
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOA VIAGEM 

CONCURSO PÚBLICO A FIM DE PROVER 

CARGOS EFETIVOS PARA O MUNICÍPIO 

EDITAL NO. 002 / 2015  

 

PROVA OBJETIVA – NÍVEL FUNDAMENTAL 

DIVERSOS CARGOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - AUXILIAR DE GESSO - 

MAQUEIRO - MOTORISTA - OPER. DE MOTONIVELADORA -  

OPER. DE RETROESCAVADEIRA - VIGIA 

                                                                                                  

INSTRUÇÕES 

1. Desligue o telefone celular e o coloque, juntamente com seus outros pertences, dentro do saco plástico 
fornecido pela fiscalização, embaixo da carteira. 

2. Deixe sobre a carteira APENAS caneta de material transparente, lápis, borracha e documento de 
identidade. Não serão permitidos empréstimo e troca de material entre os candidatos durante a prova. 

3. Anote na capa deste Caderno de Questões o seu nome, em letra de forma, e o número da sala. Ao 
terminar a prova, se quiser, poderá copiar o gabarito no espaço reservado e, ao sair, receberá do fiscal a 
parte inferior destacada. 

4. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Questões está completo. Qualquer 
reclamação deverá ser feita nos primeiros 10 (dez) minutos após iniciada a prova. A duração da prova é de 
3 (três) horas. O tempo mínimo de permanência do candidato na sala será de 01(uma) hora. 

5. Ao receber a Folha-Resposta, confira os seus dados. Havendo necessidade de correção de algum dado, 
chame o fiscal para anotar a correção no Formulário de Correção de Dados Cadastrais. 

6. Para marcar a resposta de uma questão, preencha, totalmente com caneta, apenas a quadrícula 
correspondente à opção que considere correta. Não use corretivo nem rasure sua Folha-Resposta, pois 
não haverá substituição da mesma. 

7. Não se esqueça de assinar a Lista de Frequência e a Folha-Resposta, no campo destinado à assinatura. 
8. É recomendável reservar 20 (vinte) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 
9. A desobediência a qualquer destas determinações e o desrespeito ao pessoal da coordenação e 

fiscalização constituem faltas que eliminam o candidato do concurso. 
10. Ao final da prova, entregue este Caderno de Questões e sua Folha-Resposta Boa prova! 

Boa Viagem, 12 de abril de 2015 

 

 

 

 

COLOQUE, DE IMEDIATO, O SEU NOME E O NÚMERO DE SUA SALA NOS ESPAÇOS ABAIXO: 

 

NOME  SALA  

COPIE, A SEGUIR, O SEU GABARITO. PODE LEVÁ-LO. 
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LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL 
Água doce e limpa 
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Embora o Brasil seja o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo, a poluição e o uso inadequado 
comprometem esse recurso em várias regiões do País. 

O Brasil concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em extensão e 
volume do planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano, e 
as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, com exceção do Semiárido, 
onde os rios são pobres e temporários. Essa água, no entanto, é distribuída de forma irregular, apesar da abundância em 
termos gerais. A Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. 
Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do País tem disponível 6% do total da 
água. (...) 

A água limpa está cada vez mais rara na Zona Costeira, e a água de beber, cada vez mais cara. Essa situação 
resulta da forma como a água disponível vem sendo usada: com desperdício - que chega entre 50% e 70% nas cidades -, e 
sem muitos cuidados com a qualidade. Assim, parte da água no Brasil já perdeu a característica de recurso natural renovável 
(principalmente nas áreas densamente povoadas), em razão de processos de urbanização, industrialização e produção 
agrícola, que são incentivados, mas pouco estruturados em termos de preservação ambiental e da água. 

Nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao 
desperdício e à urbanização descontrolada – que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também 
são explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da bacia (mata ciliar) ser destruída para a realização 
de atividades como agricultura e pecuária. Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também 
acabam por poluir a água. A baixa eficiência das empresas de abastecimento se associa ao quadro de poluição: as perdas na 
rede de distribuição por roubos e vazamentos atingem entre 40% e 60%, além de 64% das empresas não coletarem o esgoto 
gerado. O saneamento básico não é implementado de forma adequada, já que 90% dos esgotos domésticos e 70% dos 
afluentes industriais são jogados sem tratamento nos rios, açudes e águas litorâneas, o que tem gerado um nível de 
degradação nunca imaginado. 

