
Gari                                                                                                                                                   Concurso Público de Ibiara - PB 

 1

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto e responda às questões de 01 a 09. 
 
 
Foram registrados 80 assassinatos de mulheres este ano na 
Paraíba até o dia 25 de junho 
 

As mulheres são vítimas destes crimes bárbaros 
principalmente quando o motivo é passional. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (Seds), 
foram registrados este ano 80 assassinatos de mulheres na 
Paraíba até o último dia 25 de junho. Os dados contabilizam 
todos os homicídios que tiveram mulheres como vítimas na 
Paraíba, independente da motivação. 

Conforme informações da Seds, em 196 municípios 
paraibanos não houve registro de homicídios este ano, os 
chamados 'Crimes Violentos Letais Intencionais' (CVLI), com 
vítimas do sexo feminino. “Em 2010 foram 135 assassinatos 
de mulheres, em 2011 aconteceram 146”, disse o secretário de 
Segurança, Cláudio Lima. 

Segundo a secretária da Mulher e Diversidade 
Humana do Estado, Iraê Lucena, existe uma casa abrigo em 
João Pessoa e outra em Campina Grande, com objetivo de 
atender as mulheres vítimas de violência doméstica. “É 
essencial que as mulheres denunciem, é a melhor forma de 
evitar o assassinato da mulher. Estamos ainda analisando a 
possibilidade de implantar serviço de atendimento 
especializado às mulheres nas delegacias distritais dos 
municípios”, afirmou. 

De acordo com a Organização Não Governamental 
Centro 8 de Março, que analisa crimes envolvendo mulheres 
como vítimas, o maior motivo é o sentimento de posse do 
homem sobre o sexo feminino, além do envolvimento das 
mulheres com as drogas. Além disso, segundo a coordenadora 
Irene Marinheiro, as vítimas ainda denunciam muito pouco 
seus agressores. 

 
http://www.ibiaraonline.com.br, 03/07/2012 

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

 
A. O número de assassinatos de mulheres, neste ano, não 

ultrapassa de 50% dos registrados no ano passado.  
B. A Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social 

assegura que todos os homicídios ocorridos na Paraíba 
atingiu o número de 80 até o mês atual. 

C. Motivo passional foi a causa dos 80 casos de assassinatos 
de mulheres na Paraíba até 25 de junho.  

D. Segundo o Secretário de Segurança, em 2010 foram 
registrados mais crimes contra mulheres do que em 2011. 

E. A ideia de posse é o principal sentimento que motiva 
homens cometerem crimes contra as mulheres. 

 
2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

 
I. O uso de drogas é o grande responsável por mortes 

que têm pessoas do sexo feminino como vítima.  
II. De acordo com a secretária Iraê Lucena, é oferecido 

serviço de atendimento especializado às mulheres nas 
delegacias distritais dos municípios paraibanos.  

III.  Denunciar os agressores é fundamental para impedir 
a ocorrência de mortes contra a mulher.  

Está(ão) FALSAS: 
 
A. Apenas as afirmações I e II. 
B. As afirmações I, II e III. 
C. Apenas a afirmação III. 
D. Apenas as afirmações I e III. 
E. Apenas as afirmações II e III. 
 
3. Segundo o texto, julgue as afirmações abaixo como 

VERDADEIRAS(V) ou FALSAS(F). 
 

(   ) O número de crimes contra mulheres registrado em 
2012 já é maior que o totalizado em 2010.  

(  ) Foram registrados 80 casos de assassinatos de 
mulheres em todos os municípios paraibanos.  

(    ) De acordo com a coordenadora do Centro 8 de Março, 
maioria das mulheres denuncia o comportamento 
violento do parceiro porque tem medo de morrer.   

 
A Sequência CORRETA é: 

 
A. V, V e F 
B. F, F e V 
C. F, V e F 
D. V, F e V 
E. F, F e F 

 
4. As mulheres são vítimas destes crimes bárbaros 

principalmente quando o motivo é passional. 
 

Assinale a opção que apresenta o sentido da palavra 
“passional” no trecho acima. 

 
A. Paixão. 
B. Amor. 
C. Arrependimento. 
D. Ódio. 
E. Desprezo. 
 
5. Quanto à tonicidade, as palavras além, até, vítima, 

doméstica são classificadas RESPECTIVAMENTE como 
 

A. Paroxítona, oxítona, paroxítona, paroxítona. 
B. Oxítona, paroxítona, paroxítona, proparoxítona. 
C. Oxítona, oxítona, proparoxítona, proparoxítona. 
D. Paroxítona, paroxítona, proparoxítona, paroxítona. 
E. Oxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona. 

 
6. Quanto à divisão silábica, as palavras maior, existe, 

distritais , seus são classificadas RESPECTIVAMENTE 
como: 

 
A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba, dissílaba. 
B. Trissílaba, dissílaba, polissílaba, monossílaba. 
C. Dissílaba, trissílaba, polissílaba, dissílaba. 
D. Dissílaba, trissílaba, trissílaba, monossílaba. 
E. Dissílaba, polissílaba, polissílaba, monossílaba. 
 
