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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 08. 

Jardim Botânico de João Pessoa reabre passeios na 

segunda-feira 

O Jardim Botânico de João Pessoa será reaberto ao 
público para visitas guiadas em trilhas a partir da segunda-
feira (28). O espaço será aberto de terça-feira a sábado, das 
8h às 17h. Serão oferecidos passeios ecológicos e oficinas 
para estudantes, grupos de terceira idade e o público em 
geral, todos com agendamento prévio. O espaço de 
preservação ambiental fica localizado na Mata do 
Buraquinho, na capital paraibana, e é considerado um dos 
maiores remanescentes de Mata Atlântica em área urbana 
do país. 

A instituição mantém coleções documentadas de 
plantas, possui flora e fauna nativas e tem a finalidade de 
dar suporte a atividades de pesquisa, fomentar a 
conservação, promover educação ambiental e o lazer 
contemplativo. De acordo com a Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente do Estado (Sudema), 
nesta nova fase o Jardim Botânico passará a receber 
turistas, pesquisadores e toda comunidade local de forma 
segura e orientada. 

Os visitantes serão guiados nas trilhas por condutores 
ambientais capacitados. Os percursos abrangem quatro 
quilômetros de extensão em sete das 12 trilhas, todas elas 
sinalizadas. Algumas possuem uso exclusivo para 
atividades de pesquisa, segurança e manutenção. 

http://g1.globo.com, 25/11/2011  

1. Assinale a opção que apresenta a temática abordado pelo 
texto: 

A. Meio ambiente. 
B. Desmatamento. 
C. Urbanização. 
D. Fauna e flora paraibana. 
E. Economia do setor turístico. 

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

A. As oficinas ecológicas são exclusivas para os alunos que 
estão desenvolvendo alguma pesquisa na área de educação 
ambiental.  

B. Os passeios guiados em trilhas estarão abertos ao público 
durante os dias da semana, exceto domingo e segunda-
feira.  

C. Somente o público de terceira idade deverá agendar as 
caminhas por trilhas, uma vez que possui atendimento 
preferencial garantido por Lei.  

D. As trilhas ecológicas não acontecerão no horário contínuo 
das 8h às 17h, porque serão interrompidas para o intervalo 
do almoço.  

E. Dia 28 de novembro, segunda-feira, é data da inauguração 
de mais um espaço ecológico na capital da Paraíba.  

3.  Considerando as ideias do texto, marque como certas (C) 
ou erradas (E) as afirmações abaixo. 

I. As doze trilhas têm quatro quilômetros de extensão bem 
sinalizados, a fim de evitar que os visitantes se 
desorientem durante as caminhadas. 

II. Os condutores que acompanharão os alunos, idosos e 
pesquisadores são escolhidos, obedecendo à preferência de 
cada grupo visitante. 

III.  As atividades de pesquisa, segurança e manutenção são 
desenvolvidas nos percursos das 12 trilhas. 

A sequência CORRETA é: 
 
A. C, C, E. 
B. E, E, C. 
C. C, E, C. 
D. E, C, E. 
E. E, E, E. 

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

I. O Jardim Botânico, nessa nova fase, apresenta uma 
programação voltada para a inclusão de pessoas idosas no 
turismo ecológico. 

II. Como toda floresta, a Mata do Buraquinho está localizada 
na zona rural do município de João Pessoa.  

III.  As pessoas que desempenham o papel de guia turístico têm 
formação para atuarem no exercício de suas funções.  

Está(ão) verdadeira(s): 
 

A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação III. 
C. Apenas as afirmações I e II. 
D. Apenas as afirmações I e III.  
E. Todas as afirmações. 

5.  O espaço de preservação ambiental fica localizado na Mata 
do Buraquinho, na capital paraibana, e é considerado um 
dos maiores remanescentes de Mata Atlântica em área 
urbana do país. 

Assinale a opção que corresponde ao sinônimo adequado à 
palavra “remanescentes” presente no trecho acima. 

A. Ambientes. 
B. Restos. 
C. Excelentes. 
D. Primitivos. 
E. Contingentes. 

6. (...) o Jardim Botânico passará a receber turistas, 
pesquisadores e toda comunidade local de forma segura e 
orientada. 

As palavras grifadas são, RESPECTIVAMENTE: 

A. Adjetivo, substantivo, adjetivo, adjetivo. 
B. Substantivo, adjetivo, adjetivo, substantivo. 
C. Substantivo, adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
D. Adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo. 
E. Adjetivo,  adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
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7. Quanto à análise sintática dos termos da oração: Jardim 
Botânico de João Pessoa reabre passeios na segunda-feira, 
assinale a opção CORRETA. 