A água disponível no território brasileiro é suficiente para as necessidades do País, apesar da degradação. Seria 
necessário, então, mais consciência por parte da população no uso da água e, por parte do governo, um maior cuidado com a 
questão do saneamento e abastecimento. Por exemplo, 90% das atividades modernas poderiam ser realizadas com água de 
reuso. Além de diminuir a pressão sobre a demanda, o custo dessa água é pelo menos 50% menor do que o preço da água 
fornecida pelas companhias de saneamento, porque não precisa passar por tratamento. Apesar de não ser própria para 
consumo humano, poderia ser usada, entre outras atividades, nas indústrias, na lavagem de áreas públicas e nas descargas 
sanitárias de condomínios. Além disso, as novas construções – casas, prédios, complexos industriais – poderiam incorporar 
sistemas de aproveitamento da água da chuva, para os usos gerais que não o consumo humano.(...) 

Disponível em http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/ 

01 
Podemos dizer corretamente, segundo o texto, que: 
(A) o Brasil é o primeiro país em recursos minerais; 
(B) os recursos hídricos do Brasil estão comprometidos; 
(C) no Brasil, poluição e uso inadequado da água 

comprometem algumas regiões; 
(D) as regiões do Brasil estão comprometidas pelo uso 

inadequado da água. 
02  
Podemos exprimir corretamente que o Brasil é “...o 
primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do 
mundo...” (linha 1), porque: 
(A) possui a água mais poluída do mundo; 
(B) tem as maiores bacias de água potável; 
(C) possui maior quantidade de água em rios; 
(D) tem os maiores rios do mundo. 
03 
Segundo o texto, é lícito assinalar que o Brasil abriga o 
maior rio em extensão e volume do Planeta, que é o: 
(A) Tocantins; 
(B) Banabuiú; 
(C) Jaguaribe; 
(D) Amazonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04  
Pelo texto, podemos deduzir que o Semiárido possui: 
(A) mais vegetação do que as outras regiões; 
(B) rios pobres e temporários; 
(C) grande quantidade de rios perenes; 
(D) pequena quantidade de rios extensos. 
05  
De acordo com o texto, a distribuição irregular de água 
no Brasil significa que: 
(A) nas regiões mais populosas é onde existe a maior 

disponibilidade do total da água; 
(B) nas regiões menos populosas é onde existe menor 

disponibilidade do total da água; 
(C) nas regiões mais populosas é onde existe a menor 

disponibilidade do total da água; 
(D) nas regiões menos populosas é onde existe a 

mesma disponibilidade do total da água. 
06  
Podemos afirmar que um dos problemas da água, 
segundo o texto, está: 
(A) na concentração no norte do País; 
(B) no desperdício nas cidades; 
(C) na falta de políticas públicas; 
(D) no acúmulo de lixo nos açudes. 
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07  
Segundo o texto, pode-se garantir que parte da água no 
Brasil deixou de ser renovável, por causa dos: 
(A) poucos rios perenes e das muitas indústrias no 

sudeste do País; 
(B) poucos reservatórios nas grandes cidades e da 

poluição do ar; 
(C) processos de construção de poços profundos e de 

cisternas; 
(D) processos de urbanização, de industrialização e de 

produção agrícola. 
08  
Pelo texto, o problema de abastecimento nas cidades 
está relacionado:  
(A) ao crescimento da demanda, ao desperdício e à 

urbanização descontrolada; 
(B) à falta de abertura de poços profundos em cada 

bairro; 
(C) ao pouco uso racional na indústria de transformação; 
(D) ao desperdício e ao uso exagerado na agricultura e 

na pecuária. 
09  
Segundo o texto, na zona rural, o problema do 
abastecimento está relacionado: 
(A) ao desperdício das grandes indústrias que se 

deslocaram para lá; 
(B) à exploração da água, de formar irregular, e à 

destruição da mata ciliar; 
(C) aos projetos não concluídos de açudes públicos de 

cada região; 
(D) à procura de mananciais mais amplos, para o 

perfuração de poços profundos. 
10  
Marque a opção cujo enunciado possui todas as 
palavras com grafia correta. 
(A) A chuva no Ceará é como briza da manha: um alívio 

para o pecuárista. 
(B) A chuva no Siará é como brisa da manha: um alivio 

para o pecuarista. 
(C) A chuva no Seará é como brissa da manhã: um 

alivio para o pecuárista. 
(D) A chuva no Ceará é como brisa da manhã: um alívio 

para o pecuarista. 
11 
Marque a alternativa que possui uma palavra acentuada 
pelo mesmo motivo de “agrotóxicos” (linha 18): 
(A) águas; 
(B) relâmpago; 
(C) além; 
(D) cafés. 
12 
Dois outros problemas apontados no texto, em relação à 
água, dizem respeito: 
(A) à falta de consciência da população e ao precário 

desenvolvimento das grandes indústrias; 
(B) ao pouco incentivo do governo à reutilização da 

