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VALSINHA 
 

(Buarque, Chico) 

 

Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto 

Convidou-a pra rodar 

Então ela se fez bonita 

Como há muito tempo 

Não queria ousar 

O seu vestido decotado 

Cheirando a guardado 

De tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo 

Não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça 

E começara a se abraçar 

E aí dançaram tanta dança 

Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda a cidade 

Se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos 

Como não se ouvia mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz. 
                                                                                                                

 

 

 
 

 

Responda de acordo com o texto acima: 
 

“E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de 

sempre falar”, revela que: 

 

a) O personagem tinha o hábito de se maldizer e 

reclamar; 

b) O personagem estava sempre de bem com a vida; 

c) Às vezes o homem falava com saudade de sua 

infância; 

d)  Muitas vezes o homem chorava de tanta tristeza; 

e) As alternativas a e c estão corretas. 

 
   
 

 

 

 
 

“E nem deixou-a só num canto”... Esse verso denuncia 

que: 

a) O personagem procurava preservar sua mulher de 

preocupações; 

b) O personagem era sempre atento às necessidades 

de sua amada; 

c) Há muito tempo o homem havia deixado de dar 

atenção a sua mulher; 

d) Não havia indiferença no relacionamento do casal; 

e) As alternativas a e b estão corretas. 
                                                                                                               

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

paroxítonas: 

a) Lâmpada, festival, motorista; 

b) Além, prejuízo, óleo; 

c) Atenção, mesa, menina ; 

d) Garota, salário, justiça; 

e) Matemática, claro,saúde. 
 

                                                                                                                

 

 

A separação silábica está correta em: 

a) Carro-ça, ci- ú –me; 

b) Ba-ú, pi-a; 

c) Sa  - a – ra , o – ptar; 

d) Sé – ri –e, á – gu – a; 

e) Pa – ra – guai; ca – de – i – ra. 
                                                                                                                

 

 
 

Pode-se classificar como substantivo próprio qual das 

palavras abaixo 

a) Cidade; 

b) Estrela; 

c) País de Gales; 

d) Água; 

e) Vento.                                                                                                         
 

 
 

Nas alternativas abaixo há apenas uma que apresenta 

um substantivo primitivo, qual? 

a) Mar; 

b) Aguaceiro; 

c) Marujo; 

d) Noitada; 

e) Diarista.                                                                                                       
 

 
 

São substantivos biformes: 

a) O cliente, a cliente; 

b) O Gato, a gata; 

c) A criança; o individuo; 

d) Onça macho, onça fêmea; 

e) O diplomata, a diplomata. 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Na frase: ..............homens fizeram...............muros que 

cercavam ..........casa.  

Completando corretamente os espaços em branco 

apenas com artigos definidos temos: 
 

a) Um, o, a; 

b) Os, os, a; 

c) Uma, um, uma; 

d) O, um, uma; 

e) Uma, o, uma. 

                                                                                                            
 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta 

predicado nominal, qual? 
 

a) Maria e Teresa estão sempre juntas; 

b) Todo dia Jandira come uma laranja. 

c) João precisa de muito tempo para estudar. 

d) Quem espera que  a vida seja feita de ilusão?  

e) Hoje nasceu uma criança na fazenda. 

                                                                                                               

 

 
 

Está na voz passiva a frase: 

 

a) A pesquisa foi feita por Letícia; 

b) Ângelo lê Inocência; 

c) Marlene estudará o tema; 

d) Letícia fez a pesquisa; 

e) A quadrilha assaltou o banco. 

 

 

 
                                                                                                               

 

 
 

São Produtos de Limpeza compostos por 

formulações que têm na sua composição 

substâncias microbioestáticas, capazes de controlar 

os odores desagradáveis advindos do metabolismo 

microrgânico: 
 

a) Desinfetantes 

b) Desodorizantes 

c) Água Sanitária 

d) Esterilizantes 

e) Fungicida 

 
 

                                                                                                           

 

 
 

Indique a alternativa sobre o Correto Conceito para  

Saneantes: 

a) São as substâncias que apresentam como 
finalidade a limpeza e conservação de 
superfícies vivas e em estado de conservação 
degradado, tendo por objetivo a recuperação 
das mesmas e a proliferação de novas. 

b) Quaisquer substâncias com ação química, 
oxidante ou redutora, que exerce ação 
bloqueadora para a ação de microorganismos 
inativos sobre os materiais de limpeza de uma 
unidade pública ou privada. 