 
A. “Jardim Botânico de João Pessoa” é sujeito simples. 
B. “reabre passeios na segunda-feira” é predicado nominal. 
C. “reabre” é verbo intransitivo. 
D. “passeios” é núcleo do predicado. 
E. “João Pessoa” é um dos núcleos do sujeito. 
 
8.    Leia atentamente o último parágrafo do texto. 
 

Assinale a opção que indica os tempos verbais de “serão”, 
“abrangem” e “possuem”, RESPECTIVAMENTE: 
 

A. Presente, pretérito imperfeito e presente. 
B. Futuro do presente, presente, pretérito perfeito. 
C. Presente, pretérito imperfeito, presente. 
D. Futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito.  
E. Futuro do presente, presente e presente. 

 
9. Assinale a opção em que todas as palavras têm a mesma 

classificação, quanto ao número de sílabas.   

A. assado – indigno – saída – poeta  
B. pneu – apto – quero – desça  
C. psicologia – geometria – repressão – pátio 
D. gratuita – saía – digno – excesso  
E. ruína – apto – submeter – negócio  

 
10. Assinale a opção em que o uso da palavra destacada está 

INADEQUADO .  

A. O dentista, meu amigo, é um mau profissional. 
B. Não sabemos se esse político é mal intencionado. 
C. O prédio de apartamentos foi mal construído pela empresa 

responsável. 
D. O ônibus saiu, mau o passageiro entrou todo apressado. 
E. Esta proposta não me parece um mau negócio. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

11. Assinale a opção que apresenta o fato histórico do 
município de Joca Claudino ocorrido no mês de dezembro 
do ano de 2010. 

A. Fundação da Sociedade Educacional e Assistência Social 
São José Operário. 

B. Elevação à categoria de município com a denominação de 
Santarém. 

C. Inauguração da Capela de São José Operário, Padroeiro 
local. 

D. A Câmara Municipal homologou a alteração do nome do 
município de Santarém para Joca Claudino. 

E. Reconhecimento do ilustre filho, Pe. Duarte, por 
instituições brasileiras e do exterior, a exemplo do Canadá, 
República Federal Da Alemanha. 

12. São municípios limítrofes de Joca Claudino, EXCETO: 
 
A. Triunfo. 
B. Bernardino Batista. 

C. Poço de José de Moura. 
D. Uiraúna. 
E. Cajazeiras.  

 
13. Sobre o município de Joca Claudino é FALSO afirmar 

que: 
 

A. Esta localizado na região Oeste da Paraíba. 
B. Está inserido na unidade geoambiental da Depressão 

Sertaneja, que representa a paisagem típica do semi-árido 
nordestino. 

C. Está localizado na microrregião do Sertão paraibano.  
D. Encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica 

do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio do Peixe.  
E. Seu clima é do tipo Tropical Semi-Árido, com chuvas de 

verão.  
 

14. O município de Joca Claudino originou-se por volta de mil 
e novecentos (1900). Eram terras devolutas que servia para 
pousada e acomodação de descanso das tropas de burro e 
teve várias denominações.  (Site Oficial de Joca Claudino) 

Assinale a opção que NÃO indica uma das denominações 
dadas ao município de Joca Claudino. 

A. Santarém. 
B. Miranda da Serra. 
C. Pedoca. 
D. Outro Lado.  
E. Várzea de Cacimba.  

15. São órgãos de assessoria que auxiliam o chefe do 
Executivo Federal. Criam normas, acompanham e avaliam 
programas federais e implantam políticas para os setores 
que representam. Os órgãos também são responsáveis por 
estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades na 
aplicação de recursos públicos. (http://www.brasil.gov.br) 

A. Ministérios.  
B. Câmara de Vereadores. 
C. Conselhos. 
D. Promotoria de Justiça. 
E. Ministério Público. 

16. São ações voltadas para a redução do desperdício e para o 
controle da poluição da água, EXCETO: 

A. Diminuir o desperdício de água na produção agrícola e 
industrial.  

B. Introduzir técnicas de reutilização da água e de utilização 
de equipamentos e métodos de irrigação poupadores de 
água. 

C. Reduzir o tempo necessário para tomar banho. 
D. Evitar o uso de mangueira para lavar casas e carros. 
E. Intensificar o uso de agrotóxicos e fertilizantes na 

agricultura. 
 

17. Assinale a opção que NÃO condiz com pequenas ações 
que contribuem para minimizar os problemas causados 
pelo lixo. 
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A. Comprar produtos duráveis e resistentes, evitando comprar 
produtos descartáveis. 

B. Levar sacolas ou carrinho de feira para carregar as 
compras, em substituição às sacolas oferecidas nas lojas e 
supermercados.  

