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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

BRASIL 

 

 Nossa terra brasileira é um país bonito. 

Muitíssimo bonito. Ainda é graças ao que sobrou de 

nossas imensas matas verdes e florestas, cheias de 

flores e frutos. Seus mares, às vezes verdes, às vezes 

azuis, de águas límpidas, sempre moventes. 

Antigamente cheios de baleias soprando e água e de 

golfinhos dançando sobre as ondas. Nossos rios 

descomunais foram muito poluídos, mas ainda 

guardam uma peixaria imensa. Nossos céus azuis são 

a alegria da passarada inumerável, de todo colorido. 

 Assim era o Brasil, a província mais linda do 

planeta. Mas, desde a chegada do europeu, vem 

enfeiando demais. A verdade é que nós, brasileiros, 

não tratamos bem de nossa morada. Acabamos com 

milhares de espécies animais, grandes e pequenas, 

para criarmos, em lugar delas, aquelas poucas que nos 

são mais úteis, como as vacas, os cavalos, os 

jumentos, as cabras, os porcos, as galinhas, os patos, 

os perus etc. Acabamos, também, com imensas matas 

e campinas, a fim de plantar capim para os bichos ou 

lavouras para nossa comida. Isto, ainda que triste, é 

explicável. Adaptávamos as terras e as águas às 

nossas necessidades. Mas sempre se deixavam, aqui e 

ali, alguns bosques florestais, em que se podia ver 

como o Brasil foi bonito. 

 Ultimamente, as coisas pioraram muito. As 

fábricas esfumaçando gases fétidos e vomitando ácidos 

nojentos nos rios. As lavouras abusando dos 

desfolhantes, inseticidas e fertilizantes químicos, em 

quantidades cada vez mais espantosas, estão 

envenenando as águas que estamos bebendo, 

poluindo os vegetais que comemos, acabando com os 

peixes e com os animais silvestres. As aves, antes, 

eram tantas, que escureciam o céu quando voavam. 

Hoje, quase acabaram nas terras e nos mares. 

 O certo é que vivemos desfazendo e 

apodrecendo o mundo belo que herdamos dos índios. 

Que será dos netos de nossos netos, se isso 

continuar? É preciso evitar o desastre previsível, 

defendendo agora as condições necessárias para que 

os verdes floresçam e os bandos de bichos silvestres 

se refaçam. Sem muita vida vicejante, nossa gente 

humana também sucumbirá. Um século mais do tipo de 

ocupação que fazemos destruiria toda a prodigiosa 

natureza brasileira. Assim como acabamos com a 

imensidão da Floresta Atlântica, acabaríamos também 

com a Amazônia, que é o jardim da Terra. Seria um 

suicídio feio, fruto da ignorância e da ganância. 

 

Darcy Ribeiro. Noções de coisas. São Paulo: FTD, 2000. 

 

 

 
 

 

Nesse texto o autor expõe questões relacionadas à 

natureza do Brasil e afirma que o brasileiro vive no 

lugar mais bonito do planeta, mas não trata bem da sua 

morada, do seu país. Que exemplos citados no texto 

NÃO confirmam o ponto de vista do autor? 

a) O brasileiro tem provocado a extinção de muitas 

espécies animais; 

b) Tem devastado imensas matas e campinas; 

c) Tem utilizado inseticidas e fertilizantes químicos 

que poluem os vegetais, envenenam as águas, 

acabam com peixes e animais 

d) Tem causado a poluição do ar e dos rios por causa 

dos gases eliminados pelas fábricas. 

e) Tem cuidado dos animais e preservado as matas 

para que haja equilíbrio no meio ambiente bem 

como controlando a emissões de gases na 

atmosfera 

   
 

 

 

 
 

Que alternativa apresenta a principal causa dos 

problemas ambientais apontados pelo autor? 

a) Um desastre para o meio ambiente e, por 

consequência para a vida humana. 

b) Uma solução para o meio ambiente e, por 

consequência para a vida humana. 

c) Um projeto para o meio ambiente e, por 

consequência para a vida humana. 

d) Um diagnóstico favorável para o meio ambiente e, 

por consequência para a vida humana. 

e) Um remédio para o meio ambiente e, por 

consequência para a vida humana. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA                                                    CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   2 

 

 

 
 

 

 

Que solução é apresentada pelo autor para que as 

próximas gerações encontrem os bens e os recursos 

naturais preservados? 

 

a) A solução por ele apresentada é que apenas os 

grandes proprietários encontrem as condições 

necessárias para que algumas terras floresçam. 

 

b) A solução por ele apresentada é que apenas o 

IBAMA defenda as condições necessárias para que 

os bandos de bichos silvestres se refaçam. 

