
CARGO: MERENDEIRA

F01 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

PREFEITURA MUNICIPAL

DE ARACAJU SE–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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LÍNGUA PORTUGUESA
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Fazia dois dias que minha geladeira havia
entrado em pane. Não deixou de resfriar, mas as
luzes do painel piscavam o dia inteiro, como se fosse
uma bomba a ponto de explodir, e o alarme disparava
de tempo em tempo, mesmo a porta estando bem
fechada. Sou otimista, achei que tudo se resolveria
num passe de mágica, mas o coelho não saiu da
cartola e acabei tendo que chamar um técnico, que
agendou a visita para a manhã seguinte, às 9h30m.
Quando eram 9h25m, as luzes do painel, antes
esquizofrênicas, apagaram. O alarme já não
disparava desde a noite anterior. Eu não queria
mágica?

A primeira coisa que disse ao técnico:
“Acredite, há dois dias que esta geladeira está tendo
chilique, só parou quando o senhor começou a subir
pelo elevador.” Ele me deu um olhar compreensivo,
fez um no aparelho e descobriu um pequeno
defeito. Alívio. Morri em R$ 300, mas a geladeira
ganhou uma sobrevida. E minha neura, também.

Ninguém gosta de passar por exagerado.
[...]
Um amigo me recomendou um livro

sensacional. Segundo ele, a melhor coisa que leu no
último ano. Bom, então quero ler também. No dia
seguinte, ele largou o livro na portaria do meu prédio,
e quando liguei para agradecer, ouvi: “Talvez tu não
goste tanto assim. Comprei pra ti uma edição
diferente da minha, o tradutor não sei se é tão bom. Tu
não é obrigada a gostar, tá?”

Os episódios da geladeira e do livro, cada um
a seu modo, demonstram o quanto ficamos inseguros
ao virarmos referência. No caso da geladeira, a única
prova que eu tinha de que ela estava amarelando
eram as luzes piscantes. Quando elas pararam de
piscar, passou a valer apenas a minha palavra. Que
solidão.

Quando meu amigo incentivou a leitura do
livro, estava expondo sua erudição, já que o autor era
um filósofo. Mas no momento em que demonstrei
interesse em ler também, ele passou a duvidar do
próprio entusiasmo. E se o livro não fosse tão bom no
meu parecer? De repente, não era mais o livro que
estaria em julgamento, e sim ele. Solidão, também.

[...]
No fim das contas, tudo o que queremos é ser

amados. Por aqueles a quem recomendamos um
livro, [...] e, sim, pelo técnico que confirmou que nossa
geladeira estava mesmo estragada, contra qualquer
evidência. Falando na geladeira, passa bem.As luzes
nunca mais piscaram, nem o alarme disparou. A não

A GELADEIRA E O LIVRO

check up

Questão 03

Na frase: “[...] achei que tudo se resolveria num passe
de mágica, MAS o coelho não saiu da cartola [...]”
(parágrafo 1), a conjunção em destaque pode ser
substituída, sem causar alteração de sentido, pelo
conectivo:

A) porque.
B) porém.
C) já que.
D) quando.
E) portanto.

ser o meu: “Não se leve tão a sério, não se leve tão a
sério, não se leve tão a sério.” (MEDEIROS, Martha.

– 26 de fevereiro de 2012 – “Ela disse”.
Adaptado)
Revista O Globo

Questão 02

Assinale a opção que CONTRARIA a seguinte frase:
“Fazia dois dias que minha geladeira havia entrado
em pane.”

A) “[...] as luzes do painel piscavam o dia inteiro, [...]”
B) “[...] o alarme disparava de tempo em tempo, [...]”
C) “[...] há dois dias que esta geladeira está tendo

chilique, [...]”
D) “[...] as luzes do painel, antes esquizofrênicas,

[...]”
E) “O alarme já não disparava desde a noite anterior.”

Questão 04

Assinale a alternativa que apresenta ERRO no
emprego da crase, ao se substituir a expressão em
destaque no seguinte trecho: “A primeira coisa que
disseAO TÉCNICO: [...]” (parágrafo 2).

