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O azul do mar: Inspiração de Marcela 
 

Ana Marcela, aos 14 anos, é campeã brasileira e 

sul-americana de maratonas aquáticas e venceu, 

também, a travessias dos Fortes, no Rio de Janeiro, a 

prova mais importante da categoria no Brasil. Essa 

menina da Bahia surpreendeu os 4.200 inscritos e se 

tornou a personagem principal de uma das mais 

importantes competições do país. 

Ela tem fome de medalhas! Seu primeiro contato 

com a piscina foi aos 2 anos; aos 11 começou a fazer 

travessias no mar por curiosidade e acabou gostando. 

Hoje, as maratonas e travessias, provas de longa 

distância, são a sua responsabilidade. 

 
Fonte de pesquisa: jornal A Tarde – A Tarde Esporte Clube. 
Salvador: 1º/1/2007  

 

LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 

DE  1  A  10 
 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale 
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e 
marque o número correspondente na Folha de 
Respostas. 
 

                                                                        

 

Leia esta página de revista. Trata-se de uma 

homenagem aos 450 anos da cidade de São Paulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Que palavra poderia substituir a expressão “a gente” 

nas frases iniciais? 

 

a) São Paulo 

b) Nós 

c) Vida 

d) anos 

 

 

 
 

 

Ao repetir “a gente”, que palavra ou que imagem fica 

reforçada? 

 

a) A de muitas pessoas 

b) A uma família em especial 

c) Somente a quem estuda  

d) Apenas a quem leu 

 

 

 
 

 

Assinale a série em que apenas um dos vocábulos 

NÃO possui dígrafos: 

 

a) Folha – ficha – lenha – fecho 

b) milho – chinelo – missa – nascer 

c) águia – queijo – quatro – quero 

d) descer – cresço – exceto - exceção 

 

 

 
 

 

Há ainda nos quadrinhos acima um substantivo 

composto. Em que alternativa esse substantivo está? 

 

a) Medo 

b) Avião 

c) Paraquedas 

d) Estar 

 

Leia o texto abaixo 

 

 

 

 
 

 

O texto informa quem é a atleta e porque ela é 

destaque no meio esportivo. As palavras que 

expressam que tipo de campeã ela é, são: 

 

a) Ana Marcela aos 14 anos 

b) Surpreendeu os 4.200 inscritos 

c) Brasileira e sul-americana de maratonas aquáticas 

d) Ela tem fome de medalhas! 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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No segundo parágrafo, a expressão “da Bahia” 

caracteriza o substantivo menina. Ela foi usada para: 

 

a) Indicar a origem da menina, onde ela nasceu. 

b) Especificar várias características da menina. 

c) Indicar que ela mora em um lugar que só tem 

campeão. 

d) Indicar que lá foi o único lugar que ela ganhou 

medalhas. 

 

 

 
 

 

A expressão que identifica o tipo de provas que é 

especialidade da atleta é: 

 

a) “Travessia dos Fortes” 

b) “Importantes competições” 

c)  “Maratonas aquáticas” 

d) “de longas distâncias” 

 

 

 
 

 

Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, 

atribuindo-lhe uma característica, um estado ou uma 

qualidade. Que alternativa contém todos os adjetivos 

que podem caracterizar o jeito de ser da atleta? 

 

a) Medrosa – fraca – sem garra – batalhadora  

b) Sem vontade – indisposta – sem coragem – 

desinteressada  

c) Destemida – esforçada – batalhadora – de 

coragem  

d) Fraca – batalhadora – corajosa – sem garra  

 

 

 
 

 

Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, 

determinando-o de modo preciso ou vago. Marque a 

alternativa que a palavra destacada NÃO é artigo. 

 

a) a personagem 

b) as maratonas 

c) por curiosidade 

d) a piscina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aponte a palavra com erro de acentuação: 

a) Cipó 

b) Jiboia 

c) Possível 

d) Surprêsa 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 

QUESTÕES DE  11  A  30 
 

 
 

 
 

 

Quais os cuidados necessários ao limpar banheiro e 

vasos sanitários?   