 

c) A solução por ele apresentada é que se defendam 

as condições necessárias para que os verdes 

floresçam e os bandos de bichos silvestres se 

refaçam. 

 

d) A solução por ele apresentada é que apenas o 

poder público defenda as condições necessárias 

para que os bandos de bichos silvestres se 

refaçam. 

 

e) A solução por ele apresentada é que ninguém 

precisa defender as condições os locais verdes e 

os bandos de bichos silvestres já estão protegidos. 

 

 

 

 
 

 

Marque a alternativa que revela o que o leitor poderá 

aprender por meio da leitura desse texto. 

 

a) Tomar conhecimento das razões de determinados 

problemas para, a seguir, assumir uma posição 

favorável ou contrária ao que é dito pelo autor. 
 

b) Tomar conhecimento de uma experiência pessoal 

do autor. 
 

c) Tomar conhecimento de um fato que se passou 

com o autor e das consequências desse fato para a 

comunidade. 
 

d) Tomar conhecimento de um fato isolado que o 

autor relatou. 
 

e) Tomar conhecimento de um fato ocorrido em um 

lugar desconhecido. 

 

 
 

 

 

 

No último parágrafo do texto, o autor constrói uma 

imagem da Amazônia como o jardim da Terra. Que 

alternativa tem o significado dessa imagem? 

 

a) Significa que a Floresta Amazônica, só possui uma 

grande quantidade de água o que constitui um 

prejuízo, para todo o planeta, e para a grande 

variedade de árvores e de animais silvestres. 

 

b) Significa que a Floresta Amazônica, só tem 

exuberância, prejudicando assim uma grande 

variedade de árvores e de animais silvestres. 

 

c) Significa que a Floresta Amazônica, além de 

prejudicar o planeta nela só há uma grande 

variedade de poluentes que saem dos animais que 

lá residem. 

 

d) Significa que a Floresta Amazônica, além de muito 

bonita e exuberante, é importante para todo o 

planeta, pois nela há uma grande variedade de 

árvores e de animais silvestres. 

 

e) Significa que a Floresta Amazônica, além de muito 

bonita e exuberante, não é importante para todo o 

planeta, pois nela não há uma grande variedade de 

árvores e de animais silvestres. 

 

 

 

 
 

 

Releia a seguinte frase: “Nossa terra brasileira é um 

país bonito.” A palavra destacada é: 

 

a) Artigo 

b) Substantivo 

c) Pronome 

d) Adjetivo 

e) Verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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Releia a seguinte frase: “Assim era o Brasil, a 

província mais linda do planeta” A palavra destacada é 

um substantivo: 

a) Composto 

b) Abstrato 

c) Próprio 

d) Comum 

e) Coletivo 

 

 

 
 

 

Marque a alternativa que NÃO contém um encontro 

consonantal: 

 

a) Florestas 

b) Silvestres 

c) Vegetais  

d) Flores   

e) Frutos 

 

 

 
 

 

Que alternativa NÃO encontramos um dígrafo? 

 

a) Terra 

b) Bichos 

c) Desfolhantes 

d) Gases 

e) Golfinhos 

 

 

 
 

 

Marque a alternativa que completa respectivamente as 

palavras abaixo: 

 

“búss___la”, “aterri__agem”, “catali___ar”, “ter___eito” 

e “pu___ar” 

 

a) o – ss – s – j – x  

b) u – s – z – j – x  

c) o – ss – s – g – ch  

d) u – ss – z – j – x 

e) o – s – s – g – ch  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

Para evitar que insetos e outros animais sejam atraídos 

para o local de preparo dos alimentos, é recomendado 

que: 

 

a) A cozinha tenha lixeiras de fácil limpeza, com 

tampa e pedal, e que o lixo seja sempre retirado 

em sacos bem fechados. 

b) A cozinha tenha bons móveis e portas seguras 

c) A cozinha deva ficar em lugar estratégico, para que 

todas as pessoas tenham livre acesso. 

d) A cozinha seja bem arejada, pois os animais só 

gostam de lugares quentes. 

e) A cozinha esteja sempre ocupada por pessoas que 

estarão a posto quando os insetos entrarem. 

 

 

 

 

Para sanitização de frutas, verduras, legumes e 

utensílios de cozinha o zelador (a) deverá usar: 

 

a) Desinfetante clorado 

b) Detergente 

c) Sabonete líquido 

d) Sabão em pó 

e) Detergente perfumado 

 

 

 

 

O profissional da limpeza faz uso de muitos produtos 

para deixar os ambientes limpos e livres de germes. 

