
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA                CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS 

 

FAPEC – Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura 
1 

 
 
 
 

Texto para as questões de 1 a 5. 
 

DIREITO AO TRABALHO EM CONDIÇÕES JUSTAS 
 

“O trabalho permite à pessoa humana desenvolver sua 
capacidade física e intelectual, conviver de modo positivo com 
outras pessoas e realizar-se integralmente como pessoa. Por isso, o 
trabalho deve ser visto como um direito de todo ser humano. 

Mas o trabalho é, ao mesmo tempo, o modo pelo qual 
cada pessoa expressa a solidariedade devida às demais pessoas, é 
o meio através do qual cada um dá sua retribuição por tudo o que 
recebe dos demais. Visto desse ângulo, o trabalho é um dever de 
toda pessoa humana. 

Todas as atividades que contribuam para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, aumentando o bem-estar material, 
proporcionando satisfação estética, favorecendo o equilíbrio 
psicológico e propiciando a paz espiritual, são dignas e úteis. 
Assim, todos os trabalhadores são igualmente merecedores de 
respeito, seja qual for o trabalho que executem, pois todos 
contribuem para que as outras pessoas tenham atendidas suas 
necessidades básicas e possam viver melhor.” 

DALLARI, Dalmo de Abreu. In: Viver em sociedade. São Paulo: Moderna, 1985. 

 
01. O autor expõe ideias e conceitos, procurando mostrar ao 

interlocutor que o trabalho é, 
a) ao mesmo tempo, um direito e um dever, e que todos os 

trabalhadores são merecedores de respeito, seja qual for o 
trabalho que executem. 

b) um direito de todo cidadão bem como a livre escolha de 
emprego e também a proteção contra o desemprego. 

c) uma das formas de se chegar onde tanto queremos, porém 
devemos usar o senso comum para não cairmos em 
armadilhas que as pessoas mal intencionadas nos 
proporcionam. 

d) responsável não só pelo sustento humano, mas também por 
sua auto realização. 

 
02. Todo texto se constrói a partir de um “modelo tipológico”, que 

determina suas regularidades de expressão. A compreensão do 
mesmo requer que o interpretemos como um texto: 
a) narrativo: desenvolvido em um determinado cenário, a partir 

de uma sequência temporal de fatos. 
b) descritivo: onde o autor constrói a imagem verbal daquilo 

que se pretende descrever em seus pormenores. 
c) argumentativo: onde o autor se remete a conceitos 

genéricos, abstratos, sem a presença da temporalidade. 
d) injuntivo: são dadas diferentes orientações de como adotar 

uma sequência de procedimentos. 
 
03. A mesma regra que justifica a acentuação no vocábulo úteis 

aplica-se em: 
a) hífen. 
b) equilíbrio. 
c) juízes. 
d) bônus. 

 
04. Observe os encontros vocálicos e os dígrafos e assinale a única 

afirmativa incorreta quanto aos aspectos da fonética. 
a) na palavra “integralmente” ocorrem dois dígrafos. 
b) na palavra “direito” ocorre um ditongo oral decrescente. 
c) na palavra “pessoa” ocorrem um dígrafo e um hiato. 
d) na palavra “solidariedade” ocorre um ditongo oral crescente. 

 
05. A respeito do primeiro período do texto, convém afirmar que o 

mesmo é constituído por: 
a) uma oração. 
b) duas orações. 
c) três orações. 
d) quatro orações. 

 
 
 
 
 

06. Em qual das alternativas o artigo definido feminino corresponderia a 
todos os substantivos. 
a) testemunha, criança, sentinela, personagem. 
b) carrasco, dinamite, clã, guaraná. 
c) verdugo, criatura, guia, gênio. 
d) pessoa, doente, cônjuge, vítima. 

 
07. Suponha que você deseje dirigir-se a personalidades eminentes, 

cujos títulos são: rei, general, juiz, bispo. Assinale a alternativa 
que não contém a abreviatura certa da expressão de tratamento 
correspondente ao título enumerado. 
a) Rei _ V. M. 
b) Juiz _ V. A 
c) General _ V. Ex.ᵃ 
d) Bispo _ V. Ex.ᵃ Revm.ᵃ 
 
As questões de números 8 a 12. 
 

Se eu morresse amanhã! 
Se eu morresse amanhã, viria ao menos 
Fechar meus olhos minha triste irmã; 
Minha mãe de saudades morreria 
Se eu morresse amanhã! 
 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 
 Que aurora de porvir e que manhã! 
Eu perdera chorando essas coroas 
Se eu morresse amanhã! 
 

Que sol! que céu azu! que doce n’alva 
Acorda a natureza mais louçã! 
Não me batera tanto amor no peito 
Se eu morresse amanhã! 
 

Mas essa dor da vida que devora 
A ânsia de glória, o dolorido afã… 
A dor no peito emudecera ao menos 
Se eu morresse amanhã! 