 

a) Usar luvas, tênis, desinfetante e recolher o lixo em 

saco apropriado. 

b) Usar luvas, sapatos ou sandália, desinfetante e 

recolher o lixo em sacos apropriados. 

c) Usar luvas, galochas, desinfetantes e recolher o 

lixo em saco apropriado. 

d) Usar desinfetante, sandália, sabão em pó e 

recolher o lixo em sacos apropriados. 

 

 

 

 
 

 

Luis é auxiliar de Serviços Gerais. Certo dia ele 

precisou remover alguns móveis e utensílios do 

escritório onde trabalha para isso é necessário que ele: 

 

a) Simplesmente procure ajudantes para removê-los. 

b) Avalie, verifique, catalogue e remova. 

c) Desmonte, desligue, empacote e remova-os. 

d) Avalie, desmonte e remova. 

 

 
 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Dona Ana é Auxiliar de serviços Gerais e 

desempenhava suas funções em um escritório. Certo 

dia ela foi removida pra o setor de alimentação e para 

saber como armazenar alimentos perecíveis por tempo 

prolongado ela deve: 

 

a) Embalar separadamente em sacos plásticos, retirar 

o ar e colocar no freezer. 

b) Embalar todos juntos em um saco plástico, retirar o 

ar e colocar no freezer. 

c) Embalar por espécie, separados em sacos 

plásticos e colocar no refrigerador. 

d) Embalar, separados em sacos plásticos, retirar o 

ar, colocar conservante e congelar. 

 

 

 

 

Para desempenhar trabalho onde precisamos estar em 

contato com pessoas é preciso que haja boa interação 

entre servidor e o público. Você como um bom servidor 

público deve: 

 

a) Repetir ironicamente perguntas mal entendidas. 

b) Tratar as pessoas de acordo com a sua aparência. 

c) Cumprimentar as pessoas somente se elas o 

cumprimentarem. 

d) Atender bem todas as pessoas, 

independentemente do seu estado de humor. 

 

 

 

 

Depois de muito tempo trabalhando no setor de 

alimentação dona Ana novamente é removida para o 

escritório da diretoria. Como lá todas as portas, janelas 

e móveis são de madeira, na hora da limpeza ela deve 

usar: 

 

a) Álcool e cera. 

b) Óleo de peroba. 

c) Água e sabão. 

d) Sapólio e álcool. 

 

 

 
 

 

Limpeza é o ato de retirar impurezas de um corpo, de 

um material ou de um local. Analise as afirmações que 

fazem referência aos benefícios que a prática da 

limpeza faz: 

 

I. Um ambiente de trabalho mais agradável. 

II.   A identificação das falhas aparentes nos 

equipamentos, antes que o problema se agrave. 

III.   Melhoria nas condições de saúde 

IV. Diminuição da vida útil dos equipamentos. 

 

Pode-se concluir que: 

 

a) A I, II e III são falsas 

b) A I, II, III são verdadeiras e a IV é falsa 

c) A I, II, III e IV são verdadeiras 

d) A I, II, III são falsas e a IV é verdadeira 

 

 

 
 

 

A Segurança do Trabalho tem como principal objetivo: 

 

a) Assegurar e proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do trabalhador de uma empresa. 

Seguindo um conjunto de medidas de segurança 

para evitar acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, etc. 

b) Assegurar e proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do trabalhador que foi admitido apenas 

através de concurso público em uma empresa. 

Seguindo um conjunto de medidas de segurança 

para evitar acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, etc. 

c) Assegurar e proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho somente do trabalhador que presta 

serviço na diretoria de uma empresa. Seguindo 

medidas de segurança para evitar acidentes de 

trabalho, doenças ocupacionais, etc. 

d) Assegurar e proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho somente do trabalhador que assumiu a 

direção de uma empresa. Seguindo um conjunto de 

medidas de segurança para evitar acidentes de 

trabalho, doenças ocupacionais, etc. 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Impureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Material
http://pt.wikipedia.org/wiki/Local


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   4 

 

 

 

 
 

Considere as seguintes tarefas de limpeza do Auxiliar 

de Serviços Gerais, colocando V (Verdadeiro) e F 

(Falso): 

(    ) As escadas devem ser varridas, iniciando-se pelo 

alto. 

(  ) Os pisos acarpetados devem ser limpos diariamente 

com água e sabão. 