Portanto para a manipulação dos produtos químicos é 

necessário que a (o) zelador (a) use equipamentos de 

proteção, como: 

 

a) Avental e touca 

b) Capacete e cinto 

c) Óculos e luvas. 

d) Botas e luvas 

e) Máscara e touca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Processo de limpeza, realizado diariamente, com a 

finalidade de remover a sujidade e repor o material de 

higiene é: 

 

a) Limpeza concorrente ou diária 

b) Limpeza terminal 

c) Limpeza anual 

d) Limpeza do final do expediente 

e) Limpeza a pedido 

 

 

 

Leia as seguintes recomendações feitas por um 

especialista em limpeza: 
 

I. Recomendamos um poderoso desengordurante 

para todos os tipos de superfícies laváveis. 

II. Para a desinfecção, orientamos o uso dos 

desinfetantes concentrados que têm como ativo o 

quaternário de amônia, altamente eficaz na 

desinfecção de ambientes sanitários. 

III. Recomendamos detergente perfumado para 

limpeza de tampo de madeira das mesas de 

escritório. 

Pode-se deduzir que está (ao) correta(s) 
 

a) Apenas a I 

b) Apenas II 

c) Apenas a III 

d) Apenas a I e II 

e) A I, II e III 

 

 
 

Quanto ao uso de produtos de limpeza o mais 

importante é: 

a) A pessoa ter o conhecimento do produto, ou seja, 

treinamento, afinal, com as informações 

necessárias, o usuário saberá a dose correta e a 

melhor forma de usar o produto em questão. 

b) Usar o produto de forma desordenada, pois quanto 

mais produto usar mais o ambiente vão ficar limpo 

e livre de contaminação. 

c) Não fazer nenhum treinamento, pois em 

repartições pública não há necessidade de gastar 

tanto com produtos de limpeza 

d) Usar pouco produto e para isso não há 

necessidade de fazer treinamento, pois em 

repartições pública muita gente circula, causando 

sujeira 

e) Usar apenas água, pois assim economiza-se em 

produtos de limpeza e no dinheiro público. 

 

 

 

Quanto aos materiais utilizados no trabalho é 

CORRETO afirmar, EXCETO: 

 

a) Devem ser guardadas em local próprio. 

b) Devem ser utilizadas com a segurança 

recomendada. 

c) Após o horário de trabalho devem limpas e levadas 

para casa. 

d) Não podem ser emprestadas a particulares. 

e) Devem ser utilizadas com zelo para garantir sua 

durabilidade. 

 

 

 

 

A ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) é quem 

verifica e fiscaliza a qualidade e a segurança de vários 

produtos que consumimos e também dos serviços de 

outros órgãos como hospitais etc. Para quem trabalha 

com alimentos ela faz as seguintes recomendações 

I. Nunca devem ser guardados produtos de limpeza 

junto com alimentos, porque os desinfetantes e 

detergentes possuem substâncias tóxicas que 

podem causar contaminação. 

II. Deve ser evitado a comprar de produtos de limpeza 

clandestinos. 

III. Os produtos de limpeza regularizados devem ter no 

rótulo o número de registro no Ministério da Saúde 

ou uma frase que informe que foi notificado na 

ANVISA. 

 

a) Apenas a I está correta 

b) Apenas a II está correta 

c) Apenas a III está correta 

d) Apenas a I e III está correta 

e) A I, II e a II estão corretas    

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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 Analise as seguintes afirmações: 

 

I. Varrição é a principal atividade de limpeza de 

logradouros públicos. 

 

II. A varrição consiste na ação de varrer vias, 

calçadas, sarjetas, escadarias, túneis e outros 

logradouros públicos, pavimentados ou não, 

agrupando o conjunto de resíduos como areia, 

folhas, papéis, pontas de cigarro, e tudo mais que 

constitui o chamado lixo público, para jogá-los 

dentro dos Lutocares, Contenedores, sacos 

Plásticos ou Carrinhos de Varrição. 

 

III. A varrição pode ser manual ou mecânica. Seu efeito 

ou resultado será a varredura. 

 

Pode-se concluir que: 

 

a) Apenas a I está correta 

b) Apenas a II está correta 

c) Estão corretas a I, II e III 

d) Apenas a III está correta 

e) Apenas a I e II está correta 

 

 

 

 

Com relação ao uso de equipamento de proteção 

individual todas as alternativas estão corretas 

EXCETO: 

 

a) Utilizar apenas para a finalidade a que se destina.  

b) Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. 

c) Não utilizá-los, pois não há necessidade já que não 

há risco na atividade de limpez. 

d) Comunicar qualquer alteração que o torne 

impróprio para o 

e) Cumprindo as orientações recebidas sobre os 

equipamentos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Existem dois tipos de varrição a manual e a mecânica. 

