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d) Um dia descobrimos que apesar de vivermos quase um
século, esse tempo não é suficiente para realizarmos
nossos sonhos.
e) Um dia descobrimos que não precisamos sonhar.

PORTUGUÊS
TEXTO I
Um dia descobrimos que beijar uma pessoa para esquecer
outra, é bobagem. Você não só não esquece a outra
pessoa como pensa muito mais nela...
Um dia nós percebemos que as mulheres têm instinto
"caçador" e fazem qualquer homem sofrer ...
Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável...
Um dia percebemos que as melhores provas de amor são
as mais simples...
Um dia percebemos que o comum não nos atrai...
Um dia saberemos que ser classificado como "bonzinho"
não é bom...
Um dia perceberemos que a pessoa que nunca te liga é a
que mais pensa em você...
Um dia saberemos a importância da frase: "Tu te tornas
eternamente responsável por aquilo que cativas..."
Um dia percebemos que somos muito importante para
alguém, mas não damos valor a isso...
Um dia percebemos como aquele amigo faz falta, mas aí
já é tarde demais...
Enfim...
Um dia descobrimos que apesar de viver quase um século
esse tempo todo não é suficiente para realizarmos todos
os nossos sonhos, para beijarmos todas as bocas que nos
atraem, para dizer o que tem de ser dito...
O jeito é: ou nos conformamos com a falta de algumas
coisas na nossa vida ou lutamos para realizar todas as
nossas loucuras...
Quem não compreende um olhar tampouco
compreenderá uma longa explicação.
( Mário Quintana )
QUESTÃO 1_____________________________________
Após ler o texto assinale a alternativa correta:
De acordo com o texto:
a) Para esquecermos uma pessoa, basta beijar outra
pessoa.
b) Um dia percebemos que as melhores provas de amor
são muito difíceis.
c) Um dia percebemos que o comum é muito atraente.
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QUESTÃO 2_____________________________________
BOBAGEM significa:
a) Tolice
b) Desculpa
c) Raiva
d) Dor
e) Solução
QUESTÃO 3_____________________________________
INEVITÁVEL é:
a) O que se pode evitar
b) O que não se pode evitar
c) O que se pode esquecer
d) O que não deixamos de lembrar
e) O que devemos lembrar
QUESTÃO 4____________________________________ _
Assinale a alternativa que apresenta divisão silábica
correta.
a) P – neu
b) Ab – so – lu – to
c) Lua – r
d) Co – i – sa
e) Su – ce – sso
QUESTÃO 5_____________________________________
Assinale a alternativa que completa os espaços em
branco:
Senhor Presidente, apresento-me a ________________
para atender as _______ ordens e _____obedecer como
auxiliar administrativo.
a) Vossa Excelência – suas – lhe
b) Vossa Excelência – vossas – vos
c) Sua Excelência – suas – lhe
d) Sua Excelência – suas – o
e) Sua Excelência – vossas – vos
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QUESTÃO 6_____________________________________
Eles _________ o trabalho e quando você o
___________ concluído, vai parabenizá-lo.
a) Farão – ver
b) Farão – vir
c) Fazerão – ver
d) Fazerão – vir
e) Fazeram – ver

QUESTÃO 11____________________________________
Viajando de automóvel, à velocidade de 90 km/h, Carlos
gasta 3 horas para fazer certo percurso. Pode-se afirmar
que o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto, se a
velocidade média do automóvel fosse de 120 km/h vale:
a) 1 h
b) 2,5 h
c) 15 minutos
d) 45 minutos
e) 2h 15 minutos

QUESTÃO 7_____________________________________
As palavras estão todas corretas na alternativa:
a) Tijela – jejum – ajeitar
b) Tigela – jejum – ageitar
c) Tigela – gejum – ajeitar
d) Tigela – jejum – ajeitar
e) Tijela – jejum – ageitar

QUESTÃO 12____________________________________
Em uma escola, 600 alunos estão matriculados, no
período da manhã. Isso corresponde a 60% do total de
alunos dessa escola. Quantos alunos estudam nessa
escola?
a) 1000 alunos
b) 3600 alunos
c) 1600 alunos
d) 2000 alunos
e) 800 alunos

