Cargos: Coveiro; Operário I e Zeladora I
Língua Portuguesa
Texto 01 - O Leão e o Rato – Jean de la Fontaine
Certo dia, estava um Leão a dormir a sesta quando um ratinho começou a correr por cima dele. O Leão
acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir.
Perdoa-me! - gritou o ratinho - Perdoa-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não
precisarás de mim?
O Leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir.
Dias depois o Leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao Rei, amarraram-no
a
uma
árvore
e
partiram
à
procura
de
um
meio
para
o
transportarem.
Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o Leão se encontrava, roeu as cordas que o
prendiam.
E foi assim que um ratinho pequenino salvou o Rei dos Animais.
01- As fábulas são narrativas curtas com um final moralizante. Como podemos observar, a moral foi
retirada. Assinale a única alternativa que apresenta uma moral adequada à fábula.
a) Melhor um pássaro na mão que dois voando.
b) A união faz a força.
c) Não devemos subestimar os outros.
d) Quem desdenha quer comprar.
e) Em terra de cego quem tem olho é rei.
02- Tem o mesmo sentido que armadilha a alternativa
a) Alegria.
b) Trapaça.
c) Preguiça.
d) Perigo.
e) Aventura.
03- Sobre o verbo destacado, assinale a única alternativa correta.
a) Joaquim reaveu todo dinheiro do roubo.
b) Tu sempre me amastes?
c) Se o rapaz depuser, todos serão considerados culpados.
d) Quando você o ver, avise-o sobre a prova.
e) Sempre coloro meus trabalhos com tinta guache.
04- Assinale a única alternativa que apresenta apenas palavras com dígrafos podem ser separados.
a) Quimera, anta, pântano.
b) Esquilo, pranto, inhame.
c) Quilo, galho, nascer.
d) Pássaro, guitarra, rainha.
e) Carroça, exceção, assado.
05- Assinale a única alternativa em que ocorre erro na separação silábica.
a) A –ZA – RA – MEN – TO.
b) TRANS – PLAN – TE.
c) TRAN – SE – UN – TE.
d) AN – TE – PA – RO.
e) TRANS – A – TLÂN – TI – CO.
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06- Assinale a única alternativa em que as palavras não são sinônimas.
a) Amor e verdade.
b) Paciência e tolerância.
c) Maldade e crueldade.
d) Clareza e transparência.
e) Medo e pavor.
07- Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação.
a) Pastéis, labirinto, chapéu.
b) Bávaro, ibero, ácido.
c) Anedótico, aljofar, astúcia.
d) Plâncton, perigo, bólido.
e) Eólico, hério, ímã.
08- Assinale a única alternativa em que a concordância não obedeça às regras gramaticais.
a) Agora é meio-dia e meia.
b) Estou menos enjoada hoje, disse a menina.
c) Elas sempre viajam juntas.
d) Elas sempre viajam juntas do pai.
e) Gosto das comidas brasileira e italiana.
09- ainda em relação à concordância, assinale o que for incorreto.
a) Vieram juntos pai e filho.
b) Veio o pai e o filho ao encontro da liberdade.
c) O relógio da matriz soou seis horas.
d) No relógio da matriz soou seis horas.
e) A maioria dos homens crê em alguma coisa.
10- Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentem encontros consonantais.
a) Espaçamento, balanço, claustrofobia.
b) Plasma, epitélio, mausoléu.
c) Claustro, clima, dramaturgo.
d) Ansiedade, sandália, cisma.
e) Manhã, diversão, tampa.
11- Assinale a única alternativa em que o encontro vocálico não foi classificado adequadamente.
a) Mausoléu – ditongo decrescente oral.
b) Mansão – ditongo decrescente nasal.
c) Ruim – ditongo decrescente nasal.
d) Baú – hiato.
e) Paraguai – tritongo oral.
12- Nas palavras traumatologia e amém encontramos, respectivamente
a) Um ditongo decrescente oral, um hiato e um ditongo decrescente nasal.
b) Três ditongos decrescentes orais.
c) Dois hiatos e um ditongo decrescente oral.
d) Dois ditongos crescentes orais e um hiato.
e) Três ditongos crescentes orais.
13- O verbo foi utilizado adequadamente em todas as alternativas, exceto em
a) João pôs todas as coisas na caixa.
b) Se ele repusesse as coisas em seus lugares, seria perdoado.
c) Ainda que ele mantesse tudo em ordem, poderia ser considerado o responsável.
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d) Tudo coube tranquilamente na bolsa amarela.
e) Desfizemos as malas e abandonamos o local rapidamente.
14- O acento indicativo de crase é obrigatório apenas na alternativa
a) Ela crescia em conhecimento dia a dia.
b) Manuel usava roupas a Élvis Présley.
c) Assisto a bons filmes sempre.
d) Conheci a verdade sobre ela.
e) Estávamos sempre a sós.
15- Assinale a única alternativa em que o acento indicativo de crase foi usado adequadamente.
a) Disseram isso à vocês hoje?
b) Dei um presente à ela no mês passado.
c) Eu me refiro àquele livro que está lá.
d) Obedeça a lei sempre.
e) Pedi à ajuda dela ontem.

