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Prova B 
 
Cargos: Merendeira 
Pedreiro 
Serviços Gerais - Feminino 
Serviços Gerais - Masculino 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia a tirinha a seguir para responder às questões de 01 a 04.  
 
 

 

                   
 
(http://www.releituras.com.br/ratodesebo05.asp) 
 
01. De acordo com o texto, Harry Potter é: 
a) Ótima leitura. 
b) Leitura de baixa qualidade. 
c) Recomendado para quem está sendo alfabetizado. 
d) Comparado a Machado de Assis. 

 
02. A forma verbal “recomendo” aliada à imagem, segundo 
quadrinho, está ligada à profissão dos: 
a) Psicólogos.  
b) Motoristas. 
c) Secretários. 
d) Atores de cinema. 

 
03. As flexões verbais “odeio” e “volta” estão respectivamente: 
a) 1ª pessoa singular do imperativo e 3ª pessoa singular do 

indicativo.  
b) 1ª pessoa singular do indicativo e 2ª pessoa singular do 

indicativo. 
c) 1ª pessoa singular do indicativo e 3ª pessoa singular do 

indicativo. 
d) 1ª pessoa singular do subjuntivo e 2ª pessoa singular do 

imperativo. 
 

04. “Aquilo”, no primeiro quadrinho, é um pronome: 
a) Possessivo. 
b) Relativo. 
c) Demonstrativo. 
d) Pessoal oblíquo. 

 
05. Assinale a alternativa em que as silabas estão separadas 
corretamente.  
a) co-roa-dos, e-xis-ten-tes, in-fec-cio-nar, du-as. 
b) mo-lé-cu-la, pa-ci-ên-ci-a, ro-mâ-ni-co, tes-ta.  
c) in-ter-mi-ná-vel, mar-ce-na-ri-a, saí-da, es-te.  
d) sa-guão, fa-cei-ro, des-con-fi-an-ça, có-pia. 

 
06. Está correto afirmar que:  
a) Andrógeno – é polissílaba e paroxítona. 
b) Cipó – é dissílaba e oxítona.  

c) Mútuo – trissílaba e paroxítona. 
d) Proeminência – é polissílaba e proparoxítona. 

 
07. Leia as frases abaixo. 
I. Sempre que viajo, tenho náuseas. 
II. A condessa usa roupas lindíssimas.  
III. André sempre olha tudo com certo ceticismo.  
IV. Camila foi seduzida por uma vida de prazeres. 
Quanto à ortografia das palavras destacadas 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV esta corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
08. O coletivo dos substantivos peixes, fotografias, abelhas, 
bois, são respectivamente: 
a) Cardume, álbum, colméia, manada.  
b) Penca, elenco, alcatéia, bando.  
c) Cardume, fato, fauna, manada. 
d) Feixe, coleção, molho, revoada.  
 
09. Alguns adjetivos são invariáveis, como homem frágil, mulher 
frágil. Assinale a alternativa em que o adjetivo seja variável, 
flexionando-se em gênero com o substantivo. 
a) Amável. 
b) Generoso. 
c) Arrogante.  
d) Doce. 

 
10. Assinale a alternativa cujo pronome indica posse.    
a) Aquela menina é alta. 
b) Deixe-me entrar. 
c) Minha casa fica na fazenda. 
d) Quem é o representante da sala?  

 
11. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam 
ditongos. 
a) irrisório, caixa, geléia, sauna. 
b) saída, memória, antiguidade, teu. 
c) anéis, coroa, caule, amiúde. 
d) sinestesia, melancia, substância, saia.  

 
12. Indique a alternativa cuja flexão do substantivo indique 
afeto. 
a) Aquela mulherzinha não se dá ao respeito. 
b) Meu vizinho é mecânico. 
c) Adoro carrões, principalmente do ano. 
d) Meu paizinho é muito atarefado.       

