma maneira sagaz de um mineiro 

dispensar a presença de outro.    

E) O texto acusa o comportamento sagaz de um mineiro 

filar um cigarro. 

 

02. No texto de Fernando Sabino é possível concluir, tam-

bém: 

A) que existe uma tríade de personagens abordando so-

bre a cultura do mineiro. 

B) que o moço admirado com a apreciação do velho ao 

chafariz percebe que este não mora na cidade. 

C) que o velho retira do bolso do paletó um maço de ci-

garro, enquanto um moço lhe cede o fósforo. 

D) como um mineiro capciosamente fila um cigarro. 

E) a oferta de um cigarro do velho ao moço.  

 

 

03. Na expressão ―—Tá aí preciano, moço?‖, linguisticamen-

te, conclui-se: 

A) a presença de uma adequação ortográfica perante a 

norma padrão. 

B) a presença de uma ruptura semântica na língua por-

tuguesa. 

C) a presença, precisamente, de um registro coloquial. 

D) o registro de uma abreviação linguística, motivada 

pelo verbo ―preciar‖.  

E) a inexistência de inadequação ortográfica. 

 

04. A palavra ―chafariz‖, presente no texto é caracterizada 

por: 

A) 08 letras, 08 fonemas e 03 sílabas; 

B) 07 letras, 07 fonemas e 03 sílabas; 

C) 07 letras, 08 fonemas e 03 sílabas; 

D) 08 letras, 07 fonemas e 02 sílabas; 

E) 08 letras, 07 fonemas e 03 sílabas. 

 

05. No fragmento textual: (...) quando viu por ali a rondá-lo 

um velhinho mirrado e seco, roupa de brim e chapéu na ca-

beça, que acabou se chegando (...), a palavra em destaque 

significa: 

A) elegante 

B) magro 

C) chato 

D) desengonçado 

E) educado 

 

06. Considere o fragmento textual a seguir: ―—Sou de Minas, 

mas moro no Rio há muito tempo.‖. Neste fragmento textual 

tem-se: 

A) sujeito interactante simples; 

B) sujeito indetermiando; 

C) sujeito desinencial; 

D) sujeito composto; 

E) sujeito inexistente. 

 

07. Considere o enunciado abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

O chute de Anderson Silva em Vitor Belfort foi eleito 

o melhor nocaute do ano no UFC, de acordo com o si-

te da ESPN norte-americana, que elegeu os melhores 

momentos de 2011. O combate sangrento em que Dan 

Henderson venceu Mauricio Shogun foi eleito a me-

lhor luta do ano. 
Fonte: http://esporte.uol.com.br/ 

 

A palavra em destaque caracteriza-se por um processo de 

formação de palavras denominado: 

A) derivação prefixal 

B) derivação sufixal 

C) derivação parassintética 

D) derivação regressiva 

E) hibridismo 
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08. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

palavras que fazem parte das mudanças das novas regras 

ortográficas.  

A) plateia, ideia, boia, jiboia 

B) ovo, caprichoso, danoso, vertiginoso 

C) capricho, prático, praça, brega 

D) saúde, rio, raio, vácuo 

E) placa, plote, emblema, bicicleta 

 

09. Sobre as funções da linguagem, considere o fragmento 

textual abaixo que foi extraído de um anúncio publicitário e 

assinale a alternativa correta. 

 

Compre já o seu iPods Touch. Disponíveis para 

entrega imediata na Apple Store brasileira. 

 

O fragmento textual apresenta a predominância de uma fun-

ção: 

A) metalinguística 

B) fática 

C) poética 

D) conativa 

E) emotiva 

 

10. Todos os enunciados abaixo apresentam uma característi-

ca denotativa, EXCETO: 

A) A luiza voltou do Canadá. 

B) Esta palavra pode ter mais de um sentido. 

C) O programa Big Brother Brasil 12 está sendo inves-

tigado pela Polícia Carioca. 

D) O Ministro Fernando Haddad deixa a pasta do Mi-

nistério da Educação para disputar a prefeitura de 

São Paulo. 

E) Estamos devorando o planeta. 

 

11. Assinale, entre as alternativas abaixo, a que apresenta 

uma palavra com ditongo decrescente.  

A) bolha 

B) céu  

C) tartaruga 

D) pia 

E) lebre  

 

12. Quanto aos estudos sobre as vogais, assinale a alternativa 

que apresenta um exemplo de hiato. 

A) Uruguai.  

B) branco.  

C) bicicleta.  

D) mãe.  

E) ideia. 