                                                                                               (Álvares de Azevedo) 

08. Sobre o poema, é incorreto afirmar: 
a) a morte é vista como uma solução para os problemas da 

vida para o poeta. 
b) a repetição no final de cada estrofe, nos deixa claro que tudo 

só seria possível, se ele morresse. 
c) os fatos imaginados na 2ª e na 3ª estrofes seriam todos 

ruins, pois o eu lírico perderia as glórias do futuro, a beleza 
de cada dia que nasce. 

d) o eu lírico não consegue imaginar o que aconteceria se 
morresse subitamente. 

 
09. A palavra “n’alva” (l. 9) pode ser adequadamente substituída, no 

texto, por: 
a) mar. 
b) manhã. 
c) vida. 
d) dia. 

10. O poeta se encanta com elementos da natureza os quais são 
mencionados no decorrer do poema. A que classe gramatical 
pertencem esses elementos? 
a) substantivo. 
b) artigo. 
c) adjetivo. 
d) pronome. 

 

11. As palavras sublinhadas pertencem, respectivamente, às 
seguintes classes: 
a) substantivo, pronome do caso reto, advérbio, substantivo. 
b) adjetivo, pronome, substantivo, adjetivo. 
c) advérbio, pronome substantivo, adjetivo, substantivo. 
d) advérbio, substantivo, adjetivo, adjetivo. 

 

12. Em que tempo e modo se encontram as formas verbais “Se eu 
morresse amanhã, viria ao menos” (l. 1) do poema? 
a) pretérito perfeito do indicativo e futuro do presente do 

indicativo 
b) pretérito imperfeito do indicativo e futuro do pretérito do 

subjuntivo. 
c) pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo e futuro do 

presente do indicativo. 
d) pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do 

indicativo. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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13. Não é exemplo de substantivo concreto. 
a) céu. 
b) dor. 
c) sol. 
d) olhos. 

 
14. As palavras estão grafadas, de acordo com as normas da 

ortografia oficial, em apenas uma das séries abaixo. Identifique-a. 
a) exorcismo, catequese, obsessão, pechincha. 
b) ogeriza, extravasar, fantoxe, xenofobia. 
c) obsecado, objeção, ezótico, exausto. 
d) apogeu, apetrecho, deboxar, catequisar. 

 
 
 
 
 
 

15. Dadas as proposições seguintes: 
 

I. O mdc entre 225, 250 e 300 é, 5; 
II. O mmc entre 225, 250 e 300 é, 900; 
III. 1,2 + 0,3 − 0,5 + 1 ═ 𝑎 𝑢𝑚 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜. 

Podemos afirmar que:  
a) II é falsa 
b) III é verdadeira 
c) I e II são falsas 
d) II e III são verdadeiras 

 
16. Foi realizada uma pesquisa, com 50 pessoas em uma 

determinada cidade, para descobrir qual o melhor supermercado 
para realizar as compras de ano novo; as respostas foram: 5 
pessoas compram somente no supermercado A, 15 pessoas 
compram somente no B, 7 pessoas compram somente no C, 4 
pessoas compram no A e B, 3 pessoas compram no A e C, 3 
pessoas compram no B e C, 2 pessoas compram nos três 
supermercados. 
Marque a alternativa correta.  
a) 33 pessoas compram somente em um dos três 

supermercados. 
b) 11 pessoas não compram em nenhum supermercado. 
c) 14 pessoas compram no supermercado A. 
d) 2 pessoas compram no supermercado A e B e não compram 

no C 
 

17. Por falta de segurança na estrada 45 caminhoneiros realizaram 
um protesto parando seus caminhões ao longo de uma rodovia. 
Levando em consideração que cada caminhão tenha 
aproximadamente 4,8 metros de comprimento, qual a distância 
total do congestionamento?  
a) 216 metros 
b) 2160 metros 
c) 21,60 metros 
d) 160 metros 

18. O valor em gramas da expressão abaixo, é:  
3 275 g + 0,5 Kg – 60 000 mg 

a) 3 825 g 
b) 3 880 g 
c) 3 835 g 
d) 63 280 g 

 
19. Um feirante da cidade foi alertado sobre como proceder para 

aumentar seu capital. Aplicando R$ 1500,00 com uma taxa de 
2,6% ao mês durante 12 meses seu montante será equivalente a: 
a) R$ 360,00 
b) R$ 1968,00 
c) R$ 1950,00 
d) R$ 450,00 

 
20. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. 
5

2
<

7

5
, é falso; 

II. 𝑥 ÷ 0,5, é a metade de x; 

III. 
225

75
, é um número inteiro; 

IV. {1, 2, 3, 5}, são números primos; 

 

Estão corretas apenas, 
a) I 
b) I e III 
c) I, II e IV 
d) I, II e III 

 
21. O polígono convexo que apresenta 10 lados é denominado: 

a) Undecágono 
b) Dodecágono 
c) Decágono 
d) Icoságono 

 