Sobre a varrição manual todas as alternativas estão 

corretas EXCETO: 

 

a) É a varrição realizada com instrumentos manuais, 

geralmente vassouras, feitas por profissionais 

denominados garis; 

b) Na varrição manual geralmente, são utilizadas 

quatro tipos básicos: a vassoura chamada "ideal" 

com 7 tafulhos, a vassoura chamada "moderna" 

com 14 tafulhos, a vassoura tipo pita mexicana de 

galhos e a vassoura de ferro.  

c) As vassouras utilizadas na varrição manual 

possuem como vantagem a possibilidade de 

acesso a locais estritos e de difícil acesso. 

d) Tem como objetivo remover os resíduos das ruas 

para evitar enchentes, reduzir o risco de 

contaminação e manter a cidade limpa. 

e) A varrição manual não é uma atividade que 

necessita de planejamento para ser executado, 

como por exemplo, as características do local, 

topografia do terreno, tráfego de veículos e 

pedestres, etc. 

 

 

 

 

A varrição mecanizada é: 

 

a) A varrição realizada por apenas uma pessoa com 

vassoura de 7 tafulhos 

b) A varrição realizada com auxílio de equipamentos 

motorizados denominados varredeiras mecânicas. 

c) A varrição realizada por um grupo de pessoas com 

equipamentos manuais em várias ruas 

d) A varrição apenas em local que contém água 

parada e que precisa ser retirada com baldes 

e) A varrição realizada com várias vassouras: a de 14 

tafulhos, a do tipo pita mexicana de galhos e a 

vassoura de ferro.  

 

 

 
 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vassoura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gari
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Para limpar os móveis das salas e escritórios é 

necessário: 

 

a) Usar produtos adequados. 

b) Verificar a utilidade de cada produto lendo a 

embalagem. 

c) Perguntar aos colegas, em caso de dúvida, sobre 

determinado móvel e sua limpeza correta. 

d) Usar flanela ou pano úmido de acordo com o tipo 

do móvel. 

e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 

 

 

As atribuições do (a) zelador (a) estão corretas em 

todas as alternativas EXCETO: 

 

a) Executar serviços de limpeza e conservação de 

instalações, móveis, equipamentos e utensílios em 

geral nas dependências das instituições públicas; 

b)  Manter rigorosa higiene no ambiente de serviço, 

inclusive pessoal; 

c) Repor nas dependências sanitárias o material 

necessário de uso;  

d) Trabalhar, exclusivamente, em serviços de 

manutenção e recuperação de instalações 

sanitárias; 

e) Executar as atividades de remoção de móveis, 

utensílios e demais pertences ao patrimônio 

público;  

 

 

 

Dona Maria é uma zeladora que trabalha há pouco 

tempo em uma escola. Certo dia ela ajudando a fazer a 

merenda escolar verificou que o prazo de validade de 

um gênero alimentício tinha vencido há poucos dias. O 

que dona Maria deve fazer com o alimento? 

 

a) Colocar para ser consumido se estiver em boas 

condições. 

b) Utilizar para evitar desperdício. 

c) Usar em preparações que irão ao fogão. 

d) Desprezar sem verificação de suas condições. 

e)  Manter na prateleira para futuras necessidades 

 

 

 
 

Dona Maria é zeladora em uma escola. Ao manipular 

os alimentos ela deve adotar os cuidados abaixo 

EXCETO: 

 

a) Tomar banho diariamente e lavar as mãos 

freqüentemente e corretamente, durante os 

serviços de preparo dos alimentos. 

b) Ao preparar a alimentação escolar, deve usar 

uniforme completo e específico para o serviço. 

c) Deve promover o controle de insetos e roedores no 

ambiente de trabalho. 

d) Tomar providências para evitar os focos de 

contaminação na cozinha. 

e) Servir os alimentos uma hora após o preparo, 

mesmo que já desaquecidos. 

 

 
 

Preocupar-se com a ergonomia é preocupar-se com: 

 

a) Apenas salários baixos na remuneração do 

trabalho realizado. 

b) A velocidade e a presteza com que é feito o 

trabalho. 

c) A quantidade e a qualidade de trabalho realizado 

durante um dia. 

d) Condições de trabalho seguras e que não causem 

danos à saúde. 

e)  Antigos métodos de trabalho que aumentem a 

produtividade. 

 

 
 

Hoje todas as repartições públicas já  aderiram às 

novas tecnologias de informação e comunicação 

adquirindo, portanto muitos computadores o que requer 

um cuidado especial ao limpá-los. Na limpeza de 

teclados de computador, devemos tirar o pó com: 

a) Uma flanela seca. 

b) Um pano umedecido. 

c) Uma haste com algodão (cotonete) e, na parte de 

cima das teclas, com um cotonete embebido em 

álcool metílico. 

d) Um pano úmido e com limpador multiuso. 

e) Um aspirador de pó e, em seguida, com um pano 

umedecido com álcool comum. 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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Dona Maria zeladora de uma escola foi encarregada da 

limpeza externa de vidraças do escritório que fica no 

terceiro andar, para isso ela deverá obrigatoriamente 

usar:  

 

a) Bota de couro com solado e biqueira de aço. 

b) Capa protetora. 

c) Óculos de segurança. 

d) Cinto de segurança. 

e) Protetores auriculares. 

