Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco
Concurso Público Nº 001/2012

ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – COPA COZINHA

Nome:____________________________________________________________________

Nº de Inscrição:______________

INSTRUÇÕES

1.

Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2.

A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado
para a correção de suas respostas.

3.

DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.

4.

Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas),
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos;

5.

Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites.

6.

Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA.

7.

Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.

8.

Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.

9.

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS.
11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída,
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a
sua exclusão do concurso.
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

QUESTÃO 1

Equilíbrio ecológico

Só há uma afirmação incorreta em relação ao
que o texto expressa. Marque-a:
a) Apesar da variedade de seres do planeta
ainda é possível haver equilíbrio nele.
b) A manutenção do equilíbrio ecológico é
fundamental à harmonia da natureza.
c) Considera-se o extermínio dos cangurus mais
prejudicial à natureza do que o extermínio das
mudas de árvores.
d) A harmonia entre os seres humanos na
natureza pode ser quebrada pela ação humana.
e) A quebra do equilíbrio ecológico pode
implicar a extinção de uma espécie.

Todos os seres que habitam a superfície
terrestre fazendo parte da biosfera muito
complexa e cheia de diversidade, têm um papel
biológico a cumprir, seja servir de alimento a
uma espécie, abrir caminhos na mata para
outros animais, construir abrigos, etc. Por
exemplo: a grama serve de alimentos aos
cavalos. Se não existir no pasto, os cavalos
morrem. Por outro lado, se houver muitos
cavalos comendo a grama, ela vai ficar escassa e
o risco de extinção das duas espécies é grande.
É assim que funciona o equilíbrio ecológico.
Cada espécie vive em seu hábitat, cumprindo
seu papel na cadeia alimentar e ajudando na
harmonia da natureza. Se alguma espécie, por
um motivo qualquer, ficar muito numerosa, ela
pode causar um desequilíbrio ecológico. E esse
desequilíbrio poderá afetar muitas outras
espécies.
Um exemplo desse desequilíbrio é a
superpopulação de cangurus que apareceu na
Austrália. Com as chuvas fortes e a umidade, o
ambiente ficou muito propício para que esses
animais saltadores se reproduzissem, o que
resultou em um aumento de 25% na população
de cangurus. O número alto de cangurus
prejudicou o projeto de reflorestamento de
muitas áreas da Austrália, pois os animais
estavam comendo todas as mudas e impedindo
que elas crescessem. Nesse caso, o número
muito grande de indivíduos de uma espécie
(cangurus) estava atrapalhando na recuperação
de outra (árvores).
Assim, as autoridades australianas autorizaram
o sacrifício de mais de 700 cangurus no sul do
país, para que as árvores possam crescer e dar
lugar à floresta novamente.
Pode parecer cruel, mas o equilíbrio ecológico
depende disso!
O Estado de S.Paulo, 13 jan. 2004. Estadinho.

ASCONPREV

QUESTÃO 2
“Com as chuvas fortes e a umidade, o ambiente
ficou muito propício para que esses animais
saltadores se reproduzissem”.
A expressão assinalada estabelece uma relação
semântica de:
a) explicação
b) finalidade
c) comparação
d) adição
e) conclusão
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que contém um par de
palavras que não são sinônimas:
a) complexa/ complicada
b) afetar / atingir
c) escassa / rara
d) harmonia / proporção
e) propício / desfavorável
QUESTÃO 4
Marque a opção em que todas as palavras
possuem encontros vocálicos:
a) vários-saguão – biológico – apareceu
b) floresta – equilíbrio – país – ficou
c) funciona – disso – que – áreas
d) muito – abrir – vai – seu
e) cruel – autoridade – esse – mais
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QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que todas as palavras
obedecem à mesma regra de acentuação
gráfica:
a) indivíduos – áreas – você – espécie
b) propício – inútil – parabéns – vírus
c) ecológico – fôssemos – trânsito – âncora
d) superfície – lágrima – atrás – pátio
e) gráfico – farmácia – véu – baús
QUESTÃO 6
Assinale a forma correta das separações
silábicas das palavras: subentender / harmonia /
crescessem / áreas:
a) su-ben-ten-der / har-mo-ni- a / cres-ces-sem /
á-re-as
b) su-ben-ten-der / har-mo-ni-a / cres-ces-sem /
á – reas
c) sub-en-ten-der / har- mo- ni-a / cres-ces –sem
/ á- reas
d) su-ben-ten- der / har-mo-ni-a / cres-ce-ssem /
á –reas
e) sub-en-ten-der / har-mo-nia / cre-sces-sem /
á-re-as
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d) agreção - fiscalizava – resultou – detensão
e) agressão – fiscalizava – resultou – detenção
QUESTÃO 9
Apenas uma alternativa contém todas as
palavras escritas corretamente. Assinale-a:
a) faixa- caixote – enxarcar – mexer
b) civilizar – organizar – realizar – pesquizar
c) sequer – quase – impecilho – disenteria
d) impressão – excesso – excessão – concessão
e) quis – causa – análise – pusesse
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que a concordância
nominal contém erro:
a) Por este caminho, há menos areia.
b) Na sala, havia bastantes candidatos.
c) Na placa, lia-se: Entrada permitida.
d) Dada a notícia, todas saíram da sala.
e) A jovem estava meia confusa.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11