7. “Em 2010 foram 135 assassinatos de mulheres, em 2011 

aconteceram 146”, disse o secretário de Segurança, 
Cláudio Lima. 
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Assinale a opção que indica RESPECTIVAMENTE o 
tempo em que verbos destacados, no trecho acima, estão 
flexionados. 

 
A. Passado, passado e presente. 
B. Passado, passado e passado. 
C. Passado, presente, presente. 
D. Presente, presente, passado. 
E. Presente, passado, passado. 
 
8. Foram registrados 80 assassinatos de mulheres este ano 

na Paraíba até o dia 25 de junho. 
 

É correto afirmar que as palavras grifadas são 
RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Adjetivo, substantivo, substantivo. 
B. Adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
C. Substantivo, substantivo, pronome. 
D. Substantivo, pronome, substantivo. 
E. Substantivo, adjetivo, pronome. 

 
9. As vítimas ainda denunciam muito pouco seus agressores. 
 

 Sobre a oração acima é CORRETO afirmar que: 
 
A. O sujeito da oração é composto.  
B. “As vítimas” é sujeito da oração.  
C. O sujeito da oração não está determinado.  
D. Não há sujeito na oração.  
E. “seus agressores” é o sujeito da oração.  
 
10. Assinale a opção em que o uso da palavra destacada está 

INADEQUADO.  
 
A. Por que você parou de estudar? 
B. Diga-me por que você parou de estudar. 
C. Diga-me porquê você parou de estudar. 
D. Você parou de estudar por quê? 
E. Eu parei de estudar porque preciso muito trabalhar. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
11. A respeito do município de Ibiara, assinale a opção 

FALSA. 
 
A. O acesso a partir de João Pessoa é feito através da BR-230 

até a sede municipal, a qual a distância é cerca de 469,6 
Km da capital.  

B. O principal corpo de acumulação de águas superficiais é o 
Açude Piranhas.  

C. O clima é semiárido caracterizado pela baixa umidade e 
pouquíssima quantidade de chuvas. As temperaturas são 
altas durante quase todo o ano.  

D. Ibiara é um município da microrregião de Itaporanga, no 
Estado da Paraíba, no Brasil.  

E. O município está incluído na área geográfica de 
abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 
Ministério da Integração Nacional.  

 
12. São municípios limítrofes de Ibiara-PB, EXCETO: 
 
A. Santana de Mangueira. 
B. Conceição. 

C. Diamante.  
D. Curral Velho. 
E. Bonito de Santa Fé. 
 
13. Sobre o município de Ibiara, assinale a opção 

INCORRETA. 
 
A. Está localizado na região Oeste do Estado da Paraíba. 
B. O município encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio Piancó. 
C. "Ibiara" é uma palavra da língua tupi-guarani que significa 

"terra abençoada".  
D. É um município da mesorregião do Sertão paraibano. 
E. O município de Ibiara antes foi subordinado à Conceição.  

14. Segundo o IBGE, Joaquim Lopes Ribeiro e sua mulher, ao 
chegar onde hoje é o município de Ibiara, construíram a 
primeira casa e denominaram o local de _______. Depois 
disso, o distrito recebeu o nome de_______. Por força de 
uma lei estadual, o nome mudou novamente para _____. 

 
Assinale a opção que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna do trecho acima. 

 
A. Poço do Cavalo – Santa Maria – Ibiara. 
B. Santa Maria –Poço do Cavalo – Santa Maria. 
C. Santa Maria – Terra Caída – Ibiara. 
D. Poço do Cavalo –Terra Caída – Santa Maria. 
E. Terra Caída –Santa Maria– Ibiara. 
 
15. O Brasil já tem a sua primeira medalha de ouro nos Jogos 

de Londres. E ela veio pelas mãos de Sarah Menezes, que 
venceu neste sábado na Excel Arena e se consagrou 
campeã olímpica (...).  

(http://www.estadao.com.br, 28/07/2012) 
 

A medalha de ouro de Sara Menezes, nas Olimpíadas de 
Londres 2012, é o primeiro do: 

 
A. Boxe feminino brasileiro. 
B. Esgrima feminina brasileira. 
C. Ginástica rítmica feminina brasileira. 
D. Judô feminino brasileiro. 
E. Luta livre feminina brasileira. 
 
16. O ex-governador da Paraíba Ronaldo Cunha Lima morreu 

aos 76 anos neste sábado (7) na casa da família, em João 
Pessoa. Ronaldo Cunha Lima tem uma história política de 
quase 50 anos e, com dezenas de livros publicados, se 
orgulhava de ser conhecido como 'Poeta'.  

(http://g1.globo.com, 07/07/2012) 
 

Sobre Ronaldo Cunha Lima, assinale a opção FALSA. 
 
A. Ele lutava contra um câncer no pulmão desde 2011.  
B. Ronaldo exerceu todos os cargos políticos, exceto 

Deputado Estadual e Presidente da República. 
C. A história política de Ronaldo teve como palco principal a 

cidade de Campina Grande.  
D. Ele ingressou na vida pública quando foi eleito vereador.  
E. Ronaldo deixou o senador Cássio Cunha Lima, seu filho, 

como principal sucessor na política. 
 