(   ) Os pisos de borracha (paviflex) devem ser limpos 

com cera líquida. 

(   ) Para limpar móveis envernizados deve-se utilizar 

cera ou polidor de móveis. 

a) V – V – V – V  

b) V – F -  F – V  

c) F – F – F – F  

d) F – F – V  - V    

 

 
 

 

Todo e qualquer trabalhador deve cumprir normas de 

responsabilidades. Marque a alternativa que consta 

uma das responsabilidades do Auxiliar de Serviços 

Gerais em repartições públicas. 

 

a) Tratar de assuntos de interesse particular no 

horário de trabalho. 

b) Zelar pela segurança pessoal do Prefeito e de sua 

família. 

c) Cuidar da limpeza dos ambientes de trabalho e 

utilizar corretamente os materiais de limpeza. 

d) Esperar que alguém o mande fazer o trabalho 

diário de lavar pisos. 

 

 
 

Em muitos banheiros públicos é comum as pessoas se 

descartarem de objetos jogando-os no vaso sanitário 

acarretando com isso muitos problemas principalmente 

o entupimento. Que alternativa contém um elemento 

que pode ser jogado no vaso sanitário sem que cause o 

entupimento do mesmo? 

 

a) Sabão em pedra 

b) Toalhas 

c) Sacos plásticos 

d) Detergentes líquidos 

 

 
 

 

Observe a figura.  
 

 
 
A limpeza do escritório apresentado deve ser feita com: 
 
 
a) Vassoura de pêlo, rodo com pano seco, espanador 

para os móveis e pano úmido com detergente para 

o computador e as cadeiras. 

 

b) Panos e produtos diferentes, pois materiais como 

computadores e cadeiras estofadas exigem 

cuidados diferenciados. 

 

c) Uma solução de produtos de limpeza diluídos em 

água, tanto para o chão como para os móveis e 

outros objetos. 

 

d) Dois baldes, dois panos e um rodo, para a limpeza 

do chão, e uma flanela umedecida com sabão 

líquido, para os móveis e outros objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 
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Acidentes de trabalho podem ocorrer, principalmente se 

todos envolvidos no trabalho não tomarem medidas 

preventivas. Marque a alternativa que se configura 

como acidente de trabalho: 

 

a) No trajeto da sua residência para o trabalho na 

Secretária de Educação o Auxiliar de Serviços 

Gerais foi atropelado. 

b) Durante o expediente, o Auxiliar de Serviços Gerais 

provocou um guarda de trânsito e foi agredido por 

este. 

c) Após o almoço, o Auxiliar de Serviços Gerais entra 

em um bar e toma uma cerveja e por isso ao volta 

para o trabalho e teve problemas estomacais. 

d) Tendo ido trabalhar resfriado, o Auxiliar de 

Serviços Gerais apresenta quadro febril, dor de 

cabeça e corpo dolorido ao final do expediente. 

 

 

 
 

 

Analise as situações observadas durante um dia de 

trabalho de um auxiliar de Serviços Gerais: 

 

I. Ele estende o horário do almoço para resolver 

seus problemas no banco  

II. Ele atende à copa e prepara o café a ser servido 

nos escritórios dos diretores da secretaria 

III.  Ele providencia cópias de documentos para os 

Diretores de Departamento da Secretaria 

IV. Limpa os móveis das salas de reuniões e repõe 

nas dependências sanitárias o material necessário 

de uso 

 

São tarefas próprias do Auxiliar de Serviços Gerais 

SOMENTE: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II,III.e IV 

 

 

 
 

 

Muitos são os materiais que utilizamos em nosso dia-a-

dia no trabalho por isso na guarda de materiais de 

consumo o Auxiliar de Serviços Gerais deve tomar 

algumas providencias, dentre as quais: 

 

a) Usar semanalmente inseticida nos armários onde 

são guardados o café e o açúcar. 

b) Não fazer controle de estoque, pois na hora que 

precisar ser consumidos vai ao comércio comprar 

rapidamente. 

c) Fechar com cadeado as portas dos armários para 

evitar que os produtos sejam consumidos 

excessivamente 

d)  Manter em lugares separados alimentos e 

materiais de limpeza. 