A) àquele técnico.
B) à funcionária.
C) a técnicos.
D) aquelas pessoas.
E) a todos os técnicos.

Questão 01

Assinale a alternativa que representa a ideia principal
do texto.

A) “Um amigo me recomendou um livro sensacional.”
(parágrafo 4)

B) “Falando na geladeira, passa bem.” (parágrafo 7)
C) “No fim das contas, tudo o que queremos é ser

amados.” (parágrafo 7)
D) “Bom, então quero ler também.” (parágrafo 4)
E) “Eu não queria mágica?” (parágrafo 1)
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Na sentença: “Quando meu amigo incentivou a leitura
do livro, estava expondo SUA ERUDIÇÃO, já que o
autor era um filósofo.” (parágrafo 6), o trecho em
destaque sofrerá alteração se for substituído por:

A) seu conhecimento.
B) seu saber.
C) sua percepção intelectual.
D) sua instrução.
E) sua ignorância.

Questão 07

Questão 06

No último parágrafo, há uma repetição: “Não se leve
tão a sério, não se leve tão a sério, não se leve tão a
sério.”Aautora empregou essa repetição:

A) porque queria tirar o coelho da cartola.
B) quando se arrependeu de não ter comprado uma

geladeira nova.
C) para, como um alarme, lembrar que pode ser

menos insegura.
D) por não querer ler o livro do amigo.
E) porque o alarme da geladeira não disparou.

Questão 05

Uma das alternativas a seguir apresenta ERRO
quanto à classe gramatical da palavra em destaque.

A) “[...] há dois dias que ESTA geladeira está tendo
chilique, [...]”. (pronome possessivo)

B) “E MINHAneura, também.” (pronome possessivo)
C) “Quando meu AMIGO incentivou a leitura do livro,

[...]”. (substantivo)
D) “E se o livro não fosse tão bom no meu

PARECER?” (substantivo)
E) “Falando na geladeira, passa BEM.” (advérbio)

Assinale a alternativa cuja palavra é acentuada,
porque é proparoxítona.

A) Só.
B) Está.
C) Já.
D) Filósofo.
E) Também.

Questão 08

Na frase: “Quando elas pararam de piscar, passou a
valer apenas a minha palavra.”, (parágrafo 5) existe a
relação de tempo entre as orações. Assinale a opção
que apresenta essa relação.

A) Passou a valer apenas a minha palavra, e elas
pararam de piscar.

B) Passou a valer apenas a minha palavra, assim
que elas pararam de piscar.

C) Passou a valer apenas a minha palavra, porque
elas pararam de piscar.

D) Passou a valer apenas a minha palavra, portanto
elas pararam de piscar.

E) Passou a valer apenas a minha palavra, mas elas
pararam de piscar.

Questão 09

Das opções a seguir, uma apresenta o verbo
destacado flexionado no pretérito perfeito do modo
indicativo.Assinale-a.

A) “Um amigo me RECOMENDOU um livro
sensacional.” (parágrafo 4)

B) “[...] mas as luzes do painel PISCAVAM o dia
inteiro, [...]” (parágrafo 1)

C) “Eu não QUERIAmágica?” (parágrafo 1)
D) “Talvez tu não GOSTE tanto assim.” (parágrafo 4)
E) “[...] achei que tudo se RESOLVERIA num passe

de mágica, [...]” (parágrafo 1)

Questão 10
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Maria Emília é dona de um buffet com seis
cozinheiras e quatro doceiras. Todas recebem um
salário semanal fixo de R$ 250,00 mais comissões,
de acordo com o grupo, como mostra a tabela a
seguir.

As vendas da última semana estão na tabela
seguinte:

Quanto cada doceira recebeu de comissão com a
venda dos docinhos e dos bolos na última semana?

A) R$ 92,50
B) R$ 110,00
C) R$ 195,00
D) R$ 300,00
E) R$ 370,00

Questão 13

Para a realização do Bota-fora, foram utilizados um
caminhão de carroceria, uma retroescavadeira e um
caminhão coletor, além de oito caçambas e
72 agentes de limpeza que foram destinados ao
mutirão de limpeza no Porto D'anta, iniciado na
segunda-feira, 16 de abril, e que se encerrou na
sexta-feira, 20 de abril.

