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Cargo: Servente  
 
Língua Portuguesa 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto ao Substantivo Coletivo 
“atilho”:  
a) De ilhas. 
b) De trilhas. 
c) De espigas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
02. Aponte a alternativa correta quanto ao Substantivo Uniforme 
Epiceno: 
I- O peixe fêmea. 
II- O macho da cobra. 
III- O jacaré. 
 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas III está correta. 
c) Apenas II está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03. Assinale a alternativa correta quanto ao Grau Aumentativo 
Sintético dos Substantivos: 
a) Calhamaço. 
b) Burrico. 
c) Pedra enorme. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
04. Identifique a alternativa correta quanto ao Adjetivo Uniforme: 
a) Sandeu/sandia. 
b) Ulterior. 
c) Amor filial. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 
 
05. Assinale a alternativa correta quanto a grafia das palavras: 
a) Enviesar. 
b) Poetisa. 
c) Afrancesar. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto a separação das 
sílabas: 
a) sub-lin-gual. 
b) felds-pa-to. 
c) e-nig-ma. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
Matemática  
 
07. Um número somado com sua metade dá 16,5. Que número é 
esse? 
a) 44. 
b) 33. 
c) 22. 
d) 11. 
 
08. O triplo de um número, mais 10, é igual a 136. Qual é esse 
número?  
a) 126. 
b) 42. 
c) 7. 
d) 6. 
 
09. Qual o resultado da multiplicação 25,863 × 3,85 mais 29,6 
menos 0,0001? 
a) 1291,7245. 
b) 129,17236. 
c) 129,17245. 
d) 1292,7236. 
 
10. Qual o resultado da divisão 68,5618 ÷ 2,9? 
a) 23,642.  
b) 23,643. 
 

c) 23,644. 
d) 23,645. 
 

11. Resolva 
�

�
+

�

�
+ 5: 

a) 15. 
b) 60. 
c) 7. 
d) 7,5. 
 

12. Tenho R$ 108,00 e meu irmão tem  
�

�
 do que possuo. Quanto 

ele tem? 
a) R$ 81,00.  
b) R$ 82,00. 
c) R$ 143,00. 
d) R$ 144,00. 
 
Conhecimentos Gerais 
  
13. Elevado a categoria de município com a denominação de 
Palminópolis, pela Lei Estadual nº3476, de 02/08/1961, 
desmembrado de: 
a) Paraúna. 
b) Firminópolis. 
c) Palmeira de Goiás. 
d) Turvânia. 
 
14. O antigo povoado que deu origem ao município de 
Palminópolis recebeu a denominação de: 
http://www.citybrazil.com.br/go/ 
a) São Roque. 
b) São Francisco. 
c) São Bento. 
d) São Pedro. 
 
15. Observe o mapa abaixo. 

 
http://www.google.com.br/imagres 
O estado brasileiro em destaque no mapa é: 
a) Pará. 
b) Amazonas. 
c) Mato grosso. 
d) Roraima. 
 
16. O serviço escravo, realizado nas lavouras canavieiras, no 
Brasil-Colônia, era supervisionado pelos ____________ , que 
tinham a tarefa de vigiar os escravos e lhes aplicar punições que 
iam desde a palmatória até o tronco, no qual muitas vezes eram 
chicoteados até sangrar ou então permaneciam amarrados 
durante dias a pão e água. 
A expressão que completa a lacuna é: 
a) Feitores. 
b) Senhores de engenho. 
c) Donatários. 
d) Sesmeiros. 
 
17. O século XVIII põe fim ao ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, 
abrindo novos caminhos para uma nova etapa, um novo período, 
que na história ficou conhecido como o ciclo do ouro. Esse novo 
ciclo se desenvolveu, especialmente, em: 
a) Goiás. 
b) Mato Grosso. 
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c) Minas Gerais. 
d) Mato Grosso do Sul. 
 
18. É comemorado com eventos e festas, no dia 22 de Agosto, 
aqui no Brasil, o: 
a) Dia da árvore. 
b) Dia do folclore. 
c) Dia da Consciência Negra. 
d) Dia do Índio. 
 
19. Na alta sociedade açucareira, no Brasil Colônia, cabia à 
mulher, à exceção: 
a) Administrar seu lar e cuidar dos filhos. 
b) Conservar-se recolhida e submeter-se aos maridos. 
c) Fiscalizar o trabalho dos escravos domésticos. 
d) Exercer cargos de enfermeiras dos partos nas senzalas. 
 
20. Sobre a produção de mercadorias por meio do trabalho 
artesanal é incorreto afirmar: 
a) Não há divisão de trabalho, isto é, um único trabalhador realiza 

sozinho todas as etapas de produção. 
b) São exemplos de artesanato as rendas, bordados, cerâmicas, 

tecelagens e trabalhos em madeiras, pedras e couros etc. 
c) Expressa características próprias da região ou do país, 

divulgando a cultura nascente em sua originalidade. 
d) Uso de máquinas, resultando na produção de maior quantidade 

de produtos em tempo menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 