 
Matemática 
 
13. Um vendedor de cadernos comprou duas dúzias de caixas 
contendo três dezenas de cadernos em cada uma delas. Em 
sua loja ele ainda tinha 23 dúzias de cadernos espalhadas 
igualmente em duas prateleiras. Com quantos cadernos cada 
prateleira ficara quando os novos cadernos chegarem? 
a) 524 cadernos 
b) 512 cadernos 
c) 500 cadernos 
d) 498 cadernos 
 
14. Uma fazenda foi comprado igualmente por 4 irmãos. O valor 
total pago por eles foi de R$ 1961218,00. Quanto cada irmão 
teve de desembolsar para pagar essa fazenda? 
a) R$ 196121,80 
b) R$ 53214,90 
c) R$ 489524,25 
d) R$ 490304,50 
 
15. Elaine preparou um belo rocambole. Ela comeu 

�

�
 do 

rocambole, seu marido comeu 
�

�
 do rocambole, seu filho comeu 

�

�
 

do rocambole e sua filha comeu 
�

�
 do rocambole. Quanto sobrou 

do rocambole? 
a) 

�

�
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b) 
��

��
 

 

c) 
�

��
 

d) 
�

�
    

 
16. Em uma empresa que fabrica biscoitos, cada pacote de 
biscoito tem 250 gramas. As caixas para transportar os pacotes 
podem suportam até 35 quilos. Quantos pacotes de bolacha 
cabem em cada caixa? 
a) 180 pacotes. 
b) 150 pacotes. 
c) 250 pacotes. 
d) 140 pacotes. 
 
17. Um tanque de alevinos tem 27 metros de comprimento, 19 
metros de largura e 3,3 metros de profundidade. Qual é o 
volume deste tanque? 
a) 1725,80 m³ 
b) 1692,90 m³ 
c) 1517,50 m³ 
d) 1498,30 m³ 
 
18. A residência de Pedro tem 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 3 
quartos. As medidas dos cômodos estão na tabela a seguir: 
 
COMODOS 

 
MEDIDAS E COMPRIMENTO E 
LARGURA 

 
SALA 

 
6 METROS DE COMPRIMENTO POR 4 
METROS DE LARGURA 

 
COZINHA 

 
6 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 
METROS DE LARGURA 

 
BANHEIRO 

 
3 METROS DE COMPRIMENTO POR 2 
METROS DE LARGURA 

 
QUARTO 1 

 
5 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 
METROS DE LARGURA 

 
QUARTO 2 
 

 
5 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 
METROS DE LARGURA 

 
QUARTO 3 
 

 
5 METROS DE COMPRIMENTO POR 5 
METROS DE LARGURA 

 Calcule quantos metros quadrado tem a casa de João a partir 
de cada cômodo. 
a) 135 m² 
b) 130 m² 
c) 125 m² 
d) 120 m² 
 
19. Sabendo que todos os lados da figura abaixo têm a mesma 
media. Calcule o seu perímetro.  

  
a) 190 cm 
b) 170 cm 
c) 119 cm 
d) 199 cm 
 
20. Se Célia vendeu 34 pasteis por R$ 119,00, quanto ela 
ganhará na venda de 67 pasteis? 
a) R$ 300,00 
b) R$ 294,55 
c) R$ 234,50 

d) R$ 280,40 
 
21. Se 15 metros de tecido custam R$ 160,00, quanto custará 
27 metros do mesmo tecido? 
a) R$ 225,00 
b) R$ 288,00 
c) R$ 325,00 
d) R$ 205,00 
 
22. Em um sorteio de loteria o premio era de R$ 1500335,00. 
Dezenove pessoas acertaram os números e o premio foi 
dividido igualmente para todos os ganhadores. Quanto cada 
ganhador recebeu do premio? 
a) R$ 79630,30  
b) R$ 78965,00 
c) R$ 76830,30 
d) R$ 77890,00 
 