Matemática

16José foi à feira e comprou 03 dúzias de ovos. Ao chegar em casa percebeu e houve a quebra de 04
ovos. Quantos ovos restaram a José?
a)
36
b)
30
c)
32
d)
40
e)
33
17Maria Filomena tem 46 anos. Seu filho mais novo tem 06 anos. A filha mais velha de Maria
Filomena tem a metade da idade de seu filho mais novo somada a metade da idade de Maria Filomena.
Quantos anos tem a filha mais velha de Maria Filomena?
a)
26
b)
36
c)
22
d)
16
e)
20
18Carlos ganhou 06 laranjas, 04 maças e 7 bananas. Carlos deu 01 banana e 02 laranjas à Pedrinho.
Quantas frutas restaram a Carlos?
a)
17
b)
27
c)
13
d)
14
e)
10
19Mario comprou 2 dezenas de bolinhas de gude. A mãe de Mario havia lhe presenteado com 3
centenas de bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude possui Mario?
a)
330
b)
300
c)
320
d)
420
e)
500
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20Na Escola Municipal de Paraiso do Norte haviam 459 alunos matriculados no inicio do ano letivo, no
segundo semestre do ano letivo saíram 92 alunos e entraram 33. Quantos alunos há na escola nesse segundo
semestre?
a)
Há 399 alunos
b)
Há 403 alunos
c)
Há 400 alunos
d)
Há 387 alunos
e)
Nenhuma das alternativas está correta.
21Resolva a operação e assinale a opção correta:
245 + 1.056 =
a)
1.300
b)
1.401
c)
1.412
d)
1.302
e)
1.301
22-

Resolva a operação e assinale a opção correta:
450/15

a)
b)
c)
d)
e)

30
50
45
65
55

23a)
b)
c)
d)
e)

Duas dúzias de tomates é o mesmo que dizer:
30 tomates
26 tomates
33 tomates
24 tomates
40 tomates

24-

Resolva a operação abaixo e assinale a opção correta:
452 – 323 =

a)
b)
c)
d)
e)

109
112
119
129
145

25a)
b)
c)
d)
e)