Calcule o percentual de agentes que deveriam ser
contratados a mais para acabar o Bota-fora um dia
antes dos cinco dias previstos.

A) 15%
B) 20%
C) 25%
D) 30%
E) 35%

(Fonte: www.aracaju.se.gov.br.
Adaptado)

Questão 12

A Prefeitura de Aracaju (PMA), por meio da Empresa
Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou
durante esta quinta-feira, 19 de abril, a ação do
Bota-fora no bairro Porto D'anta, zona norte da
capital. A iniciativa foi uma solicitação da
comunidade, por se tratar de uma operação que
busca incrementar os serviços programados no
cronograma de limpeza urbana da cidade por meio da
cooperação mútua.
Ao todo, com o projeto, foram recolhidas
21,9 toneladas de resíduos, sendo que 4,3 toneladas
foram oriundas das residências e as 17,6 toneladas
restantes resultantes dos entulhos recolhidos nas
ruas. Entre os materiais coletados, encontraram-se
móveis velhos, eletrodomésticos quebrados e outros
acúmulos sem serventia ao longo do bairro, ou que
poderiam ser focos de proliferação do mosquito
transmissor da dengue.

De acordo com o texto acima, o percentual da
quantidade de lixo oriundo das residências é de:

A) 12,17%
B) 19,63%
C) 22,44%
D) 61,32%
E) 80,37%

(Fonte: www.aracaju.se.gov.br. Adaptado)

Questão 11

MATEMÁTICA

PRODUTO COMISSÕES GRUPO
Salgadinhos 4% Cozinheiras
Docinhos 5% Doceiras
Tortas salgadas 8% Cozinheiras
Bolos 10% Doceiras

PRODUTOS VALORES QUANTIDADE
Salgadinhos R$ 30,00 por 100 unidades 16.000
Docinhos R$ 40,00 por 100 unidades 14.000
Tortas salgadas R$ 60,00 por unidade 15
Bolos R$ 80,00 por unidade 20

Fátima é dona de uma pensão que serve refeições
por R$ 8,00 e entrega quentinhas por R$ 9,00. Em um
dia de trabalho, ela serviu 80 refeições na pensão e
entregou várias quentinhas, faturando no total
R$ 1.270,00.

Calcule o número de quentinhas que ela entregou
nesse dia.

A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80

Questão 14
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Leia é responsável pelo controle da merenda em uma
escola do município. Ela observou que 50% das
refeições são servidas pela manhã, 30% das
refeições são servidas à tarde e as 120 restantes à
noite. O total de refeições servidas diariamente é de:

A) 460
B) 480
C) 500
D) 560
E) 600

Questão 18

PMAqualifica cerca de 700 agentes de saúde.

A Prefeitura de Aracaju mantém na Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) 50 professores para
qualificar trabalhadores na concepção da vigilância
em saúde e consc ien t izá- los quanto à
responsabilidade com o cuidado nas comunidades.
De acordo com a secretária municipal de Saúde,
Stella Maris Dornelas de Abreu Moreira, este
semestre serão qualificados aproximadamente
680 profissionais entre agentes comunitários,
agentes de endemias e servidores que trabalham nas
farmácias de unidades de saúde e de unidades
especializadas.

Supondo que 30% dos qualificados nesse semestre
sejam servidores que trabalham em farmácias, e a
quarta parte do remanescente seja de agentes de
comunitários e o restante seja de agentes de
endemias. Calcule o número de agentes de
endemias que serão qualificados neste semestre.