 

 

 

 
 

 

Na área de preparação dos alimentos é preciso que o 

Auxiliar de Serviços Gerais observe alguns cuidados 

entre eles: 

I. Varrer a seco o ambiente. 

II. Higienizar constantemente o ambiente. 

III. Registrar as operações de limpeza. 

IV. Manter plantas no local. 

V. Lavar panos de limpeza. 

 

Dadas as afirmações acima, quais delas são proibidas? 

 

a) Somente as afirmações I e III. 

b) Somente as afirmações I, II e V. 

c) Somente as afirmações I, IV e V. 

d) Somente as afirmações II, IV e V. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   6 

 

 

 

 
 

 

Dentre as alternativas abaixo marque aquela que NÃO 

apresenta cuidados para evitar acidentes no local de 

trabalho: 

 

a) Nunca deixar gavetas abertas. 

b) É aconselhável guardar o material em local 

apropriado. 

c) Reaproveitar os recipientes de substâncias tóxicas 

para guardar alimentos. 

d) Guardar as substâncias tóxicas como desinfetante, 

inseticida, detergente, sabão e gasolina nos 

recipientes devidamente rotulados, em armários 

trancados, separados dos alimentos. 

 

 

 
 

 

Quando o Auxiliar de serviços Gerais trabalha na 

cozinha deve ter muito cuidado, pois muito são os 

materiais que lhes podem prejudicar. Quando da 

utilização de facas ele deve ter cuidados para evitar 

acidentes. Com relação a esse assunto, indique a 

afirmação CORRETA: 

 

a) Nos cortes, usar sempre luvas apropriadas. 

b) Colocar as facas em cubas com água e sabão. 

c) Deixar as facas em qualquer lugar. 

d) Conversar com a faca na mão somente com ela 

abaixada. 

 

 
 

 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os 

procedimentos de limpeza: 

 

a) Ter o cuidado de desligar a rede elétrica quando for 

efetuar a limpeza das luminárias. 

b) Limpar os ralos e caneletas quando efetuar a 

limpeza do piso. 

c) Substituir a vassoura pelo esguicho de água, 

quando efetuar a limpeza. 

d) Baldes de plástico, após o uso, devem ser 

guardados à sombra para prevenir ressecamentos 

e rachaduras. 

 

 
 

 

Com relação aos equipamentos de proteção individual 

faça a associação entre as colunas 

 
 
1. AVENTAL 

 
2. MÁSCARA 
 
3. BOTAS 
 
4. ÓCULOS 
 
5. LUVAS DE BORRACHA DE CANO CURTO VERDE 
 
6. LUVAS DE BORRACHA DE CANO CURTO 

AMARELA 

 

(   ) Usada nas superfícies onde a sujidade é maior (Ex:  

lixeiras, pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, 

janelas,  tubulações na parte alta, etc.). 

(  ) Protege a roupa e a região abdominal contra 

umidade (dependendo da atividade pode   ser liberado). 

Usar em áreas críticas, limpeza de banheiros, coleta de 

resíduos, cozinha,etc. 

(   ) Usada em mobiliários (Ex: cama do paciente, 

mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias, etc.). 

(    ) Indicada para as atividades de lavagem em geral. 

(    ) Protege contra respingos de sangue e secreções e 

diluição de produtos. Usar em vidrarias de laboratório, 

limpeza de parte alta, remoção de matéria orgânica em 

grande quantidade. 

(    ) Indicada para área de isolamento, recolhimento de 

resíduo, diluição de produtos, vidrarias de laboratório, 

etc. 

OBS.: Ela não deve ser tocada com as mãos 

enluvadas. 

 

a) 5 – 1 – 6 – 3 – 4 – 2  

b) 5 – 2 – 4 – 6 – 1 – 3 

c) 5 – 1 – 2 – 4 – 6 – 3 

d) 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 1  

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Atitudes corretas são indispensáveis em qualquer 

ambiente de trabalho por isso o Auxiliar de Serviços 

Gerais NÃO deverá: 

 

a) Ser cordial 

b) Ser autoritário e fazer brincadeiras maldosas 

c) Cuidar da higiene e apresentação pessoal 

d) Acatar ordens 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE  

31  A  35 
 

 

 
 

 

A biblioteca da Escola Municipal João Nogueira 

Campos recebeu 376 livros de Literatura infanto-juvenil. 

