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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 

 Cinquenta agências dos correios já foram 

assaltadas este ano na Paraíba 

  Mais duas agências dos Correios na Paraíba foram 

assaltadas nesta sexta-feira (28). Com esses assaltos sobe 

para 50 o número de estabelecimentos assaltados no estado 

em 2011. Na cidade de Areial, localizada no Agreste 

paraibano distante 155 km de João Pessoa, dois homens 

armados chegaram na agência e roubaram todo o dinheiro 

que estava no local. De acordo com o sargento Jocélio da 

Central de Operações da Polícia Militar da Paraíba (Copom), 

os assaltantes fugiram em uma moto em direção à zona 

rural. Até às 13h30 ninguém havia sido preso. Essa é a 

segunda vez que esta agência é assaltada só neste ano. 

 Já na cidade de Itapororoca, litoral paraibano e que 

fica a 62 km da capital, quatro homens armados entraram na 

agência dos Correios por volta das 8h. Segundo o cabo 

Mário da 2ª Cia de Mamanguape, os assaltantes fugiram em 

duas motos em direção à cidade de Cuité de Mamanguape. 

Ainda de acordo com o cabo o que dificulta a prisão é o fato 

de que existem várias saídas e estradas de barro no local. 

Assim como em Areial, ninguém foi preso. 

 Na terça-feira (25) a agência dos Correios da cidade 

de Lagoa Seca foi assaltada. Na semana passada, foram 

assaltadas agências em Remígio e Puxinanã. O Agreste é a 

região que mais concentra ocorrências nos Correios. 

 

                                   Do G1 PB, 29/10/2011  

 

1. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

 

A. O uso da motocicleta pelos assaltantes facilitou o trabalho 

de perseguição da polícia durante a fuga dos bandidos.  

B. A falta de equipamentos de vigilância eletrônica nas 

agências dos Correios da Paraíba contribuiu para aumentar 

a ação dos bandidos.  

C. O grande número de estradas de barro permitiu que a 

polícia atuasse efetivamente na busca dos assaltantes 

fugitivos.  

D. De acordo com o Cabo Mário, a moto é ideal para ser 

usada pela polícia para evitar a fuga dos assaltantes porque 

é mais eficiente e rápida nas estradas de barro.  

E. Tanto na cidade de Areial quanto na cidade de Itapororoca, 

o meio de transporte usado pelos assaltantes para fugir 

foram motos, o que contribuiu para o sucesso da fuga. 

2.  Com base no texto, assinale a opção CORRETA. 

A. Em 2010, a agência dos correios localizada no município 

de Areial foi assaltada mais de uma vez.  

B. Segundo o cabo Mário, os assaltantes da agência dos 

Correios de Itapororoca se refugiaram num esconderijo na 

cidade de Cuité de Mamanguape.  

C. A maioria das agências dos Correios que foi alvo da ação 

de bandidos está localizada no Agreste paraibano.  

D. Os assaltos às agências de Puxinanã, Remígio e Lagoa 

Seca aconteceram na mesma semana.  

E. Ao contrário do que ocorreu em Areial, os assaltantes 

armados fugiram de Itapororoca sem levar todo o dinheiro 

que havia nos cofres da agência dos Correios.  

 

3.    De acordo com no texto, assinale a opção CORRETA. 

 

A. Assim como o assalto à agência de Areial, em Itapororoca 

os assaltantes agiram em dupla.  

B. As agências assaltadas estão localizadas em cidades de 

médio porte e que movimentam grandes quantias de 

dinheiro.  

C. O fato da cidade de Itapororoca e de Areial estarem 

localizadas no Agreste paraibano favoreceu para que o 

assalto as duas agência acontecessem no mesmo dia.  

D. Nos dois casos, os assaltantes fugiram e a polícia realizou 

diligências para localizá-los, mas não obteve êxito.  

E. A grande distância entre os municípios da maioria das 

agências assaltadas e a capital paraibana favorece a 

frequência da ação dos bandidos.  

4. “O Agreste é a região que mais concentra ocorrências nos 

Correios.” 

No contexto, a palavra grifada pode ser substituída sem 

prejuízo de sentido por: 

A. Apresenta. 

B. Dispersa. 

C. Espalha. 

D. Proporciona. 

E. Influencia. 

 

 

5.”dois homens armados chegaram na agência e roubaram 

todo o dinheiro que estava no local.  