23. Em uma conta bancaria tenho R$ 1779,91. Trabalhando 
esse dinheiro consegui triplicar esse valor que tinha, então 
resolvi comprar uma televisão por R$ 1899,99. Quanto sobrou 
do meu dinheiro?  
a) R$ 3439,74 
b) R$ 3904,08 
c) R$ 3297,31 
d) R$ 3279,37 
   
24. Quantos centímetros têm 658 metros?  
a) 6580000 cm 
b) 6580 cm 
c) 65800 cm 
d) 658000 cm 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Na região serrana, localizada entre Pernambuco e 
Alagoas, ocorreu um dos mais importantes centro de 
resistência de milhares de escravos fugidos de todo 
Nordeste, tentaram recriar a sua identidade cultural com 
suas raízes sociais, econômicas e culturais africanas durou 
cerca de um século, dos últimos anos de 1590 até 1694. 
a) Canudos. 
b) Via Campesina. 
c) Insurreição Pernambucana. 
d) Quilombo de Palmares. 
 
26. O município de Nova Castilho vive basicamente: 
a) Da cafeicultura. 
b) Da pesca. 
c) Algodão. 
d) Da agropecuária. 
 
27. Constitui um ato ilegal, fundado na tentativa de 
apossamento de terras alheias ou públicas mediante falsas 
escrituras de propriedade. 
O texto refere-se a: 
a) Expropriação rural. 
b) Lavagem de terras. 
c) Grilagem de terras. 
d) Desterritorialização de terras. 
 
28. As conquistas de novas terras geraram tensões entre 
Portugal e Espanha e na tentativa de evitar uma guerra foi 
assinado, em 1494, o ____________________, estabelecendo 
uma linha que passou a definir o primeiro limite territorial, 
brasileiro, ao mesmo tempo, a divisão do mundo entre dois 
países: as terras a leste seriam portuguesas e as terras oeste 
seriam espanholas. 
A expressão que completa a lacuna do texto é: 
a) Tratado de Versalhes. 
b) Tratado de Tordesilhas. 
c) Tratado de Madri. 
d) Tratado de Lisboa. 
 
29. O______________, uma das espécies da Mata Atlântica, foi 
muito procurado pela madeira e porque era utilizado como 
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corante pelos europeus. Foi a primeira riqueza explorada em 
solo brasileira. Trata-se: 
a) Da Aroeira. 
b) Do mogno. 
c) Do pau-brasil. 
d) Do pau-rosa. 
 
30. Prática que consiste em trocar favores por votos ou apoio 
político: 
a) Chantagismo. 
b) Clientelismo. 
c) Conchavismo. 
d) Trocadilho. 
 
31. A pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços 
Público e Privado, da Fundação Perseu Abramo, estima que em 
42% dos casos de estupro os agressores são antigos ou atuais 
namorados e cônjuges das vítimas. Essa estimativa coincide 
com os dados recém-divulgados do Mapa da Violência 2012, 
elaborado pelo Instituto Sangari, com base em dados do 
Ministério da Saúde. Segundo o levantamento, 42,5% dos 
diversos tipos de violência contra a mulher que chegam ao 
conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) são cometidos 
por pessoas que têm com a vítima esse tipo de vínculo. 
Considerando-se as mulheres entre 20 e 49 anos, a taxa chega 
a 65%. 
(http://www.fpabramo.org.br/artigos-e-boletins/artigos/nem-tao-
companheiro) 
 
A situação das mulheres brasileiras de que trata o texto levou a 
criação, em 2006, da lei: 
a) Maria da Cruz. 
b) Maria da Penha. 
c) Maria Bonita. 
d) Maria Rita. 
 
32. A grande propriedade de terra é denominada de: 
a) Minifúndio. 
b) Empresa rural. 
c) Latifúndio. 
d) Módulo rural. 
 
33. O Brasil possui duas usinas nucleares que estão situadas no 
estado: 
a) São Paulo. 
b) Minas Gerais. 
c) Bahia. 
d) Rio de Janeiro. 
 