 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo contêm produtos de 

limpeza e sua utilização EXCETO: 

 

a) Detergente Amoniacal para lavagem e remoção de 

gorduras em geral. 

b) Limpador Multi Uso para superfícies em geral. 

Limpa, desengordura e remove sujidades difíceis 

em uma única operação. 

c) Cera poliflor usada para limpar banheiros remove 

sujidade e desinfeta todo o local 

d) Detex Vidros Limpador de Vidros  com alto poder 

de limpeza e rápida secagem. 

e) Desinfetante Lavanda para superfícies em geral. 

Limpa, desinfeta e desodoriza em uma única 

operação. 

 
 

 

MATEMÁTICA 

 

 
 

 

A unidade padrão para medir superfície é: 

a) O metro cúbico 

b) O metro quadrado 

c) A polegada 

d) A jarda 

e) A milha 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para transformar uma unidade para a unidade 

imediatamente inferior, devemos multiplicar poor 10 o 

número que indica a medida. Portanto 23m é igual a: 

 

a) 230 dm 

b) 10 hm 

c) 0,3 m 

d) 800 mm 

e) 800 cm 

 

 

 

 

A Moeda brasileira é o Real (R$). Um real é igual a: 

 

a) 10 centavos 

b) 1 centavo 

c) 50 centavos 

d) 100 centavos 

e) 60 centavos 

 

 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

RASCUNHO 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

javascript:produtos('detex09.php')
javascript:produtos('detex04.php')


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO GURGUEIA                                                    CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   8 

 

 

 
 

A representação do número 7  54        em decimal é: 

                                                  100 

a) 7,54 

b) 5,7 

c) 3,4 

d) 5,74 

e) 4,75 

 

 

 

 

Numa adição de três parcelas, a primeira é 254, a 

terceira 418 e a soma 1.015. Qual é a segunda 

parcela? 
 

a) 324 

b) 343 

c) 243 

d) 432 

e) 345 

 

 

 
 

O produto de dois fatores é 621. Um dos fatores é 23. 

Qual é o outro fator? 

a) 27 

b) 20 

c) 25 

d) 18 

e) 15 

 

 

 
 

É costume de Maria distribuir muitas balas no dia de 

São Cosme e Damião. No ano passado ela estava com 

pouco dinheiro e comprou apenas um pacote de 

balinhas e dividiu entre 8 crianças. Cada uma recebeu 

15 balinhas e ainda restaram 7. Quantas balinhas havia 

no pacote? 

 

a) 100 

b) 125 

c) 75 

d) 95 

e) 137 
 

 

 

 

b)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

RASCUNHO 
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José comprou um computador por R$ 2.400,00. Ele 

fará o pagamento em 8 prestações de igual valor. De 

quanto será cada prestação? 

 

a) R$280,00 

b) R$210,00 

c) R$180,00 

d) R$118,00 

e) R$210,00 

 

 

De qual número se deve subtrair 12 unidades para que 

a diferença seja 9? 

 

a) 12 

b) 44 

c) 25 

d) 49 

e) 21 

 

 

Clara e Francisco possuem juntos mais de 100 

figurinhas. Sabendo que José possui o dobro das 

figurinhas que Maria possui, assinale a única alternativa 

que contém um número que NÃO PODE representar a 

quantidade total de figurinhas que Clara e Francisco 

possuem juntos. 
 

a) 161 

b) 162 

c) 102 

d) 140 

e) 111 
 

 

 

 

c)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

 

 

Leia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Disponível em: http://.humorpolítico.com.br 

 

Com base no que foi analisado, depreende-se que a 

imagem procura reforçar: 

 

a) A ideia de que a economia do Brasil será a maior 

do mundo se adotar políticas de valorização do 

professor. 

 

b) A contradição existente no atual quadro econômico 

no Brasil, comparado ao salário recebido pelos 

professores do país. 

 

c) A dura realidade de milhares de mendigos que 

ainda vivem nas ruas das grandes cidades pedindo 

esmolas. 

 

d) Um apelo de trabalhadores que se sentem 

lesionados com o reajuste do salário mínimo. 

 

e) A crítica ao Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, que mudou a escrita e o significado de 

várias palavras, como observado na palavra 

incoerência. 