QUESTÃO 7
Nas palavras DISSO, CHUVAS, HABITA e FIXO, o
número de fonemas é, na sequência,
respectivamente:
a) cinco / cinco/ cinco/ quatro
b) cinco / seis / seis / quatro
c) quatro / cinco / cinco/ cinco
d) cinco / cinco / cinco / cinco
e) quatro / seis / seis / cinco
QUESTÃO 8
Marque
a
alternativa
que
completa
corretamente as lacunas:
A _____________ do motorista ao guarda que o
____________________ na ____________ do
infrator.
a) agreção – fiscalisava – rezultou – detensão
b) agressão – fiscalisava – resultou – detenção
c) agressão – fiscalizava – rezultou - detenção

ASCONPREV

Se um sapato pesa 200 g, quanto pesará 6 pares
desse sapato?
a) 1,2 kg.
b) 1,8 kg.
c) 2,0 kg.
d) 2,4 kg.
e) 2,8 kg.
QUESTÃO 12
Alguns refrigerantes são vendidos em garrafas
de 290 ml. Cinco dessas garrafas têm um total
de
a) 1,45 litros.
b) 14,5 litros.
c) 145 litros.
d) 0,145 litros.
e) 0,0145 litros.
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QUESTÃO 13

ATUALIDADES

Ao retirarmos uma bola de uma urna que
contém 30 bolas numeradas de 1 a 30, qual a
probabilidade de a bola ser um número múltiplo
de 4?
a) 4

QUESTÃO 16

30
30
7
b)
7
c) 30
30
4
d)
4
e) 7

QUESTÃO 14
Um trabalhador ganha R$ 50,00 por dia de
trabalho. Levando-se em conta que ele gasta
apenas R$ 750,00 por mês. Quanto ele
economizará em um ano se ele trabalhar, em
média, 22 dias por mês?
a) R$ 2.500
b) R$ 4.200
c) R$ 2.200
d) R$ 3.600
e) R$ 5.400
QUESTÃO 15
A Secretaria de Segurança Pública de uma
cidade decidiu instalar câmeras de segurança
em todos os bairros. Sabendo que será instalada
uma câmera para cada 1.500 habitantes e que
existem 153.000 habitantes nesta cidade,
quantas câmeras devem ser instaladas?
a) 12
b) 112
c) 82
d) 92
e) 102