C. Doar produtos que possam servir a outras pessoas. 
D. Ler os rótulos dos produtos para conhecer as suas 

recomendações ou informações ambientais. 
E. Não utilizar pilhas recarregáveis ou alcalinas. 

 
18. O Ministério Público Federal na Paraíba (MPF), através do 

procurador regional dos Direitos do Cidadão Duciran 
Farena, visitou nesta quinta-feira (24), a localidade de 
Mucatu, no município de Alhandra (PB), em razão de 
conflito entre a comunidade indígena tabajara, assentados 
rurais do assentamento da reforma agrária João Gomes e 
compradores de terra. No lugar, será implantada uma 
fábrica de cimento, empreendimento apoiado pelo governo 
do estado e pelo município.                       
                     (http://www.portalcorreio.com.br, 25/11/201) 
 

O município de Alhandra-PB está localizado: 
 
A. No Litoral Sul da Paraíba. 
B. No sertão da Paraíba. 
C. No Agreste da Paraíba. 
D. Na Zona da Mata. 
E. No Meio Norte da Paraíba. 
 
19. Transporte rodoviário é um tipo de transporte realizado em 

estradas, rodovias e ruas, que podem ser pavimentadas ou 
não. Esse transporte movimenta mercadorias, matérias-
primas, animais, pessoas e muitos outros.  

 
Nesse tipo de transporte são usados: 

 
A. Carro, ônibus e caminhão. 
B. Ônibus, navio e carro. 
C. Avião, caminhão e ônibus. 
D. Metrô, bonde e balsa. 
E. Helicóptero, bicicleta e motocicleta. 
 
20. A região Nordeste é formada pelos estados de Maranhão, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, 
Sergipe, Alagoas e Bahia. 

 
Assinale a opção que contém as capitais dos estados do 
Maranhão, Ceará e Alagoas, RESPECTIVAMENTE. 

 
A. Santa Teresina, Fortaleza e Aracajú. 
B. Fortaleza, Maceió e São Luís. 
C. São Luís, Fortaleza e Maceió. 
D. Aracajú, Fortaleza e Maceió. 
E. Maceió, São Luís e Fortaleza. 
 
21. É função do Vigilante de um prédio municipal: 

 
A. Dar atendimento preferencial a vereadores. 
B. Policiar logradouros e outras áreas de responsabilidade da 

Prefeitura, a fim de evitar depreciações, roubos ou 
qualquer outro tipo de agressão ao patrimônio municipal. 

C. Preparar o ponto dos servidores que trabalham no prédio 
sob sua vigilância. 

D. Agir de forma grosseira ao atender aos idosos. 
E. Realizar compras de material de expediente para a 

Prefeitura e ouros órgãos. 
 

22. São atribuições do Vigilante de um prédio municipal, 
EXCETO: 

 
A. Fiscalizar as áreas de acesso a edifícios municipais, 

evitando aglomerações, estacionamento indevido de 
veículos e permanência de pessoas inconvenientes. 

B. Fiscalizar o estacionamento de veículos em passeios, 
calçadas, praças e outros locais sob sua jurisdição. 

C. Deixar de comunicar imediatamente com seu superior 
suspeitas de irregularidade na área sob sua jurisdição. 

D. Zelar por sua aparência pessoal e pela guarda e 
conservação dos objetos necessários ao exercício de suas 
atividades. 

E. Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho. 

 
23. Ao realizar atividades de rondas diurnas e noturnas, o 

Vigilante deve: 
 

A. Exigir a companhia de um policial militar para todas as 
rondas. 

B. Andar sempre armado fora do horário de serviço, mesmo 
que não possua porte de arma. 

C. Solicitar ao superior que mantenha as ruas com pouca 
iluminação durante a noite. 

D. Estar atendo a todos os fatos ocorridos durante a sua 
ronda. 

E. Abordar as pessoas que andam à noite com agressividade. 
 

24. Ao atender ao público em geral, o Vigilante deve: 
 

A. Tratar as pessoas de modo indelicado. 
B. Atender bem somente ao público jovem. 
C. Atender as pessoas com intimidade, fazendo gestos 

indecoros. 
D. Atender a todos de forma gentil. 
E. Dar informações incorretas ao público, mesmo 

conhecendo bem o local de trabalho. 
 
25. Não é postura do Vigilante, servidor de uma prefeitura 

municipal:  
 

A. Demonstrar sempre boa vontade na prestação do serviço. 
B. Conhecer perfeitamente o local de trabalho. 
C. Discutir a vida pessoal na presença do público em geral.  
D. Concentrar-se na atividade que está fazendo. 
E. Não perder de vista a qualidade do bom atendimento. 
_____________________________________________ 

RASCUNHO 