água e ao pouco incentivo à coleta da chuva; 
(C) à baixa eficiência das empresas de abastecimento e 

à falta de tratamento da água utilizada; 
(D) ao enorme desperdício na agricultura, na pecuária, 

nos condomínios e nos hospitais públicos. 
 
 
 
 
 

13 
Apesar dos problemas, podemos concluir, pelo texto, 
que a água disponível no Brasil é: 
(A) insuficiente; 
(B) pouca; 
(C) suficiente; 
(D) limitada. 
14  
Três palavras, segundo o texto, poderiam resumir a 
melhora no problema da água no Brasil: 
(A) construção, cuidado e moralização; 
(B) abastecimento, moralização e construção; 
(C) distribuição, conhecimento e cuidado; 
(D) consciência, saneamento e abastecimento. 
15  
Marque a alternativa em que as palavras estão 
devidamente grafadas e acentuadas: 
(A) esta, está, país, pais. 
(B) aquí, acolá, dispois, depois. 
(C) equêle, aquela, acolá, aquem.  
(D) papel, papíro, papeis, pupilos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL 
 

16 
O Município de Boa Viagem tem como mito de origem o 
romance de um casal fugitivo que fez uma promessa a 
Santa da Boa Viagem para protegê-lo durante a fuga e, 
assim, construiriam um povoado, dando origem à cidade. 
O lugar antes tinha o nome de: 
(A) Águas Belas; 
(B) Cavalo Morto; 
(C) Boqueirão; 
(D) Terra do Amor. 
17 
Boa Viagem fica situada nos sertões cearenses na 
microrregião do sertão de Quixeramobim. Além de 
Quixeramobim, são cidades vizinhas do Município: 
(A) Quixadá e Madalena; 
(B) Quixeramobim e Quixadá; 
(C) Madalena e Pedra Branca; 
(D) Quixadá e Pedra Branca. 
18 
Dentre as atrações turísticas da Boa Viagem, podemos 
destacar como paisagem natural o ponto: 
(A) a imagem de cinco metros da padroeira da cidade, 

Nossa Senhora da Boa Viagem; 
(B) igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem; 
(C) a réplica de bronze que simboliza a Lagoa do Cavalo 