A) 357
B) 379
C) 417
D) 426
E) 457

(Fonte: http://www.aracaju.se.gov.br)

Questão 17Questão 15

Trinta agentes de endemias estarão, neste sábado,
dia 12 de Maio, no Porto D'anta.
Neste sábado, 12 de Maio de 2012, no bairro Porto
D'anta, a Força-tarefa de Controle da Dengue da
Prefeitura de Aracaju contará com uma equipe de
30 agentes de endemias. Ao todo, o mutirão vai
vistoriar cerca de 750 imóveis do bairro, localizado na
Zona Norte da capital. A concentração do mutirão
será na Unidade de Saúde da Família (USF) Eunice
Barbosa.

Utilizando o texto acima, mas considerando que ao
todo fossem 50 agentes de endemias e que todos
visitaram o mesmo número de residências, calcule o
percentual de residências a menos que cada um dos
30 agentes, citados no texto, visitaria.

A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) 50%

(Fonte: http://www.aracaju.se.gov.br)

Questão 16

Gilmar investiu algumas de suas economias para
viajar em janeiro para Aracaju. O pacote com
passagem aérea e hospedagem com pensão
completa para cinco dias sairá daqui a um ano por
R$ 2.000,00. Ele fez um investimento com
R$ 1.500,00 a juros simples com taxa de 6% ao mês
durante um ano.

Se Gilmar viajou um ano depois somente com o
dinheiro do seu investimento mais os juros, pode-se
concluir que:

A) ele somente conseguiu pagar o pacote.
B) ele precisou de mais R$ 500,00 para pagar o

pacote.
C) ele pagou o pacote e ainda sobraram R$ 280,00.
D) ele pagou o pacote e ainda sobraram R$ 580,00.
E) ele pagou o pacote e ainda sobraram R$ 1.080,00.
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O Rio São Francisco, na sua parte final, faz a divisa
entre os estados de Alagoas e Sergipe e funciona
também como atrativo turístico para a região. Uma
característica paisagística, próxima à cidade de
Canindé de São Francisco, que serve como um dos
principais atrativos turísticos é:

A) vegetação de MataAtlântica.
B) formação de .
C) cachoeiras de grande porte.
D) depressões absolutas.
E) extensas áreas de várzea.

canyon

Questão 22

Questão 23

O Município de Aracaju localiza-se no litoral do
Estado de Sergipe. A partir da capital, a cidade
localizada mais ao sul é:

A) Barra dos Coqueiros.
B) Estância.
C) Indiaroba.
D) Pacatuba.
E) Pirambu.

Emsurb realiza Coleta Seletiva no São Conrado

Os bairros, os órgãos públicos, condomínios, hotéis e
diversos estabelecimentos fazem parte do trajeto da
coleta seletiva emAracaju.Até o último mês de março
deste ano, cerca de 350 toneladas foram recolhidas,
entre alumínios, vidros, plásticos e outros materiais,
que foram encaminhados pela Emsurb à Cooperativa
dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju
(Care). Já em 2011, ao todo, foram 1.947 toneladas
coletadas.

Supondo que a quantidade mensal de toneladas
recolhidas seja constante, quantas toneladas a
menos serão recolhidas de janeiro a dezembro desse
ano em relação a todo ano 2011.

A) 487
B) 492
C) 547
D) 585
E) 602

(imagem: Ascom/Emsurb)

(Fonte: http://www.aracaju.se.gov.br)

Questão 19

Duas amigas compraram um carro para transporte
escolar e pagaram R$ 18.000,00 de entrada e o
restante parcelado em 24 vezes iguais de
R$ 1.000,00. Elas possuem R$ 23.000,00, pagaram
os R$ 18.000,00 de entrada e investiram o restante a
uma taxa de juros simples de 2% ao mês durante os
dois anos. Se as parcelas forem fixas, calcule o
percentual das 24 parcelas que poderão ser
recuperadas somente com os juros dessa aplicação.

A) 4%
B) 6%
C) 10%
D) 24%
E) 48%

Questão 20

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CONHECIMENTOS GERAIS DE ARACAJU E SERGIPE

“Apalavra dengue tem origem espanhola e quer dizer
‘melindre’, ‘manha’. O nome faz referência ao estado
de moleza e prostração em que fica a pessoa
contaminada. Causada por um vírus, é transmitida
pela picada da fêmea contaminada do mosquito

. A forma mais clássica da moléstia se
manifesta de maneira súbita, apresentando sintomas
como dor de cabeça, febre e dores nas articulações.”