Se multiplicarmos 33 por 25 teremos o resultado:
925
1.025
58
8
825
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Conhecimentos Gerais
26Com relação à estocagem, preparação e distribuição de alimentos, NÃO é permitido:
a) Trabalhar devidamente uniformizado.
b) Adotar condutas adequadas de higiene e apresentação pessoal.
c) Lavar as mãos depois de recolher o lixo.
d) Lavar as mãos sempre antes de distribuir as refeições.
e) Provar alimentos com as mãos.
27Sabemos que, com relação a lavagem de equipamentos, ela deve ser realizada:
a) Antes e depois da utilização.
b) Somente antes da utilização.
c) Somente após a utilização.
d) Quando estiver muito sujo, de acordo com a utilização.
e) Somente quando estiver muito sujo, independente da utilização.
Com relação ao que pode facilitar o trabalho e evitar a contaminação dos alimentos, podemos
28afirmar:
a) Um ambiente sem janelas e com pouca ventilação.
b) Um ambiente pequeno e com pouca ventilação.
c) Um ambiente limpo, arejado, iluminado e organizado.
d) Um ambiente limpo, com pouca área de serviço e com temperatura elevada.
e) Um ambiente amplo, com pouca circulação de ar.
29Um profissional limpo e asseado contribui para a boa imagem da instituição em que trabalha. Sobre a
higiene pessoal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O uso de desodorante contribui para evitar o cheiro produzido pelo suor.
b) Os cabelos devem ser lavados com frequência e sempre penteados.
c) O suor, a poeira e a oleosidade da pele dão à fisionomia um aspecto cansado e sujo.
d) Pode-se ficar sem tomar banho as vezes, desde que se use um bom perfume.
e) Além de lavar as mãos, deve-se cuidar das unhas, mantendo-as bem aparadas e limpas, caso tenha um
ferimento, deve-se protegê-lo com um curativo.
Sobre cuidados gerais de limpeza e conservação no ambiente de trabalho, podemos afirmar que o
30profissional deve atentar para alguns cuidados. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta os
cuidados adequados:
a) O local de trabalho deve ser limpo apenas no final do turno de trabalho, mesmo que a sujeira se acumule.
b) Os produtos de limpeza devem ser guardados na dispensa de gêneros alimentícios.
c) O banheiro deve estar sempre limpo e organizado, com papel higiênico, papel toalha, sabonete e lixeiras
limpas regularmente.
d) As paredes devem ser limpas sempre na direção debaixo para cima.
e) Ao realizar a limpeza, são dispensáveis os IPI'S (Equipamentos de Proteção Individual).
31O bom servidor público deve apresentar algumas características fundamentais ao desempenho da
função, EXCETO:
a) Imprudência
b) Cordialidade
c) Organização
d) Praticidade
e) Iniciativa
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32Ao servidor público, são indispensáveis noções básicas sobre o Meio Ambiente. No que se refere ao
lixo e aos malefícios que este pode causar, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O lixo depositado às margens dos rios provoca poluição e o seu assoreamento.
b) A queima de lixo químico a céu aberto ocasiona na poluição atmosférica.
c) O lixo depositado a céu aberto constitui-se em foco de proliferação de vetores transmissores de doenças.
d) O lixo não precisa ser reaproveitado.
e) A exposição indevida do lixo gera incômodos à população, devido, dentre outras coisas, ao mau cheiro.
33O lixo _______________ é formado por restos de alimentos, folhas, sementes etc. Assinale a
alternativa que completa corretamente esta frase:
a) Inorgânico
b) Orgânico
c) Tóxico
d) Mineral
e) Nuclear
34Sobre o trabalho em equipe, assinale a alternativa correta:
a) Equipe é um grupe de pessoas trabalhando separadas para atingir uma meta em que todos acreditam.
b) A formação de equipes proporciona melhor qualidade, produtividade e serviço.
c) A comunicação não é fator importante no trabalho em equipe.
d) À medida em que existem e são satisfeitas as necessidades de inclusão, de controle e afeição de seus
membros, ocorre o desiquilíbrio.
e) A formação de equipes é importante pois desenvolve o sentimento de cooperação e rivalidade entre os
servidores.
35A fim de preservar a saúde, ou melhor dizendo, sua integridade física, os trabalhadores dispõem,
hoje, de verdadeiros aliados, os Equipamentos de Proteção Coletiva. Esse recurso, proporcionado pelo
avanço das ciências e da tecnologia, tem um importante papel a cumprir no que diz respeito à segurança do
ambiente de trabalho. Contudo, esses equipamentos, pelo simples fato de estarem instalados, ou disponíveis
em qualquer local, em muito pouco ou quase nada poderão beneficiar os empregados. Na verdade, sua
eficiência só estará garantida à medida que forem conservados em perfeitas condições e utilizados
adequadamente. Qual equipamento de proteção coletiva é usado para detectar princípios de incêndio?
a) Extintores de incêndio
b) Sensor de fumaça
c) Placas de aviso
d) Splinkers
e) Balaustre
36No que tange às noções de ética e cidadania, bem como o tratamento que deve ser dispensado ao
público, ao orientar a formação de filas para o atendimento, o servidor deve:
a) Priorizar o atendimento para as pessoas que chegaram primeiro e são conhecidas.
b) Independente da ordem de chegada, priorizar o atendimento para gestantes, senhoras com criança no colo,
portadores de necessidades especiais e idosos.
c) Reparar se o idoso apresenta boa saúde, e, se a tiver, não permitir que fure fila, evitando
reclamações.
d) Evitar envolver-se com formação de filas, pois isso só dá aborrecimento.
e) Ocupar os lugares, respeitando somente a ordem de chegada das pessoas.
37Sendo necessária a colocação de mangueiras de incêndio, o modelo padrão, o comprimento e a
localização delas devem obedecer às:
a) Normas do prédio
b) Normas do Corpo de Bombeiros
c) Decisões do zelador
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d) Normas da prefeitura
e) Decisões da comunidade
38Quando receber as correspondências, o servidor deve:
a) Selecionar as que considera mais importantes e providenciar a entrega destas, no setor de destino.
b) Permanecer com elas, até que os destinatários as procurem.
c) Agilizar a entrega nos setores de destino, imediatamente após seu recebimento.
d) Guardá-las em um lugar seguro.
e) Marcar um único dia da semana para serem entregues.
39Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S, podemos afirmar que cabe ao servidor
público:
a) Utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina.
b) Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação.
c) Comunicar ao superior qualquer alteração que o torne impróprio para uso.
d) Cumprir as determinações do superior sobre o uso adequado.
e) Todas alternativas anteriores estão corretas.
40Assinale a alternativa que descreve uma atitude errada de se ter no local de trabalho:
a) Ser assíduo e pontual.
b) Dizer sempre a verdade e agir com discrição.
c) Cumprimentar sempre as pessoas.
d) Falar da vida pessoal, mal das pessoas e reclamar dos colegas.
e) Ser cooperativo e manter a reciprocidade entre as pessoas.
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