c) São formulações que têm na sua composição 
substâncias microbicidas e apresentam efeito 
estimulante para microrganismos não 
esporulados 

d) Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio 
ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 
2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo 
de 6 meses). 

e) Substâncias ou preparações destinadas à 
higienização, desinfecção ou desinfestação 
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, 
em lugares de uso comum e no tratamento de 
água.                                                                                                               

 

 
 

Com a limpeza é possível prevenir não só as pragas, 

mas também evitar danos a Saúde. Pode ser 

apontado como uma estratégia de Limpeza em 

ambientes públicos ou privados, EXCETO: 
 

a) Propiciar o acúmulo de poeira e lixo em fissuras 
de assoalho. 

b) Manter Assoalhos e junções do rodapé 
calafetados e encerados. 

c) Remover a poeira utilizando aspiradores de pó, 
fazendo lavagem de pisos. 

d) Evitar o acúmulo de restos de alimentos. 
e) Manter as Lixeiras Tampadas. 
                                                                                                               

 

 
 

Sobre a Utilização e/ou Armazenamento dos 

Produtos de Limpeza é INCORRETO afirmar: 

a) Devem ser armazenados em locais ventilados, 
ao abrigo do sol e da luz, de preferência em 
armários altos. 

b) Após o uso dos Produtos é importante a 
reutilização das Embalagens, mesmo, que para 
outros fins. 

c) Produtos de Limpeza não devem ser guardados 
junto com alimentos ou medicamentos. 

d) Alguns produtos são inflamáveis e, por isso, 
devem ficar longe de aparelhos ligados ou que 
produzam faísca, para evitar incêndios. 

e) O Armazenamento dos produtos deve ser 
realizado em locais fora do alcance de crianças 
e animais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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De acordo com as Funções a serem 

desempenhadas pelo Auxiliar de Serviços Gerais, no 

que diz respeito a uma Análise Ergonômica ele 

apresenta, em geral: 

a) Postura Sentada e Dinâmica 

b) Postura Ortostática e Estática 

c) Postura Sentada e Estática 

d) Postura Ortostática e Dinâmica 

e) Postura Ortostática e Sentada 

                                                                                                              

 

 
 

Sobre a Conservação de Alimentos é correto afirmar: 
 

a) Está relacionado a incorporação de corantes a 

composição nutricional dos alimentos a fim de 

obter uma aparência mais duradoura. 

b) Contribui para o desperdício de alimentos que 

poderiam ser utilizados em refeições diversas. 

c) Promove o aumento do Lixo Orgânico e Diminui 

a necessidade por alimentos. 

d) Propicia uma análise funcional mais nutritiva 

para os alimentos em estado de decomposição, 

que podem ter uma vida útil maior. 

e) Refere-se ao tratamento empregado nos 

alimentos com o objetivo de aumentar sua 

durabilidade, mantendo a qualidade.                                                                                                         

 

 
 

São cuidados importantes com Despensas onde há 

armazenamento de Alimentos, EXCETO: 
 

a) Freqüentemente deve ser totalmente esvaziada 

e limpa com pano úmido, detergente e álcool, 

em seguida com um pano seco. 

b) Devem ser realizadas inspeções para verificar se 

as embalagens estão em bom estado de 

conservação e lacradas. 

c) Devem estar instalada em locais quentes, 

propiciando o desenvolvimento de baratas e 

insetos. 

d) Devem apresentar arejamento adequado para a 

conservação dos alimentos. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

                                                                                                               

 

 
 

Relacione as colunas abaixo, sobre os Tipos de 

Conservação de Alimentos, e marque a alternativa 

com a seqüência Correta: 
 

( A ) Conservação pelo Calor                                           

( B ) Conservação pelo Frio                                             

( C ) Conservação pelo controle do Teor de Umidade    

( D ) Defumação   

                                                           

(      ) Desidratação 

(      ) Adição de Fumaça 

(      ) Pasteurização 

(      ) Refrigeração 

 

a) C, D, A, B 

b) D, A, C, B 

c) D, B, A, C 

d) A, C, B, D 

e) A, D, C, B 
                                                                                                              

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas 

Equipamentos de Proteção Individual: 
 

a) Luvas, Exaustores, Óculos; 

b) Botas, Cones, Capelas; 

c) Cones, Luvas e Extintores de Incêndio; 

d) Óculos, Máscaras, Botas; 

e) Capelas, Óculos, Cones. 
                                                                                                            

 

 
 

São equipamentos necessários para a Varrição de 

Logradouros Públicos, EXCETO: 
 

a) Carrinho de Mão 

b) Vassouras 

c) Sacos Plásticos 

d) Mangueira 

e) Pá 

                                                                                                              
 

 
 

São técnicas de Limpeza, EXCETO:  
 

a) Limpeza Manual Úmida. 

b) Limpeza Manual Molhada. 

c) Limpeza Autônoma. 

d) Limpeza Seca. 

e) Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira 

automática. 