 

     Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 

assinale a opção FALSA. 

 

A. “chegaram” está flexionado na terceira pessoa do plural. 

B. “roubaram” está flexionado no plural porque o sujeito é 

indeterminado no trecho. 

C. Antes da palavra “dinheiro” aparece um artigo. 

D.  “estava” está flexionado no pretérito imperfeito do 

indicativo. 

E. “armados” está no plural porque concorda com “homens”.  

 

 

6. Até às 13h30 ninguém havia sido preso.  

 

Assinale a opção que justifica CORRETAMENTE o uso 

da crase no fragmento acima. 

 

A. Está correto porque se usa crase antes de uma indicação 

pontual do número de horas. 

B. Está correto porque se usa crase antes de numerais 

indicadores de quantidade. 

C. Está incorreto porque o termo regido é uma locução 

adverbial de tempo. 

D. Está correto porque a palavra “horas” é um substantivo 

feminino. 
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E. Está incorreto porque nesse caso a crase é facultativa. 

 

7.  Essa é a segunda vez que esta agência é assaltada só neste 

ano. 

  

 Assinale a opção que apresenta o sinônimo da palavra 

“só” no trecho acima. 

 

A. Isolado. 

B. Solitário. 

C. Sozinho. 

D. Somente. 

E. Novamente. 

8. Ainda de acordo com o cabo o que dificulta a prisão é o 

fato de que existem várias saídas e estradas de barro no 

local.  

É CORRETO afirmar que as palavras grifadas são 

respectivamente: 

A. Substantivo, verbo, pronome, adjetivo. 

B. Adjetivo, substantivo, adjetivo, substantivo. 

C. Verbo, verbo, pronome, substantivo. 

D. Verbo, verbo, substantivo, adjetivo. 

E. Substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo. 

9. Quanto ao número de sílabas das palavras roubaram – 

assaltantes – Paraíba - ninguém, assinale a opção 

CORRETA: 

A. São trissílabas “roubaram” e “ninguém”. 

B. São trissílabas “roubaram” e Paraíba”. 

C. São polissílabas “assaltantes”, “Paraíba” e “roubaram”. 

D. Apenas “ninguém” é dissílaba. 

E. Apenas “assaltantes” é polissílaba. 

10. Assinale a opção que justifica corretamente a acentuação 

dos vocábulos, ninguém, até e Cuité, 

RESPECTIVAMENTE: 

A. Paroxítona terminada em “em”, oxítona terminada em “e”, 

oxítona terminada em “e”. 

B. Paroxítona terminada em “em”, oxítona terminada em “e”, 

paroxítona terminada em “e”. 

C. Oxítona terminada em “m”, monossílaba tônica terminada 

em “e”, oxítona terminada em “e”. 

D. Oxítona terminada em “em”, monossílaba tônica 

terminada em “e”, paroxítona terminada em “e”. 

E. Oxítona terminada em “em”, oxítona terminada em “e”, 

oxítona terminada em “e”. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

11. Sobre a localização de São José do Sabugi é CORRETO 

afirmar que o município está situado na microrregião 

paraibana do: 

 

A. Brejo.   

B. Cariri Ocidental.  

C. Curimataú Oriental.  

D. Litoral Norte.  

E. Seridó Ocidental. 

 

12. Assinale a opção que apresenta o município paraibano 

limítrofe de São José do Sabugi. 

 

A. Ouro Branco. 

B. Santana do Seridó. 

C. Equador. 

D. Santa Luzia.  

E. Assunção. 

 

13. O município de São José do Sabugi situa-se no Polígono 

das Secas. A temperatura média anual é de 27ºC. A 

topografia apresenta-se com relevo ondulado à fortemente 

ondulado nas porções sudoeste onde ocorre a serra da 

Cabaça, sudeste, na serra dos Quintos, onde ocorrem as 

cotas mais elevadas chegando até 660 metros e, a leste, 

onde ocorre a serra do Brejinho.  

(http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios) 

 

A respeito da economia do município de São José do 

Sabugi, assinale a opção FALSA. 