22. O valor para expressão 
2

3
× 4 +

1

5
−

5

6
− 1; 

 
a) 1 

b) −1 

c) 
32

30
 

d) 
31

30
 

 
23. O resultado da expressão 2 − 0,001 + 0,2 + 0,48 na forma 

decimal é igual a 
a) 1,319 
b) 1,220 
c) 2,679 
d) 0,681 

 
24. Maria comprou um cento de laranjas por R$ 14,00, revendeu a 

dúzia por R$ 3,00. O lucro que ela obteve ao vender todas as 
laranjas é igual a 
a) R$ 24,00 
b) R$ 24,50 
c) R$ 11,50 
d) R$ 11,00 

 

25. Andreia teve dois filhos: o primeiro em junho de 1965 e o 
segundo em julho de 1980. No aniversário do primeiro filho 
Andreia tinha 30 anos. A idade que Andreia tinha, sabendo que 
ela nasceu no mês de dezembro, quando o segundo filho 
nasceu era.  
a) 44 anos 
b) 43 anos 
c) 42 anos 
d) 41 anos 

 

26. Analise a tabela abaixo 
 

Arroz R$ 2,30 O quilo 

Feijão R$ 4,00 O quilo 

Ovos R$ 2,00 A dúzia 

Carne R$ 15,00 O quilo 

Batatinha R$ 2,50 O quilo 

Óleo R$ 1,80 O litro 

 

Sabendo que Juliano comprou: dois quilos de feijão, três quilos 
de arroz, um litro de óleo, um quilo de batatinha e uma dúzia de 
ovos. O valor total das compras é igual a 
a) R$ 21,00 
b) R$ 21,10 
c) R$ 21,20 
d) R$ 21,30 

 
27. Uma costureira comprou 7m de tecido a R$ 14,30 o metro. 

Pagou pela compra com duas notas de R$ 100,00 o troco 
recebido é igual a 
a) R$ 99,6 
b) R$ 99,9 
c) R$ 99,8 
d) R$ 99,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
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28. São trapézios 
 
 

 

 

 

Podemos afirmar que 
a) Somente II 
b) Somente III 
c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III 

 
 
 
 
 
29. Até o século XVII o território de Água Branca fazia parte das 

sesmarias de qual cidade baiana? 
a) Camaçari. 
b) Estância. 
c) Paulo Afonso. 
d) Amargosa. 

 
30. Das rodovias abaixo indicadas, qual não é acesso para a cidade 

de Água Branca? 
a) BR 316. 
b) BR 145. 
c) BR 423. 
d) AL 220. 

 
31. Sobre o município de Água Branca, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) Destaca-se pelo conjunto principal de culturas de: feijão, 

milho, mandioca e algodão, complementado por uma 
pequena produção de frutas, como laranja, manga e 
banana. 

b) O potencial econômico está na diversificação e na 
industrialização de sua agricultura familiar, o que, de certa 
forma, vem ocorrendo com a ovinocaprinocultura e a 
apicultura. 

c) A pecuária está centrada na criação crescente de suínos e 
ovinos. 

d) O turismo é um ponto de crescimento, na medida em que a 
cidade faz parte de uma parte de um território com potencial 
para desenvolver o turismo cultural e ecológico. 

 
32. Quais as principais bacias hidrográficas que drenam o município 

de Água Branca? 
a) Rio Capiá e Riacho Cabaças. 
b) Rio Moxotó e Rio Capiá. 
c) Riacho do Maxixe e Rio Talhado. 
d) Riacho Talhado e Rio Moxotó. 

 
33. Em que ano a cidade de Água Branca foi elevada a condição de 

vila? 
a) 1975. 
b) 1875. 
c) 1785. 
d) 1897. 

 
34. Qual a nomeação inicial dada à cidade de Água Branca, ainda 

na condição de povoação?  
a) Matinha de Água Branca ou Mata Pequena. 
b) Águas Límpidas. 
c) Freguesia ou Paróquia. 
d) Cumbe ou Mata de Santa Cruz. 

 
35. Qual das cidades abaixo indicadas, Água Branca já foi 

povoado?  
a) Piranhas. 
b) Mata Grande. 
c) Delmiro Gouveia. 
d) Pariconha. 

 

36. Qual a Padroeira do Município de Água Branca? 
a) Nossa Senhora do Socorro. 
b) Nossa Senhora do Rosário. 
c) Nossa Senhora da Conceição. 
d) Nossa Senhora dos Prazeres. 

 
37. São figuras ilustres do município de Água Branca, exceto: 

a) Teotônio Vitoriano Torres. 
b) Faustino Vieira Sandes. 
c) Eraldo Malta Brandão. 
d) Gertrude Maria da Trindade. 

 
38. Qual a primeira igreja a ser edificada no município de Água 

Branca? 
a) Igreja de Santa Maria. 
b) Igreja de Nossa Senhora da Conceição. 
c) Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. 
d) Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

 
39. Quantos metros de altitude possui a Serra Água Branca? 

a) 788 metros de altitude. 
b) 877 metros de altitude. 
c) 787 metros de altitude. 
d) 708 metros de altitude. 

 
40. De acordo com o Censo 2010 do IBGE, qual a média de 

precipitação anual? 
a) 700 mm a 900 mm. 
b) 600 mm a 800 mm. 
c) 900 a 1000 mm. 
d) 1000 a 1200 mm. 
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