Morto; 
(D) o sítio arqueológico da Lajes dos Rogérios. 
19 
Dos folguedos folclóricos tradicionais que se mantêm em 
Boa Viagem, podemos destacar o: 
(A) maracatu; 
(B) festa dos caretas; 
(C) reisado; 
(D) Círio de Nazaré. 
20 
Os principais rios que fazem parte da bacia hidrográfica 
de Boa Viagem são: 
(A) Rio Boa Viagem, Rio Conceição e Rio Capitão-Mor; 
(B) Rio Banabuiú, Rio Capitão Mor e Rio Barrigas; 
(C) Rio Parnaíba, Rio Banabuiú e Rio Conceição; 
(D) Rio Boa Viagem, Rio Parnaíba e Rio Barrigas. 
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21 
A Igreja Católica tem grande influência tradicional no 
Brasil, por ter sido responsável pela catequização dos 
índios e por fazer parte de toda nossa história política. A 
Campanha da Fraternidade é uma permanência da 
tradição católica no Pais por ser divulgada pelos meios 
de comunicação, todo ano após o carnaval. Assim, o 
lema da campanha da Fraternidade de 2015 é: 
(A) Fraternidade sim, violência não; 
(B) Fraternidade e trafico humano; 
(C) Eu vim para servir; 
(D) Eu vim para salvar. 
22 
Os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos como 
forma de enaltecimento do homem por meio do 
atletismo. Assim, na contemporaneidade, esses jogos 
foram resgatados pela Europa em forma de competição 
entre atletas para destaque dos melhores na superação 
do corpo. Sendo um evento multiesportivo, envolve 
quase todos os continentes. O evento ocorre de quatro 
em quatro anos e a próxima Olimpíada será sediada 
pela primeira vez na América do Sul, na cidade: 
(A) de Chicago, EUA; 
(B) de Tóquio, Japão; 
(C) de Madri, Espanha; 
(D) do Rio de Janeiro, Brasil. 
23 
Em 2014, o mundo humorístico perdeu uma grande 
celebridade, Roberto Bolaños, humorista e escritor 
mexicano que passou a fazer sucesso no Brasil, desde 
os anos 1980, com o seriado Chaves, e Chapolin 
Colorado. Chaves seu personagem de maior sucesso 
entre crianças e jovens, ficou conhecido por seu jargão: 
(A) Não contavam com a minha astúcia! 
(B) Ninguém tem paciência comigo!  
(C) Siga-me os bons; 
(D) Isso, isso, isso, isso... 
24 
Nos últimos anos, as mensagens instantâneas 
começaram a fazer parte do universo de usuários 
brasileiros, movimentando considerável consumo de 
aparelhos celulares, tablets e smartphones. Nesse 
sentido, o mercado de aplicativos só vem crescendo. Em 
2014, contudo, o Facebook trouxe para o Brasil um 
aplicativo que está sendo uma febre nacional. Estamos 
falando do: 
(A) MSN; 
(B) Orkut; 
(C) Wahts App; 
(D) Instagram. 
25 
Em março de 2014, a Polícia Federal deflagrou uma 
operação que mexeria com todo o País em razão do 
tamanho do esquema de corrupção na política brasileira, 
tendo a Petrobras como uma das principais suspeitas de 
evasão das divisas e desvio de recursos públicos, dentre 
outras acusações. Os meios de comunicação social 
estão acompanhando diariamente o desenvolvimento 
dessa operação, que foi denominada de: 
(A) Operação Lava Jato; 
(B) Operação Petrolão; 
(C) Operação Texas; 
(D) Operação Lava Dinheiro. 
 
 
 

26 
Em meados de 2014, o mundo ocidental se deparou com 
uma epidemia mortal, no Continente Africano, que 
mobilizou todo o Ocidente, tanto para conter como afim 
de controlar as fronteiras dos países, para que a doença 
não chegasse à Europa e às Américas. A doença se 
instalou nos países africanos Libéria, Serra Leoa e 
Guiné. Estamos falando sobre. 
(A) AIDS; 
(B) sifilis; 
(C) ebola; 
(D) tuberculose. 
27 
O site "Bom negócio" lançou uma propaganda que virou 
hit nacional com alguns personagens que depreciavam 
um objeto em desuso, incentivando a venda. Os 
comerciais, embora em meio a polêmicas, fizeram tanto 
sucesso que um deles, com o Compadre Washington, ex 
integrante da banda "É o tchan!",  ficou o mais usado 
entre as falas. Estamos nos referindo a: 
(A) Eta mainha; 
(B) Ordinária; 
(C) Sabe de nada mainha; 
(D) Sabe de nada inocente. 
28 
A última Copa do Mundo de Futebol, sediada no Brasil, 
nos trouxe grande euforia no grande evento, mas muita 
dor ao amargar um placar de 7 gols a 1 para a Seleção 
Alemã, que saiu dessa copa com mais um título, a 
Alemanha se tornou: 
(A) Pentacampeã; 
(B) Tetracampeã; 
(C) Bicampeã; 
(D) Vice-campeã. 
29 
A PEC das domésticas aufere mais legitimação com a lei 
que prevê uma multa de pelo menos R$ 805,06 para o 
patrão de não assinar a carteira de trabalho de seu 
funcionário doméstico. Assim, os trabalhadores passam 
a ter, de fato, direitos sobre: 
(A) receber salário-mínimo, hora-extra com adicional de 

50% e seguro desemprego; 
(B) jornada de 44 semanais, proibição de trabalho 

noturno para menor e FGTS; 
(C) salário-mínimo, hora-extra com adicional de 50% e 

jornada de 44 horas semanais; 
(D) seguro-desemprego, FGTS e adicional noturno de 

50%. 
30 
Um dos fatos marcantes para o meio virtual foi a 
desabilitação de um site de relacionamentos que fez 
muito sucesso nos anos 2000 e ficou esvaziado com a 
chegada do Facebook no Brasil. Estamos falando do: 
(A) Instagram; 
(B) Mensager; 
(C) My space; 
(D) Orkut. 

 
 