 

A. O principal suporte da economia concentra-se nas 

atividades ligadas à agricultura.  

B. A economia do município tem como suporte principal 

atividades do setor secundário. 

C. Na agricultura, destacam as culturas de algodão, feijão, 

milho e, de forma mais modesta, arroz.  

D. Na pecuária, sobressai-se a criação de bovinos. 

E. Na avicultura, a criação de galináceos com produção de 

ovos. 

14. A fundação da cidade de São José do Sabugi remonta ao 

ano de, aproximadamente, 1919, com a chegada de 

Manoel Rodrigues Pinto. Instalando-se no local ao redor 

no qual hoje está erguida a Praça Higino Batista de 

Morais, Manoel Pinto estabeleceu morada, surgindo a 

Fazenda São José. Apesar de haver algumas controvérsias, 

a casa grande da fazenda seria a residência que, hoje em 

dia, é habitada pela Sra. Adelina Ferreira da Costa, a 

antiga tabeliã do registro civil do município. 

     (Origem: Wikipédia) 

Em termos originais, a palavra "SABUJI" vem da língua 

indígena eça-ponji e significa: 

 

A. Olho d'água rumoroso. 

B. Vale do rio das águas. 

C. Árvore que destila líquido. 

D. Encosta de água pura. 

E. Água que mata a sede. 

15. Senador do PMDB da Paraíba apresentou nesta sexta-feira 

(4) recurso à Mesa Diretora do Senado para tentar impedir 

a posse do ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima 

(PSDB) no cargo. E pede para continuar no cargo até que a 

Justiça Eleitoral da Paraíba julgue um recurso em que ele 

contesta a decisão do Supremo Tribunal Federal, que 

determinou a posse de Cunha Lima. 

 (http://g1.globo.com, 04/11/2011) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Brejo_Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Cariri_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Curimata%C3%BA_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Litoral_Norte
http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/paraiba/relatorios
http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
http://g1.globo.com/paraiba/noticia/2011/10/stf-determina-posse-de-cassio-cunha-lima-como-senador-da-pb.html
http://g1.globo.com/
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O Senador do PMDB da Paraíba a que a notícia faz 

referência é: 

A. Cícero Lucena. 

B. Vital do Rego Filho. 

C. Wilson Santiago. 

D. Wellington Roberto. 

E. José Agripino. 

16. O Consumo Sustentável atende as necessidades da geração 

atual sem prejuízo para as gerações futuras. É saber usar 

para nunca faltar! É saber aprimorar suas escolhas, 

optando por produtos ecologicamente corretos e 

socialmente justos! (Associação Civil Alternativa 

Terrazul) 

Para diminuir a degradação da natureza, o ser humano 

NÃO deve: 

A. Avaliar seu comportamento como consumidor. 

B. Consumir bens e serviços que degradem a natureza. 

C. Preocupar-se com o equilíbrio ambiental e com a justiça 

social. 

D. Entender que o meio ambiente não é uma fonte inesgotável 

de recursos. 

E. Reconhecer que a produção industrial descontrolada 

ameaça a vida no Planeta. 

 

17. São sinais de esgotamento do meio ambiente, EXCETO: 

 

A. Desertificação. 

B. Destruição da camada de ozônio. 

C. Aquecimento global. 

D. Desaparecimento de florestas e de espécies animais. 

E. Aumento dos recursos de água do planeta. 

 

18. Você tem saúde quando seu corpo e sua mente estão em 

equilíbrio: seus órgãos funcionam bem, você tem vontade 

de estudar, de brincar, de trabalhar e sente prazer em 

conviver com as outras pessoas.  

                                         (http://higienepessoal.pbworks.com) 

 Sobre os cuidados que se deve ter para manter a saúde  do 

corpo, assinale a opção INCORRETA: 

A. Deve-se usar água e sabão para dissolver a sujeira e retirar 

os microorganismos que estão na pele, nos cabelos, nas 

unhas. 

B. Para se ter um corpo saudável é dispensável cuidar da 

mente. 

C. Tomar banho diariamente e usar roupas limpas ajudam a 

evitar muitas  doenças  e odores  desagradáveis do corpo. 

D. A alimentação adequada ajuda a manter a saúde, pois 

fornece ao corpo os nutrientes de que ele precisa para 

funcionar e defender-se de doenças. 