 

13. Assinale a alternativa em que as palavras estão com as 

sílabas separadas corretamente:  

A) es-pé-cie, cor-ri-da, i-dei-a, pas-sou.  

B) es-pé-cie, co-rri-da, i-dei-a, pas-sou.  

C) es-pé-ci-e, cor-ri-da, i-de-ia, pa-ssou  

D) es-pé-ci-e, cor-ri-da, i-de-i-a, pas-sou.  

E) es-pé-cie, cor-ri-da, i-de-i-a, pas-sou. 

 

 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo que 

só pode ser usado no gênero feminino:  

A) cal  

B) tomate  

C) chá  

D) guaraná 

E) jornalista  

 

15. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um dígrafo 

vocálico:  

A) telhado 

B) Pavão 

C) antigo 

D) pião  

E) mãe 

 

16. Sobre o Processo de Formação de Palavras, assinale, entre 

as alternativas abaixo, a que apresenta uma aglutinação.  

A) Infelizmente  

B) Petróleo 

C) Guarda-chuva  

D) Tique-taque.  

E) Passatempo. 

 

17. No enunciado Ninguém viu a bola cair, a expressão des-

tacada consiste em: 

A) Artigo definido.  

B) Substantivo próprio.  

C) Pronome substantivo.  

D) Advérbio de modo.  

E) Adjetivo.  

 

18. Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica das 

palavras se explica pela mesma regra:  

A) Vôlei e tórax 

B) Lamentável e Marítima  

C) Sábio e Está 

D) Tênue e Astúcia  

E) Súditos e Impossível 

 

19. Todas as palavras abaixo estão grafadas conforme a nor-

ma padrão, EXCETO: 

A) ancioso 

B) insosso 

C) enxaqueca 

D) canjica 

E) maisena 

 

20. Todas as palavras abaixo se escrevem com ―ss‖, EXCE-

TO: 

A) concessão 

B) retrocesso 

C) eressão 

D) cessão 

E) impressão 

 

 

 

 

 

 



 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE (ES)  
 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 3 
 

MATEMÁTICA 
 

21. Certa avaliação escolar apresentou questões de Português 

e Matemática. As questões de cunho Matemático tinham 

pontuação 50% superior às questões de Português que valiam 

1 ponto cada. Um aluno que acertasse 100% da prova atingi-

ria 44 pontos. Se cada questão valesse um ponto, o aluno teria 

obtido 36 pontos. Quantos pontos atingiria se as questões de 

Matemática e Português valessem, respectivamente, 2 e 3 

pontos?  

A) 88 pontos  

B) 90 pontos  

C) 92 pontos  

D) 94 pontos  

E) 96 pontos 

 

32. Numa garagem há 36 meios de transportes entre carros e 

triciclos. Sabe-se que há, ao todo, 112 pneus. Neste caso 

existem: 

A) 9 carros  

B) 12 carros  

C) 22 carros 

D) 31 triciclos  

E) 32 triciclos  

 

23. A imagem abaixo representa, matematicamente: 

 
A) heptágono 

B) hexágono 

C) losango 

D) trapézio 

E) retângulo 

 

24. Assinale a única alternativa correta sobre operações com 

números naturais. 

A) 4 + 10 ÷ 2 = 7 

B) 16 – 10 ÷ (8 – 6) = 3 

C) 48 – 12 x 3 + 6 + 27 ÷ 3 = 333 

D) 108 – 12 x 9 + 9 = 9 

E) 12 + 48 ÷ 4 – 5 = 10 

 

25. Uma aplicação financeira, com capitalização simples, 

feita durante 8 meses a uma taxa de 2,50% ao mês, rendeu R$ 

720,00 de juros. Qual foi a quantia aplicada? 

A) R$ 3.780,00 

B) R$ 3.420,00 

C) R$ 3.600,00 

D) R$ 4.500,00 

E) R$ 4.680,00 

 

26. O sucessor do antecessor do sucessor de 37 equivale a:  

A) 36   

B) 37  

C) 38  

D) 39  

E) 40  

 

 

27. João comprou uma TV de 42 polegadas à vista e obteve 

um desconto de 12% sobre o preço marcado na etiqueta. 

Sabendo-se que ele pagou R$ 2.112,00, pode-se afirmar que o 

preço marcado na etiqueta do produto era de:  

A) R$ 2.312,00;  

B) R$ 2.350,00;    

C) R$ 2.380,00;  

D) R$ 2.400,00;  

E) R$ 2.460,00. 