                                                                                                              

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Assinale a alternativa correta sobre recomendações 

de proteção a saúde, para profissionais 

responsáveis pela Limpeza de Ambientes: 

a) Lavar as mãos com água e sabonete, é 

opcional. 

b) As luvas de proteção devem ser de uso coletivo. 

c) Os equipamentos de segurança individual 

devem ser usados apenas em áreas críticas. 

d) As unhas em tamanho grande facilitam a 

execução dos serviços. 

e) Devem ser retirados os acessórios que podem 

servir de reservatório para microorganismos 

(anéis, pulseiras, relógios de pulso).                                                                                                             
 

 

Durante a Lavagem de um Ambiente, deve-se, 

EXCETO: 

a) Retirar o mobiliário do local sempre que possível 

e iniciar o procedimento. 

b) Permitir que a água da lavagem corra para 

outras dependências. 

c) Esfregar toda a extensão traçando linhas 

paralelas. 

d) Secar com rodo e pano de chão limpo e seco. 

e) Verificar se o ambiente está completamente 

seguro para o inicio da lavagem.                                                                                                             
 

 

Sobre Princípios Básicos na Operacionalização do 

Processo de Limpeza é correto afirmar: 

I. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI), 

sempre; 

II. Começar do ambiente menos contaminado para 

o mais contaminado; 

III. Iniciar a limpeza pelo teto ou áreas mais altas. 
 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos                                                                                                         
 

 
 

São cuidados importantes para organização e 

limpeza dos alimentos, EXCETO: 

a) Manter os alimentos fora do alcance de insetos, 

roedores e outros animais. 

b) Manter limpas as superfícies da cozinha. 

c) Evitar o acúmulo de Lixo nas Proximidades da 

cozinha. 

d) Permitir o contato entre os diferentes alimentos 

crus e cozidos. 

e) Manter o Ambiente Limpo e Arejado. 
                                                                                                              

 

 
 

São cuidados importantes para os profissionais que 

desempenham Varrição: 

I. Uso de Equipamentos de Segurança Individual. 

II. O Cabo das Vassouras deve ser adequado a 

altura dos Profissionais, para não prejudicar a 

postura durante a realização da limpeza. 

III. Fazer uso de capas de chuva, constante. 
 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos                                                                                                            
 

 
 

Sobre o Estoque dos Materiais de Consumo é 

correto afirmar: 
 

a) A avaliação sobre a situação de conservação 

das embalagens é um fator optativo. 

b) Os locais de armazenamento devem ser limpos 

constantemente e mantidos arejados. 

c) É importante que os alimentos sejam 

conservados em locais úmidos e quentes. 

d) Após o prazo de validade os alimentos enlatados 

podem ser consumidos no máximo em 72 horas. 

e) Todas as alternativas estão corretas.                                                                                                              
 

 
 

São cuidados importantes com a Higiene Pessoal e 

do Ambiente durante a execução das atividades 

profissionais do Auxiliar de Serviços Gerais, 

EXCETO: 

a) Cabelos Penteados e contidos, em caso de 

cabelos grandes. 

b) Limpeza dos equipamentos de trabalho após o 

uso. 

c) Cuidados com o uso adequado de Agentes 

Saneantes. 

d) Manter a Postura Corporal correta na realização 

das atividades. 

e) Uso opcional do uniforme e equipamentos de 

trabalho.                                                                                                             
 

 

Para o uso adequado dos Produtos de Limpeza é 

importante estar atento: 

a) Se o produto possui coloração transparente. 

b) Se a Tampa do Produto é fosca. 

c) A forma de conservação e armazenamento do 

Produto. 

d) Ao sabor do Produto de Limpeza. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Sobre a Racionalização do Trabalho, analise os itens 

abaixo: 

I. A organização do ambiente de trabalho é 

essencial para o desenvolvimento das ações de 

forma eficiente. 

II. A Limpeza do ambiente de trabalho é capaz de 

propiciar melhor desenvolvimento das funções. 

III. O desempenho das Funções no Trabalho 

independe das Condições Físicas e de Higiene.   
 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

                                                                                                            

 

QU 

Manoel comprou dois frascos de essência: um de 

baunilha, com 48ml, e outro de damasco, com 34ml. 