QUESTÃO 8_____________________________________
Em qual alternativa as palavras devem ter acento?
a) Paises – caju
b) Saida - Bahia
c) Juriti – bau
d) Juiz – raiz
e) Raizes – saida
QUESTÃO 9_____________________________________
A gente______tudo para que o grupo infantil
________calmo, ainda que _________muitas horas.
a) Fez – ficasse – chovessem
b) Fizemos – ficassem – chovessem
c) Fez – ficasse – chovesse
d) Fizemos – ficasse – chovesse
e) Fez – ficassem – chovesse
QUESTÃO 10____________________________________
Camisa e chapéu________
Ela nos disse_________ pelo favor que fizemos
Trouxe notícias___________
A alternativa que completa os espaços em branco é:
a) Colorido – obrigado – extra
b) Coloridos – obrigadas – extra
c) Colorido – obrigada – extras
d) Colorido – obrigada – extra
e) Coloridos – obrigada – extras
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QUESTÃO 13____________________________________
Uma peça de madeira retangular tem 30 cm de
comprimento e a sua largura corresponde a 1/6 desse
comprimento. Não levando em consideração a espessura
da peça, pode-se afirmar que o perímetro e área
ocupada pela peça medem respectivamente:
a) 70 cm e 150 cm²
b) 70 cm e 180 cm²
c) 40 cm e 150 cm²
d) 90 cm e 150 cm²
e) 150 cm e 150 cm²
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QUESTÃO 14____________________________________
Em um mapa, 10 cm equivalem a 30 km da distância
real. Sabendo que a distância entre duas cidades é 30
km, qual é a distância entre essas cidades nesse mapa?
a) 12 cm
b) 5 cm
c) 10 cm
d) 20 cm
e) 30 cm
QUESTÃO 15____________________________________
Roberta tem uma lanchonete. No início do mês, gastou
R$ 520,00 com mercadorias. Recebeu R$ 735,00 com as
vendas dos produtos que comprou e, no final do mês,
gastou R$ 50,00 com a manutenção de maquinários.
Pode-se afirmar que o saldo de Roberta no final do mês
vale:
a) R$ 55,00
b) R$ 100,00
c) R$ 130,00
d) R$ 120,00
e) R$ 165,00

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 16____________________________________
A instalação do município de Cedro se deu no dia 18 de
maio de 1964. Marque a opção que indica,
respectivamente, os dois primeiros governantes do
município, sendo que o primeiro foi nomeado
interinamente até a posse do segundo, que foi eleito
pelo povo.
a) Francisco de Assis Leite e Gumercindo da Silva Bem
b) Gumercindo da Silva Bem e José Urias Novaes
c) José Nelson Barros e Gumercindo da Silva Bem
d) José Urias Novaes e Francisco de Assis Leite
e) José Nelson Barros e Francisco de Assis Leite
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QUESTÃO 17____________________________________
Localizado no Sertão pernambucano, o município do
Cedro tem uma população de 10.778 habitantes,
segundo dados do IBGE/Censo Demográfico 2010. Com
base no mapa abaixo, Cedro faz limite com os seguintes
municípios:

a) Garanhuns (PE), Cabrobó (PE) e Jati (CE)
b) Petrolina (PE), Salgueiro (PE) e Exu (PE)
c) Cabrobó (PE), Petrolina (PE) e Jardim (CE)
d) Bodocó (PE), Oeiras (PI) e Serrita (PE)
e) Jardim (CE), Serrita (PE) e Salgueiro (PE)
QUESTÃO 18____________________________________
A dengue é um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se
infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos
os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil
doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem
em consequência da dengue. A doença tem como
transmissor:
a) A barata
b) O mosquito Aedes aegypti
c) O rato branco
d) A saliva do cachorro
e) A urina do gato
QUESTÃO 19____________________________________
Localizado no Centro-leste do Nordeste brasileiro, com
uma área de 98.938 km², onde vivem cerca de 8 milhões
de pessoas, Pernambuco possui mais de 100 municípios
e um território. O nome desse território é:
a) Ilha Bela
b) Fernando de Noronha
c) Amapá
d) Goiás
e) Salgueiro
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QUESTÃO 20____________________________________
Com a democratização, em 05 de outubro de 1988, por
disposição da nova Constituição Federal, é criado o
estado do Tocantins. Qual estado Brasileiro foi
desmembrado para criação do Tocantins e a qual região
Brasileira pertence o Tocantins?
a) Pará e Região Centro-Oeste.
b) Pará e Região Nordeste.
c) Goiás e Região Norte.
d) Goiás e Região Centro-Oeste.
e) Pará e Região Norte.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21___________________________________ _
O meio ambiente deve ser preservado, alguns cuidados
com uso de produtos químicos se faz necessários. Sobre
cuidados com produtos químicos assinale a alternativa
incorreta:
a) Não reutilizar embalagens vazias.
b) Não armazenar cloro líquido próximo dos ácidos e nem
em lugares quentes e inflamáveis.
c) Manter sempre as embalagens abertas.
d) Em caso de contato com a pele lave com água corrente
por pelo menos 15 minutos, se necessário procure um
médico.
e) Conserve sempre fora do alcance das crianças e dos
animais.
QUESTÃO 22____________________________________
Assinale a alternativa incorreta. É considerado acidente
de trabalho:
a) O acidente sofrido pelo trabalhador no local e tempo
de trabalho.
b) O ocorrido no trajeto de ida e de regresso para o local
de trabalho, nos termos definidos em regulamentação
específica.
c) O acidente fora do local de trabalho quando existe
autorização expressa da entidade empregadora para tal
frequência.
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d) Ocorrido na execução de serviços espontaneamente
prestado e de que possa resultar proveito econômico
somente para o funcionário.
e) Ocorrido no local de trabalho quando em frequência de
curso de formação profissional.
QUESTÃO 23____________________________________
Prevenir incêndios é tão importante quanto saber
apagá-los ou mesmo saber agir corretamente no
momento em que eles ocorrem. Em caso de incêndio é
incorreto:
a) Transmitir o alarme geral e chamar os bombeiros.
b) Desligar a chave geral, em caso de curto-circuito.
c) Utilizar o elevador como meio de escape.
d) Utilizar o equipamento de combate ao fogo disponíveis
nas áreas da edificação.
e) Não sendo possível eliminar o fogo, abandone o local
rapidamente pelas escadas.
QUESTÃO 24__________________________________ __
São equipamentos usados para combater incêndios de
uso obrigatório nos edifícios, exceto:
a) Mangueiras
b) Registros
c) Extintor de incêndio
d) Escadas
e) Regador
QUESTÃO 25____________________________________
O extintor de incêndio deve ser submetido à
manutenção:
a)Pelo menos uma vez por ano, por pessoas credenciadas.
b) Todos os dias úteis.
c) De cinco em cinco anos.
d) Toda vez que for necessário o seu uso.
e) Na troca de funcionários.
QUESTÃO 26____________________________________
Ao manusear produtos químicos é correto o uso de
Equipamentos de Proteção Individual, exceto:
a) Óculos
b) Luvas
c) Avental plástico
d) Chinelos abertos
e) Máscaras
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QUESTÃO 27____________________________________
Assinale a alternativa que não faz parte da prevenção de
acidentes do trabalho.
a) Tenha muito cuidado e siga todas as regras de
segurança na realização de atividades.
b) Organize o local de trabalho. Não deixe objetos fora de
seus lugares.
c) Participe sempre dos cursos de prevenção de acidentes
que a empresa lhe proporcionar.
d) Seja prático e ganhe tempo. Não é necessário ler as
instruções do manual e das embalagens.
e) Use sempre os EPIs.
QUESTÃO 28____________________________________
Alguns arbustos necessitam de poda, outros não. Em
relação à poda é incorreto afirmar:
a) A poda dos arbustos deve ser criteriosamente realizada
evitando que as plantas fiquem deformadas.
b) A primeira poda da grama normalmente é realizada
360 dias após o plantio e a máquina deve estar regulada o
mais alto possível.
c) O uso de tesouras bem amoladas evitam galhos
lascados, porta de entrada para o fungos.
d) Em galhas mais grossas devem ser usados serrotes ou
mesmo a moto-serra.
e) Gramas muito altas formam um colchão que vira
habitat de insetos.
QUESTÃO 29____________________________________
Não faz parte dos EPIs para manutenção de jardins:
a) Óculos escuro de grau
b) Macacão de algodão hidro-repelente com mangas
compridas.
c) Protetor ocular ou viseira facial.
d) Máscaras descartáveis para vapores orgânicos cobrindo
nariz e boca.
e) Luvas e botas de borracha.
QUESTÃO 30____________________________________
Lixo é todo e qualquer resíduo sólido proveniente das
atividades humanas ou gerado pela natureza em
aglomeração urbana, como folhas, galhas, areia, etc. É
considerado lixo de fontes especiais:
a) Aquele produzido em estabelecimentos comerciais.
b) Aquele produzido nas residências.
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c) Os resíduos de varrição,
capina, raspagem,
provenientes de logradouros públicos.
d) O lixo hospitalar, industrial ou radioativo.
e) Somente o lixo produzido nos apartamentos de luxo.
QUESTÃO 31
O conhecimento e a prática de boas maneiras facilitam
nossa vida profissional e social. Assinale a alternativa
que não apresenta postura correta do servidor.
a) Procurar manter o melhor humor possível.
b) Saber lidar somente com os superiores.
c) Saber elogiar sempre uma tarefa bem executada.
d) Ser discreto no relacionamento com colegas e amigos.
e) Seja sempre solícito e prestativo.
QUESTÃO 32
Em relação à adequação do acondicionamento, à coleta
urbana o recipiente apropriado para o lixo não deverá:
a) Atender as condições sanitárias.
b) Ter capacidade para conter o lixo gerado durante o
intervalo entre uma coleta e outra.
c) Possibilitar uma manipulação segura por parte da
equipe de coleta.
d) Permanecer sempre aberto.
e) Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a
produtividade do servidor.
QUESTÃO 33
Ratos, baratas e moscas encontram nos restos do que
consumimos as condições ideais para se desenvolverem.
Em relação ao lixo é incorreto afirmar:
a) O conjunto de resíduos como areia, folhas carregadas
pelo vento, pontas de cigarro, constitui o chamado lixo
público.
b) A limpeza das ruas e calçadas deve ser realizada
sempre por meio de jato de água.
c) O fator que muito influencia a limpeza de uma cidade é
o grau de educação da população.
d) Não é preciso varrer a faixa mais central de uma rua. O
trânsito de veículos basta para empurrar a sujeira para as
sarjetas.
e) Quando o lixo não é coletado regularmente os efeitos
sobre a saúde pública só aparece um pouco mais tarde
quando ocorrem as doenças.
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QUESTÃO 34
Assinale o equipamento que não apresenta segurança
para o gari:
a) Boné
b) Luvas
c) Revolver
d) Botas
e) Uniforme
QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que não faz parte
responsabilidade do gari.
a) Escavar e tapar buracos
b) Abrir e fechar valas
c) Desentupir bueiros e sarjetas
d) Realizar a limpeza de rios e córregos
e) Fazer a limpeza interna da Câmara Municipal