  

28. A operação 999999 x 999999 tem-se como resultado: 

A) 999998000001 

B) 999989000001 

C) 999899000001 

D) 998999000001 

E) 998999000001 

 

29. Um motorista, rodando 4h por dia percorre em média 200 

Km em 2 dias. Esse mesmo motorista, rodando 5 h por dia, 

durante 4 dias, irá percorrer: 

A) 420 km 

B) 450 km 

C) 480 km 

D) 500 km  

E) 520 km 

 

30. Observando que a razão entre a largura (L) e o compri-

mento (C) de um terreno de formato retangular é de 2 para 3 e 

que a diferença entre elas é de 6 m, então a área desse retân-

gulo mede:  

A) 216 m
2
 

B) 224 m
2
 

C) 230 m
2
 

D) 236 m
2
 

E) 240 m
2 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. Conforme dados populacionais extraído de estudos reali-

zados pelo IBGE, no censo de 2010, Linhares apresenta uma 

população estimada em: 

A) 187.320 habitantes 

B) 241.510 habitantes 

C) 127.406 habitantes 

D) 141.306 habitantes 

E) 108.780 habitantes 

 

32. Atualmente, o Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo é o deputado: 

A) Luiz Durão (PDT) 

B) Elcio Alvares (DEM) 

C) Rodrigo Chamoun (PSB)  

D) Glauber Coelho (PR)  

E) Wanildo Sarnáglia (PTdoB) 
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33. É sabido que Linhares é um importante município do 

Estado do Espírito Santo, principalmente, por causa da sua 

economia desenvolvida. Dentre as atividades econômicas 

citadas abaixo assinale a que representa destaca Linhares me 

projeções nacionais e internacionais.   

A) Pólo calçadista;  

B) Avicultura;  

C) Serviços de Tecnologia da Informação (TI); 

D) Exploração do turismo religioso; 

E) Pólo moveleiro. 
 

34. De acordo com as autoridades de uma sociedade, um 

vereador é um representante: 

A) do Poder Executivo; 

B) do Poder Judiciário; 

C) do Poder Legislativo; 

D) do Ministério Público; 

E) da Classe Eclesiástica. 

 

35. Consubstancialmente, a Proclamação da República é 

comemorado, no Brasil no mês de: 

A) fevereiro;  

B) abril; 

C) maio; 

D) setembro; 

E) novembro. 

 

36. Considere os itens abaixo sobre as características da Zona 

Rural e assinale a alternativa correta. 

( 1 ) chácara; 

( 2 ) vila 

( 3 ) sítio; 

( 4 ) fazenda; 

( 5 ) granja. 
 

(   ) Pequena propriedade agrícola nas cercanias de cida-

des para atividades de cultivo de verduras e legumes, 

cultivo de árvores frutíferas, fabricação de laticínios, 

etc.  

(   ) Grande estabelecimento rural de lavoura ou criação 

de gado.  

(   ) Povoação de maior importância e graduação que a 

aldeia e menor que a cidade. 

(   ) Fazendola ou sítio em que se faz a pequena indústria 

agrícola, a criação de aves de terreiro e de vacas lei-

teiras. 

(   ) morada rural. 
 

A sequência correta é: 

A) 2, 1, 5, 4, 3 

B) 1, 4, 2, 3, 5 

C) 2, 1, 4, 5, 3 

D) 5, 1, 2, 3, 4 

E) 1, 4, 2, 5, 3 
 

37. Assinale a alternativa abaixo em que todos os municípios 

fazem limites com Linhares.  

A) Sooretama, Aracruz, Marilândia, Colatina. 

B) Rio Bananal, Aracruz, São Roque do Canaã, Colati-

na. 

C) Sooretama, Aracruz, Rio Bananal, Ibiraçu. 

D) Sooretama, Ibiraçu, Marilândia, Colatina. 

E) Sooretama, Aracruz, Marilândia, São Roque do Ca-

naã. 

38. O gentílico do habitante nascido em Linhares corresponde 

a: 

A) linhanense 

B) linhareense 

C) linharense 

D) linhense 

E) linharesense 

 

39. A Recriação e nomeação do primeiro prefeito de Linhares 

foi datado em: 

A) 22 de agosto de 1833 

B) 30 de dezembro de 1921 

C) 15 de janeiro de 1930 

D) 31 de dezembro de 1931 

E) 31 de dezembro de 1943. 

 

40. O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, neste 

ato, caracterizando como um serviço público, define-se como 

sendo uma: 

A) instituição sem fins lucrativos. 

B) autarquia municipal. 

C) empresa para-estatal. 

D) sociedade civil. 

E) fundação. 

 