No estoque a biblioteca  já possuía 1.144 livros desse 

gênero. Quantos livros de literatura infanto-juvenil a 

biblioteca passou a ter? 

 

a) 1.520 livros 

b) 1.500 livros 

c) 1.475 livros 

d) 1.240 livros 

 

 

 

 

 

Na barraca de frutas do senhor Gentil, todos os 

domingos seu Genivaldo compra meia dúzia de maçã e 

dona Lindalva compra uma dúzia. No próximo domingo 

haverá uma grande festa e por isso o senhor Germano 

não vai abrir sua barraca, pois também vai participar da 

festa. Seu Genivaldo e dona Lindalva resolveram levar 

duas vezes mais a quantidade que costumam comprar. 

Quantas maçãs levou cada um? 

 

a) Seu Germano: 24 maçãs e dona Lindalva:12 maçãs 

b) Seu Germano: 36 maçãs e dona Lindalva:15 maçãs 

c) Seu Germano: 12 maçãs e dona Lindalva:24 maçãs 

d) Seu Germano: 20 maçãs e dona Lindalva:20 maçãs 

 

 

 

 

Maria precisa comprar um automóvel. Foi a 

concessionária e lhe informaram que a vista o 

automóvel que ela deseja custa R$ 27.545,00 e a 

prazo, R$ 36.290,00. A diferença entre esses valores 

equivale aos juros que se paga pelo financiamento. Se 

Mariana comprar esse automóvel a prazo, que quantia 

pagará de juros: 

 

a) R$ 8.740,00 

b) R$ 8.645,00 

c) R$ 8.735,00 

d) R$ 8.745,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 QUESTÃO 30 

RASCUNHO 
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Joana foi a uma feira de animais e comprou 10 

pintinhos. Cada um custou R$ 2,00 reais. Joana tinha 3 

notas de R$ 20,00 reais. Com quanto Joana ficou? 

 

a) R$ 24,00 

b) R$ 34,00 

c) R$ 36,00 

d) R$ 40,00 

 

 

 

 

Observe a seguinte operação: 

 

       X 35 = 840 

 

O número oculto é: 

 

a) 35 

b) 24 

c) 45 

d) 37 

 

 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS – 

QUESTÕES DE  36  A  40 
 

 

 

 
 

Sobre o município de Palmeirais – PI, julgue os itens a 

seguir: 

I – O município de Palmeirais foi elevado a categoria de 

município e distrito,pela primeira vez em1884, com a 

denominação de Belém. 

II – Segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, a 

maior parte da população de Palmeirais reside na zona 

urbana. 

III – Palmeirais está localizada ao norte da capital 

Teresina. 

IV – O Parnaíba é o maior rio do município, fazendo 

divisa com o Maranhão. 

 

a) Somente I e IV estão corretas. 

b) Somente II e III estão incorretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente IV e II estão incorretas. 

 

 

 

Segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 

podemos afirmar corretamente sobre a população do 

município de Palmeirais-PI que: 

 

a) É predominantemente jovem e de cor branca. 

b) É predominantemente idosa e de cor negra. 

c) É predominantemente jovem e de cor parda. 

d) É predominantemente idosa e de cor parda. 

 

 

 
 
 

Marque a alternativa que indica a cidade que, elevado à 

categoria de município em 1989, já foi um povoado do 

município de Palmeirais: 

 

a) Curralinhos. 

b) Alagoinha. 

c) Angical. 

d) São Pedro. 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

RASCUNHO 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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Sobre o município de Palmeirais, marque a alternativa 

correta: 

a) A BR 143 é a via que liga Palmeirais e Teresina, 

longitudinalmente. 

b) É importante polo de apicultura do Piauí. 

c) Dentre as pessoas com mais de 15 anos, menos 

da metade é alfabetizada. 

d) O município está localizado na microrregião do 

Médio Parnaíba Piauiense. 

 

 

 

 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, o 

Município de Palmeirais possui uma população 

aproximada de: 

a) 14 mil habitantes. 

b) 10 mil habitantes. 

c) 8 mil habitantes. 

d) 9 mil habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