Ele usou essas essências para fazer 14 bolos, 7 de 

baunilha e 7 de damasco. Em cada bolo de baunilha 

usou 2 colheres de essência, e em cada bolo de 

damasco usou 1 colher. Ao final, sobrou a mesma 

quantidade de essência nos 2 frascos. Quantos 

mililitros da essência cabiam na colher? 

a) 5ml 

b) 4ml 

c) 3ml 

d) 2ml 

e) 6ml                                                                                                          

 

 

O custo de um produto de uma indústria é dado pela 

fórmula C = 5,70 + 2,50x, na qual c é o custo do 

produto e x é o número de unidades produzidas. 

Determinando o valor de 1000 unidades desse 

produto e o valor do custo de uma unidade desse 

produto é dado por: 

a) R$ 2406,80 e R$ 9,60 

b) R$ 2505,70 e R$ 8,20 

c) R$ 2506,80 e R$ 6,80 

d) R$ 2802,20 e R$ 8,50 

e) R$ 2508,50 e R$ 8,80                                                                                                        

 

 

Para equilibrar uma balança de 2 pratos, é 

necessário colocar em um dos pratos 6 objetos com 

massa de 3 quilos cada um. Tratando-se de objetos 

com massa de 2 quilos cada um, quantos desses 

objetos serão necessários? 

a) 9 

b) 12 

c) 15 

d) 18 

e) 8                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

                                                                                                

QUESTÃO 30 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

RASCUNHO 

QUESTÃO 31 
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Marcos está numa fila para andar na roda-gigante de 

um parque de diversões, e há 52 pessoas na sua 

frente. A cada 5 minutos, sobe nessa roda um grupo 

de 25 pessoas. Essa roda dá uma volta a cada 30 

segundos. Se ele começar a girar agora, quanto 

tempo Marcos ficará na fila até chegar sua vez de 

subir na roda gigante? 

a) 8 min. 

b) 10min 

c) 18min 

d) 12min 

e) 15min                                                                                                          

 

 

Num concurso, os candidatos fizeram provas em 

dois dias. Eles foram colocados em classes de 32 

lugares. No primeiro dia sobrou apenas uma classe 

incompleta, que ficou com 22 candidatos. No 

segundo dia faltaram mais 44 candidatos e também 

ficou apenas uma classe incompleta. Com quantos 

candidatos ficou essa classe? 

a) 2 

b) 10 

c) 12 

d) 20 

e) 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Ribeira do Piauí – PI faz parte da Microrregião 

Piauiense do: 

a) Alto Médio Gurgueia 

b) Alto Médio Parnaíba 

c) Alto Médio Canindé 

d) Alto Parnaíba Piauiense 

e) Baixo Médio Gurgueia 

                                                                                                          

 

 

Segundo José Vieira Camelo Filho (Zuza), em livro 

de sua autoria, o município de Ribeira do Piauí 

resultou da divisão do município de São João do 

Piauí em cinco cidades, em 1996, por motivos 

políticos. O livro que aborda o conhecimento 

histórico acima relatado tem como título: 
 

a) "Espírito Santo: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

b) "Espírito Santo: um pedacinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

c) “Ribeira do Piauí: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

d) “Ribeira do Piauí: um pedacinho do Brasil que 

não pode ser apagado" 

e) “Um pedacinho do Piauí” que não pode ser 

apagado” 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

RASCUNHO 

QUESTÃO 36 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

RASCUNHO 

QUESTÃO 37 
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De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE o município de 

Ribeira do Piauí ocupa uma área territorial de: 

 

a) 890,670 km² 

b) 790,670 km² 

c) 690,678 km² 

d) 990,678 km² 

e) 890,678 km² 

                                                                                                       

 

 

Sabendo que Ribeira do Piauí ocupa a 

181ª(centésima octogésima primeira) primeira 

posição de cidade mais populosa no estado do Piauí 

é correto afirmar que encontra-se nesta posição por 

ter uma população de: 
 

a) 3.103 habitantes 

b) 5.200 habitantes 

c) 3.800 habitantes 

d) 4.800 habitantes 

e) 4.103 habitantes 

                                                                                                          

 

 

Sobre o clima e vegetação do município de Ribeira 

do Piauí é correto: 

 

a) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

b) Possui clima tropical com estação chuvosae 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

c) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de cerrado arbustivo e mata dos 

cocais. 

d) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de mata dos cocais. 

e) Possui clima tropicalsemi-árido com estação 

chuvosa e vegetação de caatinga arbórea e 

arbustiva. 

 

 

 
QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