 

 

 
 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

RASCUNHO 
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 “Sigla é a reunião de letras iniciais dos vocábulos 

fundamentais duma denominação ou 

título”.(Minidicionário Aurélio) 

 

Com base nesse conceito, analise as siglas abaixo e 

em seguida julgue-as como sendo verdadeiras ou 

falsas. 

 

I. BRIC (Brasil, Rússia, Irlanda e China). Bloco 

econômico e político que congrega o grupo dos 

quatro maiores países emergentes, com destaque 

especial para a China, que hoje possui a maior 

economia do mundo. 

II. ONU (Organização das Nações Unidas) 

Organização internacional cujo objetivo declarado é 

facilitar a cooperação em matéria de direito 

internacional, segurança internacional, 

desenvolvimento econômico, progresso social, 

direitos humanos e a realização da paz mundial. 

III. PIB (Produto Internacional Bruto) representa a 

soma (em valores monetários) das importações e 

exportações de todos os bens e serviços produzidos 

em um país.  

IV. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) É uma 

medida comparativa de riqueza, alfabetização, 

educação, esperança média de vida, natalidade e 

outros fatores. É uma maneira padronizada de 

avaliação e medida do bem-estar de uma 

população, especialmente o bem-estar infantil. 

V. OMS (Organização Mundial da Saúde) Agência 

especializada em saúde que tem por objetivo 

desenvolver no prazo máximo de 30 anos uma cura 

para as principais doenças que assolam o mundo, 

com atenção especial para a Aids, o Câncer e o 

vício do Crack. 

 

a) Todas as alternativas são verdadeiras. 

b) Apenas as alternativas I, III e IV são falsas. 

c) Somente as alternativas I e III são verdadeiras. 

d) Apenas as alternativas II, IV são verdadeiras. 

e) Todas as alternativas são falsas. 

 

 

 

 
 

 

Observe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na análise da ilustração e nos 

conhecimentos sobre a economia do país, pode-se 

afirmar que: 

 

a) Atualmente, o Brasil tem Índices sociais 

comparados aos de países da Europa, fato que 

pode ser explicado principalmente pelo avanço na 

economia e pela crise no continente europeu. 
 

b) O Brasil é uma potência econômica, sua economia 

atualmente só não é maior se comparada a de 

países como EUA, China, Alemanha, Itália e 

Inglaterra. 
 

c) Apesar do enorme avanço na economia, ainda 

existe no país fortes índices de desigualdade 

social. 
 

d) A situação dos brasileiros encontra-se estável, com 

o reajuste do salário mínimo, o consumismo em 

alta, e as altas as taxas de empregabilidade, 

muitos trabalhadores podem usufruir de uma vida 

que antes pertencia apenas às classes altas. 
 

e) O Brasil assumiu um importante papel na economia 

mundial, principalmente no combate as 

desigualdades sociais. 

 

 

 

QUESTÃO 42 QUESTÃO 43 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paz_mundial
http://www.enemvirtual.com.br/idh-indice-de-desenvolvimento-humano/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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 “Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas de Hollywood entrega o maior prêmio 

da indústria do cinema de Hollywood, o Oscar. Para o 

Oscar 2012, a premiação aconteceu no dia 26 de 

fevereiro. Durante esse dia, os olhares das câmeras e 

do público se voltam para esse evento tão glorioso e 

tão aclamado por todos”. 

(Adaptado do portal G1)  

 

Com relação a esse evento, marque a alternativa 

correta: 

 

a) Neste ano, o destaque do evento ficou por conta 

do filme Francês 'O artista' que ganhou os 

principais prêmios do Oscar 2012. Com dez 

indicações, o longa ganhou cinco prêmios, 

incluindo melhor filme, diretor e ator. 

 

b) ‘Tropa de Elite 2’ foi o filme nacional escolhido 

para representar o Brasil no Oscar 2012, e assim 

como ocorreu com o filme Central do Brasil e 

Cidade de Deus em anos anteriores, o longa 

recebeu o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro e 

de melhor ator com Wagner Moura. 

 

c) Carlinhos Brown e Sergio Mendes, os criadores da 

música "Real in Rio", do longa de animação ‘Rio’, 

de Carlos Saldanha, ganharam o troféu de Melhor 

Canção Original e o filme Rio o de melhor 

animação. 

 

d) “Lixo extraordinário” foi o documentário escolhido 

para representar o Brasil este ano. Com uma bela 

adaptação, o roteiro agradou a todos e por isso 

recebeu o prêmio de melhor documentário. 

 

e) "O espião que sabia demais" ‘Meia-noite em Paris’ 

e ‘Os normais’ são filmes nacionais que apesar de 

terem sido indicados a vários prêmios, não 

receberam nenhuma estatueta durante a 

cerimônia.  