Uma característica natural, inclusive de Aracaju, que
favorece à propagação do mosquito transmissor da
dengue é:

A) relevo com variações de altitudes.
B) vegetação que se adapta a solos salobros.
C) temperaturas e volume de chuvas elevadas.
D) grande quantidade de lixo deixado a céu aberto.
E) localização próxima do litoral com ventos

constantes.

Aedes aegypti

(Fonte: http://www.aracaju.se.gov.br/combateadengue)

Questão 21
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Questão 27

Questão 28

Os produtos agropecuários ainda possuem uma
importância significativa na economia estadual.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, as produções agrícolas são divididas em
lavouras permanentes e temporárias. Entre as
lavouras temporárias, em 2010, a lavoura que mais
se destacou na quantidade produzida, em todo
Estado de Sergipe, foi:

A) batata-doce.
B) feijão em grão.
C) amendoim.
D) fumo em folha.
E) tomate.

O Palácio Olímpio Campos é um dos mais
importantes patrimônios arquitetônicos do Estado de
Sergipe, idealizado ainda no período do Brasil
Império.Aconstrução do edifício teve a função de:

A) instalar o mercado municipal metropolitano.
B) servir de sede para o governo provincial.
C) funcionar como museu histórico.
D) fortalecer as defesas militares da capital.
E) abrigar os nobres que chegavam aAracaju.

As discussões sobre meio ambiente estão cada vez
mais presentes nos diferentes setores da sociedade.
A preocupação ecológica, que ficava restrita apenas
a uma parcela da população, ganha cada vez mais
adeptos que compreendem a importância de ações
que melhorem a qualidade de vida das diversas
cidades. Entre as políticas urbanas a seguir, a que
melhor alia qualidade de vida com desenvolvimento
sustentável é:

A) construção de viadutos que melhorem o acesso
dos carros à cidade.

B) aumento do policiamento ostensivo nos principais
pontos turísticos.

C) utilização de termoelétricas nas escolas movidas
a carvão mineral.

D) organização de ciclovias para uso esportivo e
como via de transporte urbano.

E) aumento da iluminação pública, principalmente
dos edifícios do governo.

Questão 30

Questão 29

A cultura do Estado de Sergipe possui uma
diversidade muito grande, apesar da pequena
extensão territorial do Estado. No meio do ano,
durante as festas denominadas de ciclo junino, um
grupo folclórico mantém a tradição de misturar dança
com tiros de um tipo de espingarda. Esse grupo
folclórico é denominado:

A) Parafusos.
B) Lambe-sujos.
C) Reisado.
D) Bacamarteiros.
E) Guerreiro.

Questão 24

O Estado de Sergipe possui uma imensa lista de
governantes que se sucederam desde o Período
Imperial. Nas últimas quatro décadas, o primeiro
governador que obteve dois mandatos consecutivos
foi:

A) Marcelo Déda.
B) JoãoAlves Filho.
C) Albano do Prado P. Franco.
D) Antonio Carlos Valadares.
E) Djenal Tavares Queirós.

Questão 25

Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todas as
riquezas produzidas por um determinado lugar. O PIB
é um dos indicadores econômicos mais utilizados
para conhecimento do lugar, bem como um meio para
planejar novos processos de desenvolvimento. O
setor econômico que mais contribui para o PIB de
Aracaju é:

A) extrativismo.
B) agricultura.
C) indústria.
D) pecuária.
E) serviços.

No período de chuvas mais intensas, é comum
existirem entupimentos de bueiros e galerias de
drenagem. O lixo jogado indevidamente agrava os
alagamentos, que se tornam mais rápidos e
constantes e constituem um dos problemas da
cidade. O órgão da prefeitura municipal de Aracaju
responsável pela desobstrução de bueiros e galerias
de drenagem é:

A) Emurb.
B) Semed.
C) Ajuprev.
D) Sepp.
E) Funcaju.

Questão 26