34. “Escavação ou rasgão de solo ou rocha decomposta, 
ocasionado pela erosão do lençol do escoamento superficial”. 
Podem chegar a vários metros de comprimento e de 
profundidade, devido ao fluxo de água que é possibilitado em 
seu interior, causando uma grande movimentação de partículas. 
Trata-se da: 
 (Rafael Said Bhering Cardoso, et. Al.) 
a) Erosão laminar. 
b) Pororoca. 
c) Voçoroca. 
d) Estuário. 
 
35. É considerada como uma forma mais “recente” de poluição 
porque está fortemente relacionada a grande concentração de 
pessoas, indústrias, veículos, meios de comunicação e outros 
ruidosos integrantes dos grandes centros urbanos. 
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/ 
A poluição a que se refere o texto é denominada: 
a) Poluição atmosférica. 
b) Poluição visual. 
c) Poluição sonora. 
d) Ilhas do barulho. 
 
36. Nos séculos XVI e XVII, a exploração da região amazônica 
acabou surgindo como uma solução para o papel econômico 
anteriormente desempenhado pelas especiarias indianas. Afinal, 
esse espaço do território colonial acabou se mostrando rico em 

frutas, sementes, raízes e outras plantas que tinham finalidades 
medicinais e culinárias. Cacau, cravo, guaraná, urucum, poaia e 
baunilha foram alguns dos produtos que ficaram conhecidos 
como: 
a) Drogas do sertão. 
b) Especiarias amazônidas. 
c) Especiarias brasileiras. 
d) Drogas ribeirinhas. 
 
37.  No Brasil, o ciclo do ouro é compreendido como o período 
em que vigorou a extração e exportação do ouro como principal 
atividade econômica na fase colonial do país. Ocorrera após o 
declínio da produção açucareira no Brasil, época em que 
Portugal buscara novas fontes de renda na colônia. Sobre esse 
período é incorreto afirmar: 
http://www.infoescola.com/brasil-colonia/ciclo-do-ouro/ 
a) A extração exigia investimentos em mão de obra, 

equipamentos e  a aquisição de terrenos auríferos. 
b) A extração do ouro ficou nas mãos dos pequenos 

proprietários rurais e comerciantes. 
c) A Coroa Portuguesa adquiria lucro por  meio da cobrança de 

taxas e impostos, ou seja, o explorador que encontrasse e 
extraísse o ouro deveria pagar o quinto à Coroa Portuguesa. 

d) As primeiras minas foram encontradas pelos bandeirantes no 
atual estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O auge 
do ciclo do ouro no século XVIII gerou uma grande corrida 
em busca do metal precioso. 

 
38. Mercadores que levavam no lombo de mulas as mercadorias 
para abastecer as regiões mineradoras, em especial no século 
XVIII, foram chamados de: 
a) Boiadeiros. 
b) Muleiros. 
c) Tuaregues. 
d) Tropeiros. 
 
39. É o período de desova dos peixes que ocorre entre os 
meses de outubro a março (no Brasil). Os peixes reofílicos 
(peixes que migram para reprodução) precisam nadar contra a 
correnteza em uma subida árdua até as cabeceiras dos rios, 
para se reproduzirem. Trata-se da: 
a) Revoada. 
b) Piracema. 
c) Mitose. 
d) Biocenose. 
 
40. Considere as proposições: 
- Benefício concedido pelo governo a pessoas, empresas ou 
setores da economia, como a agricultura. 
- Pode se dar na forma de pagamento da diferença entre o 
preço de custo (mais alto) e o preço de mercado (mais baixo) de 
determinado bem, como é o caso dos produtos agrícolas, 
garantindo preços inferiores ao do mercado e ganho aos 
produtores. 
- Pode se dar também na forma de empréstimos a juros abaixo 
da taxa de mercado ou ainda como isenção de impostos. 
As afirmativas acima se referem: 
a) Crédito fiscal. 
b) Superávits. 
c) Subsídios. 
d) Bolsa fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