 

 

 

 

 

 
 

Leia o texto e a seguir responda o que se pede. 

 

As enchentes no Brasil 

 

Todos os anos é a mesma coisa na época das 

chuvas de verão. As regiões metropolitanas das 

grandes cidades enfrentam as enchentes que 

desabrigam milhares de pessoas, além de ferir e até 

matar outras tantas. Normalmente os maiores 

prejudicados são as pessoas pobres da periferia que 

não possuem condições seguras e ideais de moradia, 

estando a mercê das precárias condições urbanísticas 

da cidade. 

As enchentes são calamidades naturais ou não 

que ocorrem quando um leito natural recebe um volume 

de água superior ao que pode comportar resultando em 

transbordamentos. Pode ocorrer em lagos, rios, 

córregos, mares e oceanos devido a chuvas fortes e 

contínuas. São consideradas, entre as catástrofes 

naturais, as que mais danos causam à saúde da 

população e ao patrimônio, com elevada 

morbimortalidade, em decorrência do efeito direto das 

inundações e das doenças infecciosas secundárias aos 

transtornos nos sistemas de água e saneamento.  

Com a chegada da estação das chuvas, cresce a 

preocupação sobre o aparecimento de doenças, 

sobretudo as transmitidas por água, alimentos, vetores, 

reservatórios  

e animais peçonhentos. Este fato gera a necessidade 

de intensificação das ações de vigilância em saúde de 

forma oportuna, coordenada e articulada com outros 

setores e com base em dados para a tomada de 

decisões. 

As enchentes, nos dias de hoje, são resultado de 

um longo processo de modificação e desestabilização 

da natureza por forças humanas, que acompanha o 

crescimento rápido e não planejado da maior parte das 

cidades.  

Antigamente, as várzeas (margens dos rios) 

faziam o controle natural da água. O solo ribeirinho era 

preparado para ser inundado nas épocas de cheia, 

absorvia boa parte da água que transbordava e 

utilizava seus nutrientes. Hoje, quase todas as várzeas 

nas áreas urbanas se encontram ocupadas. Também 

QUESTÃO 44 QUESTÃO 45 

http://omelete.uol.com.br/oscar-2011/
http://www.ospaparazzi.com.br/filmes/tropa-de-elite-2-2883.html
http://www.ospaparazzi.com.br/celebridades/tropa-de-elite-2-sonho-do-oscar-2012-chega-ao-fim-6924.html
http://www.ospaparazzi.com.br/celebridades/tropa-de-elite-2-sonho-do-oscar-2012-chega-ao-fim-6924.html
http://www.ospaparazzi.com.br/filmes/rio-3800.html
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“O Projeto do Decreto Legislativo nº 439 de 1994, 

visa a divisão do atual estado do Piauí que possui 

hoje uma área de 251.592 km². Com a divisão, o 

Piauí ficará com 98.622km², ou seja 39,21% do 

atual território, enquanto o novo estado do 

Gurguéia ficará com 152,907km²”. 

 

uma imensa área às margens dos rios foi 

impermeabilizada pelo concreto, o que aumenta o 

volume de água a ser escoado.  

Em áreas rurais ocorre com menos frequência, 

pois o solo bem como a vegetação se compromete a 

fazer a evacuação da água pela sucção da mesma 

provocando menores prejuízos. Normalmente ocorre 

com menos força não atingindo consideráveis alturas 

que provocariam a perda de alimentos armazenados, 

de máquinas e outros objetos. Já nas áreas urbanas, 

ocorre com maior frequência e força trazendo grandes 

prejuízos. 

Acontece pela interferência humana deixando 

assim de ser uma calamidade natural. A interferência 

humana ocorre em vários estágios começando pela 

fundação de cidades em limites de rios, pelas 

alterações realizadas em bacias hidrográficas, pelas 

construções mal projetadas de diques, bueiros e outros 

responsáveis pela evacuação das águas e ainda pelo 

depósito errôneo de lixo em vias públicas que, com a 

força das águas, são arrastados causando o 

entupimento dos locais de escoamento de água 

(bueiros e galerias).  

 

(Disponível em: www.portalsaofrancisco.com.br) 
 

Os Estados do Sudeste brasileiro sofrem a cada ano 

com intensas enchentes que deixam um lastro de 

destruição e provocam mortes entre os moradores das 

áreas de risco. Com base no texto e na informação 

acima analise quais dos itens abaixo contribuem para a 

intensificação do problema das enchentes nas grandes 

cidades.  