ASCONPREV

Um mito nordestino. Foi cantor de um País
inteiro. Uma obra caudalosa, generosa quanto
ao povo, seus sentimentos, costumes, tradições,
fauna, flora, geografia. Rei do Baião. Um mestre
na arte de sanfonizar as canções.
O texto acima se refere a Luiz Gonzaga que
nasceu em____________ e estaria completando
100 anos em________________________
a) Bodocó, 13 de dezembro de 2012
b) Exu, em 13 de dezembro de 1912
c) Exu, 13 de dezembro de 2012
d) São José do Egito, 13 de dezembro de 2012
e) São José do Egito,13 de dezembro de 1912
QUESTÃO 17
A Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável reuniu líderes
mundiais para discutir medidas que promovam
o progresso aliado à preservação do meio
ambiente nas próximas décadas. O evento
marcou os vinte anos da realização da Eco-92 e
foi denominado
a) Eco-2012
b) ONU+ 20
c) EcoRio+20
d) Rio+20
e) EcoRio92+20
QUESTÃO 18
Cientistas anunciaram a descoberta da peça que
faltava para compor o “quebra –cabeça” que
representa toda a matéria do Universo. A busca
durou quase meio século e envolveu a pesquisa
mais cara da história da ciência. O anuncio foi
feito por físicos do LHC (Grande Colisor de
Hádrons, na sigla em inglês), o maior acelerador
de partículas do mundo. A peça a qual se refere
o texto é conhecida popularmente como:
a) “partícula de Deus”
b) “partícula da criação”
c) “bóson de Schrödinger”
d) “partícula de Newton”
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e) “Partícula de Linus Pauling”
QUESTÃO 19
O processo de impeachment mais relâmpago da
história republicana da América Latina divide
opiniões. O Presidente Fernando Lugo sofreu
um julgamento político após ser acusado do
mau exercício de suas funções. Pediu 18 dias
para preparar sua defesa. Teve duas horas. O
procedimento que tirou Lugo do poder durou
cerca de 30 horas. Sem apoio parlamentar, o
mandatário não resistiu.
A notícia veiculada no Jornal do Commercio de
1º de julho de 2012 refere-se a um fato político
que aconteceu
a) no Uruguai
b)na Bolívia
c)no Paraguai
d)na Colômbia
e)no Panamá
QUESTÃO 20
Em Dezembro de 2010 um jovem tunisiano
ateou fogo ao próprio corpo como manifestação
contra as condições de vida no país. Ele não
sabia, mas o ato desesperado, que terminou
com a própria morte, seria o pontapé inicial do
que viria a ser chamado mais tarde
de_________.
A expressão que completa corretamente o texto
acima está representada na alternativa
a) Europa em Chamas
b) Primavera Árabe
c) Movimento dos Indignados
d) Revolta Árabe
e) Onda Vermelha

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Uma vez que os produtos químicos podem
envolver potenciais efeitos adversos para os
seres humanos e para o meio ambiente, tornase imprescindível que a sociedade seja advertida

ASCONPREV
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para os principais perigos do uso ou do
manuseio inadequado de certas substâncias.
Partindo dessa premissa, foram criados
símbolos (pictogramas de aviso) que aparecem
nos rótulos de embalagem dos referidos
produtos. São símbolos de segurança que estão
de acordo com as normas da União Européia, no
anexo II das diretivas 67/548/EWG. No Brasil,
correspondem à norma NBR 7500 da ABNT. Os
símbolos, mostrados a seguir, devem ser
interpretados, respectivamente, da seguinte
forma:

a) inflamável; corrosivo
b) tóxico; Inflamável
c) corrosivo; inflamável
d) tóxico, apenas, para os organismos aquáticos;
inflamável
e) inflamável; tóxico
QUESTÃO 22
Examine as frases abaixo:
I- O predatismo corresponde à relação em que
uma espécie usa a outra como fonte de
alimento, provocando a sua morte.
II- Poluição é o lançamento de qualquer material
ou energia (calor) em quantidades que
provocam alterações indesejáveis no ambiente.
III- Poluição é um problema que diz respeito
apenas aos ecologistas
Podemos considerar correta (corretas):
a) apenas a frase I
b) as frases I e II
c) apenas a frase III
d) as frases II e III
e) as frases I e III
QUESTÃO 23
O nome Cabrobó é de origem indígena e
significa “árvore ou mato de urubus”. Vem de
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“caa” =árvore e “orobó” = urubu. A cidade é
ponto de partida do eixo norte da Transposição
do Rio São Francisco, e tem a agricultura
irrigada como principal fonte de renda. É o
município maior produtor de arroz do estado de
Pernambuco. Outra atividade econômica é a
pecuária de corte, com destaque para a
caprinocultura extensiva.
Analise as afirmações abaixo:
I- Cabrobó comemora a sua emancipação
política em 11 de setembro;
II- O Clima de Cabrobó é Tropical Semiárido
III- A padroeira da cidade de Cabrobó é Nossa
Senhora da Conceição
Para complementar o texto com informações
corretas sobre Cabrobó, pode (podem) ser
usado (usados) o (os) conteúdo (conteúdos) da
(das):
a) afirmação I, apenas
b) afirmação III, apenas
c) afirmações I e III
d) afirmações I, II e III
e) afirmações II e III
QUESTÃO 24
Em setembro de 1992, em uma sessão do
Congresso Nacional, foi aprovado o pedido de
afastamento do primeiro presidente brasileiro
eleito pelo voto popular desde 1960 e, em
dezembro, houve a votação final do processo
pelo impeachment. Afastado, o presidente teve
seus direitos políticos suspensos por 8 anos.
Assinale a alternativa que apresenta o nome do
presidente ao qual se refere o texto.
a) Fernando Henrique Cardoso
b) Ulysses Guimarães
c) Itamar Franco
d) José Sarney
e) Fernando Collor de Mello
QUESTÃO 25
Os bonecos que estão expostos no Museu do
Barro de Caruaru são uma das coisas mais lindas
da cultura popular. São representações da vida
pernambucana, sobretudo de fatos e
personagens reais e imaginários, famosos e
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anônimos da vida sertaneja. O artista que
começou a fazê-los chamava-se:

a) Cícero Dias
b) Chico Science
c) Vitalino Pereira dos Santos
d) Mestre Ambrósio
e) Ariano Suassuna

QUESTÃO 26
Traçado com o destino
Lampião não vivia só
Enfrentou 500 homens
Na cidade de Mossoró
Entre todos os bandidos
Lampião foi o maior
O citado acima é parte de um poema intitulado
Biografia de Lampião, do poeta Severino
Cristóvão. Esse tipo de literatura pode ser
escrita em verso ou em prosa e fala de
personalidades e fatos que marcaram a história
dos sertões nordestinos. O costume dos poetas
populares de pendurarem seus folhetos em
cordão ou barbante nas feiras originou o nome
específico dessa literatura. Trata-se da:
a) Literatura Byronista
b) Literatura de Cordel
c) Literatura do Romance
d) Literatura do Nordeste
e) Literatura dos Sertões
QUESTÃO 27
O
povo
pernambucano
foi
formado,
basicamente, por três grupos étnicos:
a) o branco, o negro e o índio.
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b) o branco, o mulato e o mestiço.
c) o cafuzo, o mulato e o branco.
d) o negro, o mameluco e o mestiço.
e) o negro, o branco e o mameluco.

d) paralelepípedo
e) retângulo

QUESTÃO 28

Observe a representação do tempo que aparece
no relógio abaixo e assinale a alternativa que
apresenta a leitura correta da hora
representada:

No espaço geográfico pernambucano existem
3(três) zonas naturais : O Litoral – Mata, o
Agreste e o Sertão. Assinale a alternativa que
apresenta as cidades que pertencem,
respectivamente, a essas zonas naturais.
a) Recife , Belo Jardim e Araripina
b) Petrolina, Belo Jardim e Arcoverde
c) Recife, Caruaru e Olinda
d) Recife, Cabrobó e Ouricuri
e) Arcoverde, Pesqueira e Santa Cruz do
Capibaribe
QUESTÃO 29
O telhado dessa casa tem a forma de:

QUESTÃO 31

a) Uma hora e doze segundos
b) 12 horas, 12 minutos e 7 segundos
c) Doze horas e sete segundos
d) 12h12min12s
e) Doze horas, sete minutos e doze segundos
QUESTÃO 32

a) triângulo
b) cone
c) pirâmide
d) paralelepípedo
e) quadrado

Identifique o numeral que corresponde ao
número: cinco milhões, cento e quinze mil,
trezentos e dez.
a) 5 115 300 10
b) 5 115 310,00
c) 5 115 000 310
d) 5 115 310
e) 5 100 015 310
QUESTÃO 33

QUESTÃO 30
A forma geométrica usada para montar o
mosaico, abaixo representado, é o:

a) círculo
b) quadrado
c) triângulo

ASCONPREV

Pela estimativa da Organização Mundial de
Saúde – OMS, a gripe comum causa em seis
horas uma quantidade de mortes semelhante à
da “gripe suína” nas nove primeiras semanas. O
vírus da gripe embarca na saliva e em secreções
respiratória que se espalham em tosses ,
espirros e em outros vetores.
Como prevenção contra a gripe, deve-se adotar
a seguinte medida de higiene pessoal:
a) Ingerir bastante líquido para manter a
hidratação
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b) Lavar as mãos com freqüência, para
desinfecção
c) Comer e dormir bem
d) Tomar vacina contra a gripe
e) Evitar multidões durante a época da gripe
QUESTÃO 34
Sabendo-se que, atualmente, trabalhar em
equipe e relacionar-se bem com as outras
pessoas tornaram-se exigências básicas das
empresas, qual das alternativas abaixo não
apresenta um princípio que deve ser colocado
em prática, de forma a melhorar os
relacionamentos interpessoais?
a) Apenas devem ser ouvidas as opiniões de
pessoas com elevado nível intelectual.
b) Antes de qualquer confronto é preciso levar
em conta as motivações da outra pessoa.
c) A confiança é a base de qualquer
relacionamento.
d) Entusiasmo diante da vitória alcançada por
um colega.
e) Estabelecer parceria com outras pessoas
aumenta as possibilidades de alcançar o sucesso
em equipe.
QUESTÃO 35
O atentado matou 12 pessoas e reabriu a
discussão sobre o comércio de armas no país.
James E. Holmes, 24 anos, atirou contra o
público de um cinema, no dia 20 de julho de
2012, durante a sessão de pré-estréia do novo
filme de Batman.
O fato ao qual se refere o texto aconteceu:
a) na Síria
b) na Grécia
c) na Inglaterra
d) nos Estados Unidos
e) no Canadá
QUESTÃO 36
Um auxiliar de serviços gerais, ao ser
repreendido por não ter realizado a limpeza das
dependências externas, justificou: não compete
ao Auxiliar de Serviços Gerais a limpeza das
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dependências externas de sua unidade de
trabalho. O argumento do Auxiliar de Serviços
Gerais está:
a) correto porque é dever do ASG, apenas, a
limpeza da área interna da unidade de trabalho.
b) correto porque a limpeza das dependências
externas, de qualquer instituição, é dever dos
garis, não é atividade a ser realizada pelo
auxiliar de serviços gerais.
c) correto porque ao ASG cabe, apenas, a
limpeza de utensílios.
d) errado porque uma das funções do ASG é
executar os trabalhos de limpeza nas
dependências internas e externas da unidade de
trabalho.
e) correto porque ao ASG cabe, apenas, a
limpeza de utensílios e móveis.
QUESTÃO 37
Um ASG que conhece seus direitos e deveres
sabe que:
a) é um direito do ASG sair do seu posto de
trabalho, durante o expediente, sem permissão
do seu chefe.
b) é um direito do ASG se negar a usar o
uniforme estabelecido por sua instituição de
trabalho, sob a alegação de não gostar de usar
fardas.
c) é dever do ASG desenvolver suas atividades
obedecendo normas de segurança no trabalho.
d) tem o direito de chegar ao trabalho, a cada
dia, com até 30 minutos de atraso.
e) tem o direito de encaminhar, por conta
própria, uma pessoa da família para substituí-lo
quando achar necessário.
QUESTÃO 38
Não é função do ASG:
a) reabastecer os banheiros com papel
higiênico, toalhas e sabonetes.
b) separar os materiais recicláveis para descarte.
c) sugerir compras de materiais pertinentes de
sua área de atuação.
d) ajudar os professores a corrigir as avaliações
dos alunos, caso trabalhe numa unidade escolar.
e) realizar limpeza externa em vidraças.
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QUESTÃO 39
Um Auxiliar de Serviços Gerais percebe, ao lavar
um sanitário, que o piso está sem sinais visíveis
de sujeira. A atitude correta a ser tomada pelo
ASG está apresentada na alternativa:
I- passar, apenas, um pano úmido no piso.
II- lavar, apenas, a pia e a bacia sanitária;
III- fazer a limpeza do piso como o faria caso o
piso estivesse sujo, isto é, usando,
corretamente, o material destinado à limpeza
adequada de banheiros;
IV- passar um pano umedecido com cera líquida
no piso
V- varrer ligeiramente o piso
Indique a alternativa correta:
a) I
b) III
c) II
d) V
e) IV
QUESTÃO 40
Analise as afirmativas abaixo apresentadas.
I- O Auxiliar de Serviços Gerais não precisa usar
nenhum tipo de EPI ao realizar suas atividades;
II- O Auxiliar de Serviços Gerais ao perceber
qualquer alteração que torne um equipamento
impróprio ao uso, deve comunicar a seu chefe
ou à pessoa responsável:
III- No exercício de suas funções, o Auxiliar de
Serviços Gerai deve ler documentos deixados
sobre as mesas dos funcionários e comentar
sobre seus conteúdos com seus colegas.
Indique a(s) alternativa(as) correta(S):
a) apenas a afirmativa II está correta
b) apenas a afirmativa III está correta
c) apenas a afirmativa I está correta
d) as afirmativas I e III estão corretas
e) as afirmativas II e III estão corretas
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