E. Algumas doenças são evitadas quando o corpo está 

protegido pelas vacinas.  

19. Umas das maiores vantagens é a velocidade com que as 

informações são transmitidas, não importando a distância. 

Além disso, existe uma grande facilidade em acessar as 

informações, fato que permitiu tamanha expansão desta 

área, considerada fundamental em muitos setores 

(principalmente o da comunicação). Sua versatilidade é 

tanta que não existem limites para suas aplicações. Além 

de notícias, é crescente o emprego como meio de 

divulgação de produtos e serviços, afinal, o contato com o 

consumidor é bastante próximo. É o meio de comunicação 

mais utilizado pelo mundo inteiro. Espalhou-se por toda 

parte e ganhou o lugar em muitas empresas. É útil de mil 

maneiras, como: para trabalho, caixa (supermercado), 

empresarial, para realizar pesquisas.  

                                                             (http://pt.wikipedia.org) 

O trecho acima faz referência ao meio de comunicação 

chamado de: 

A. Televisão. 

B. Rádio. 

C. Revistas. 

D. Internet. 

E. Celular. 

20. O folclore e a culinária com seus produtos regionais 

também oferecem atrações especiais: Parintins, o festival 

folclórico Boi Bumbá no mês de junho, desperta paixão 

em cores distintas dos grupos “Caprichoso” e “Garantido”.   

                                          (http://lumepa.blogspot.com) 

 

O Festival Boi Bumbá é uma manifestação folclórica da 

região: 

 

A. Norte. 

B. Nordeste. 

C. Sudeste. 

D. Centro-Oeste. 

E. Sul. 

 

 21. Os utensílios de cozinha também devem ser muito bem 

limpos para evitar a propagação de doenças, pois eles 

estarão em contato direto com os alimentos.  

São cuidados de higiene que o Auxiliar de Serviços Gerais 

deve ter ao manipular os alimentos, EXCETO: 

A. Lavar as mãos antes de manipular os alimentos. 

B. Proteger os alimentos de moscas e baratas. 

C. Lavar bem as frutas, verduras e legumes. 

D. Filtrar ou ferver e cobrir a água para uso doméstico. 

E. Preparar alimentos mal cozidos. 

22. Ao realizar tarefas de limpeza, o Auxiliar de Serviços 

Gerais DEVE: 

 

A. Usar os produtos químicos de limpeza sem nenhuma 

proteção.  

B. Estar vestido com o uniforme de trabalho. 

C. Contribuir para o desperdício de material de limpeza.  

D. Usar quantidade exagerada de água.  

E. Executar os serviços de limpeza somente em determinadas 

salas. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://lumepa.blogspot.com/
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23. É atitude do Auxiliar de Serviços Gerais competente e 

responsável: 

 

A. Cumprir o horário todos os dias de trabalho. 

B. Diariamente chegar ao local de trabalho atrasado. 

C. Faltar todas as sextas-feiras porque é início do fim de 

semana.  

D. Desrespeitar as normas de trabalho. 

E. Responder de forma grosseira os companheiros de 

trabalho. 

 

24. É importante que o Auxiliar de Serviços Gerais envolvido 

na preparação de merenda escolar evite alguns 

comportamentos que representam ameaça à segurança e 

adequação dos alimentos. 

 

Durante o preparo da merenda, o Auxiliar de Serviços 

Gerais deve: 

  

A. Cuspir ao lado da pia. 

B. Mascar ou comer. 

C. Espirrar cobrindo o nariz e a boca com as duas mãos. 

D. Dispensar o uso de acessórios como relógios e brincos. 

E. Tossir sobre os alimentos. 

 

25. Assinale a opção que NÃO faz parte da rotina de trabalho 

do Auxiliar de Serviços Gerais. 

 

A. Varrer os pisos internos, calçadas do prédio municipal em 

que está trabalhando. 

B. Lavar com produtos adequados e enxaguar as garrafas de 

água de beber diariamente.  

C. Realizar a limpeza e o conserto de computadores.  

D. Aspirar o pó de tapetes e capachos. 

E. Após o uso, guardar os produtos químicos de limpeza em 

lugar adequado e seguro. 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