1. Baixos índices pluviométricos; 

2. Desmatamento e Assoreamento do leito dos rios; 

3. Alto grau de impermeabilização do solo pela malha 

asfáltica e de concreto; 

4. Ocupação desordenada e em áreas de risco; 

5. Baixa densidade populacional; 

6. Baixo poder aquisitivo da população, o que 

impossibilita as pessoas terem recursos para 

destinar o lixo, por exemplo. 
 

a) Todos os itens são falsos. 

b) Apenas 1, 3 e 5 são verdadeiros. 

c) Somente os itens 1 e 5 são falsos. 

d) Apenas 2, 4 e 6 são falsos. 

e) Todos os itens são verdadeiros. 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

 

 

 

Apesar do calor intenso ser uma das caraterísticas do 

Piauí, e mesmo contendo longos  períodos de 

estiagem, o estado do Piauí é muito rico em água. A 

maior reserva de água subterrânea do Nordeste está 

contida na bacia sedimentar do Parnaíba, representada 

pelos aquíferos Serra Grande, Cabeças e Poti/Piauí, 

estimada em dois trilhões de metros cúbicos de água. 

Alvorada do Gurguéia detém mais de 60% dessa malha 

aquífera com um dos mais conhecidos e importantes 

poços jorrantes do Piauí, denominado:  
 

a) Poço das Almas; 

b) Marruás; 

c) Violeto; 

d) Itaueira; 

e) Cacimbão. 
 

 

 

Leia as informações abaixo e responda a alternativa 

correta:  

 

 

 

 

 

 
 

a) Com base na divisão estabelecida, Alvorada do 

Gurgueia continuaria pertencendo ao estado do 

Piauí. 

b) Com a nova divisão, Alvorada do Gurgueia 

perderia uma pequena parte do seu território. Isso 

afetaria toda a dinâmica estrutural do município. 

c) Alvorada do Gurgueia corta a linha de divisão entre 

os dois estados. Isso gerou embates políticos que 

culminou com a não decisão sobre a qual estado 

pertenceria o município. 

d) Há um processo tramitando no Congresso Nacional 

desde a criação do projeto de divisão do estado 

que visa ampliar os limites territoriais do município 

de Alvorada do Gurgueia. 

e) A divisão incluiria Alvorada do Gurgueia no novo 

Estado do Gurgueia. 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
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O adjetivo gentílico utilizado para as pessoas que 

nasceram ou residem no município de Alvorada do 

Gurgueia é: 

 

a) Alvorante; 

b) Alvoradense; 

c) Alvo-gurguense; 

d) Alvoense; 

e) N.R.A. 

 
 

 

 

Com base nos conhecimentos sobre Alvorada do 

Gurgueia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(   ) Segundo dados do último Censo de 2010, Alvorada 

do Gurgueia possui uma população de 5.050 mil 

habitantes. 
 

(  ) O atual município de Alvorada do Gurgueia foi 

elevado a categoria de cidade com base em uma Lei 

Federal que regulamenta os preceitos legais para a 

criação de novos municípios no Piauí. 
 

(   ) O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 

Município de Santa Rosa do Piauí é de 0,574, índice 

considerado médio. 
 

(    ) O primeiro mandatário de Acauã foi Francisco de 

Vasconcelos Mendes, e atualmente a cidade é 

administrada por José Félix de Sousa. 
 

(  ) O município de Santa Rosa do Piauí foi 

desmembrado do município de Uruçuí. 
 

(    ) Em 12 de Outubro é comemorado o festejo da 

Padroeira da cidade, e em 26 de janeiro comemora-se 

o Aniversário de Emancipação Política do Município . 

 

Marque a sequência correta: 

 

a) V – V – V – V – V – V  

b) F – V – F – V – F – V  

c) V – F – V – F – V – F  

d) V – F – V – V –F – V  

e) F – F – V – V – F – V  

 

 

 

Com base nos conhecimentos sobre o município de 

Alvorada do Gurgueia, marque a alternativa correta: 

 

a) A agricultura praticada no município é baseada na 

produção sazonal de arroz, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, milho e soja. 

b) Segundo dados do Ministério da Saúde 

(DATASUS), no município de Alvorada do 

Gurgueia já foram diagnosticados até 2010, mais 

de 40 casos de AIDS e de Hanseníase. 

c) O Censo 2010 revelou no município um 

crescimento no setor industrial, que hoje é 

responsável pela empregabilidade de mais da 

metade da população do município. 

d) Com os novos investimentos na educação, o 

Governo Federal autorizou a implantação de 

Escolas Técnicas no município de Alvorada do 

Gurgueia e cidades vizinhas, investimento que visa 

profissionalizar trabalhadores de várias regiões. 

e) A economia de Alvorada do Gurgueia é baseada 

na criação de gado bovino e na apicultura, setores 

que além de impulsionarem a economia local, 

auxiliam no aumento da renda familiar. 

 

QUESTÃO 48 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 