17. Assinale a opção INCORRETA. 
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A. A higiene pessoal reúne os cuidados que a pessoa deve ter 

com a saúde, para que seu corpo fique longe de bactérias e 
vírus que podem estar presentes em diversos atos feitos ao 
longo do dia. 

B. A higiene pessoal envolve higiene corporal, higiene 
genital e higiene bucal. 

C. Atitudes como tomar banho, lavar as mãos, escovar bem 
os dentes e usar certos tipos de roupas são importantes 
para que a saúde continue estável e o corpo limpo. 

D. É importante lavar as mãos antes de lavar comidas ou 
comê-las, tratar de feridas, dar remédios ou tocar em 
pessoas doentes. 

E. O cuidado com as unhas pode gerar verminoses e doenças 
intestinais. 

 
18. São ações voltadas para a redução do desperdício e para o 

controle da poluição da água, EXCETO: 
 
A. Não escovar os dentes com a torneira aberta. 
B. Evitar o uso de mangueira para lavar casas e carros. 
C. Reduzir o uso de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura. 
D. Desaprovar iniciativas que objetive a implantação de 

sistemas de tratamento de esgotos. 
E. Propor a instalação de sistemas de coleta seletiva e 

reciclagem do lixo sólido. 
 
19. É conhecida como Litoral Continental, essa sub-região do 

Nordeste brasileiro compreende uma faixa litorânea de até 
200 quilômetros de largura que se estende do Rio Grande 
do Norte ao sul da Bahia. Apresenta a maior concentração 
populacional do Nordeste e é a sub-região mais 
urbanizada. O clima é tropical úmido e o solo é fértil em 
razão da regularidade de chuvas.  

 
(http://www.brasilescola.com) 

O texto acima se refere a (ao): 
 
A. Sertão. 
B. Agreste. 
C. Zona da Mata. 
D. Meio Norte. 
E. Caatinga. 
 
20. “A malha brasileira é pequena e obsoleta. Os serviços de 

passageiros praticamente acabaram, e os de carga 
subsistem em sua maioria para o transporte de minérios. O 
que existe são de linhas que percorrem a região 
metropolitana de uma cidade, como por exemplo, São 
Paulo e outras cidades”. 

 
O trecho acima faz referência aos transportes: 

 
A. Ferroviários. 
B. Rodoviários. 
C. Marítimos. 
D. Fluviais. 
E. Aéreos. 
 
21._________ é uma das manifestações culturais nordestinas, 

consiste na elaboração de pequenos livros contendo 
histórias escritas em prosa ou verso, os assuntos são os 
mais variados: desafios, histórias ligadas à religião, ritos 
ou cerimônias. 

 
Assinale a opção que completa CORRETAMENTE o 
espaço do trecho acima. 

 
A. Festas carnavalescas. 
B. Literatura de cordel. 
C. Artesanato de fibra. 
D. Livros de culinária. 
E. Livretos de cantigas de roda. 
 
22. O lixo é tudo aquilo que reputamos como desnecessário e 

descartamos em algum lugar. Há lixos de todos os tipos e 
sendo produzidos e descartados de várias maneiras.  
 É resultado de descartes em residências, escolas, empresas 
e até mesmo da natureza, tomemos como exemplo as 
carnes, os vegetais, os frutos, as cascas de ovos, papel, 
madeira, ossos, sementes, entre outros. 

 
      O texto acima se refere ao: 
 
A. Lixo Hospitalar. 
B. Lixo Eletrônico. 
C. Lixo Urbano. 
D. Lixo Orgânico. 
E. Lixo Radioativo. 
 
23. Todos os servidores de uma prefeitura municipal devem 

ter bons modos ao atender o público em geral.  
 

Assinale a opção que indica a postura CORRETA para o 
Gari: 

 
A. Tratar as pessoas de modo indelicado. 
B. Resolver problemas familiares no local de trabalho. 
C. Falar da vida alheia na presença do chefe imediato. 
D. Atender às pessoas jovens com intimidade. 
E. Primar pela qualidade da prestação de serviços. 
 
24. Durante o desenvolvimento de suas atividades, o Gari 

deve: 
 
A. Fazer distribuição de materiais, por ordem do chefe 

imediato do almoxarifado. 
B. Desconsiderar as orientações dos serviços emanadas pelo 

chefe imediato. 
C. Cumprir com responsabilidade todas as atividades que lhe 

são atribuídas. 
D. Realizar rondas noturnas e diurnas nas repartições 

públicas.   
E. Andar sempre fardado mesmo estando fora do horário de 

serviço. 
 
25. O Gari NÃO deve: 
 
A. Varrer manual as vias públicas. 
B. Fazer a coleta de lixo domiciliar.  
C. Guardar e conservar os objetos necessários ao exercício de 

seu trabalho. 
D. Fornecer informações incorretas para confundir o público, 

quando indagado em serviço. 
E. Descarregar nos locais de lixo final. 

_________________________________________ 