da

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que apresenta conduta errada do
gari.
a) Atender a todos com educação.
b) Cumprir horários, escalas e normas da Instituição.
c) Evitar comentários e conversas durante o serviço.
d) Não usar luvas de borrachas e botas na época do calor.
e) Respeitar a todos independente do cargo que ocupa.

QUESTÃO 38
Não é competência do gari:
a) Capinar e roçar terrenos para plantio em propriedade
das autoridades da prefeitura.
b) Colocar o lixo em caminhões ou outro transporte de
coleta e descarregá-lo em lixões.
c) Zelar pela manutenção dos equipamentos empregados
na limpeza pública.
d) Realizar a capina das ruas, praças e demais logradouros
públicos.
e) Roçar as margens dos rios e nos acostamentos das
estradas.
QUESTÃO 39
Em relação à jardinagem assinale a alternativa incorreta.
a) Rega é o ato de aplicar água a relva, plantas, flores e
jardins.
b) Em caso de acidente de criança com plantas tóxicas
procure imediatamente um médico.
c) Quanto maior a quantidade de água aplicada no jardim
melhor será o crescimento das plantas.
d) Rega manual significa regar a mão ou com uma
mangueira.
e) A rega tem um bom resultado quando é na quantidade
e hora adequada.

QUESTÃO 37
Para manter jardins e avenidas bonitas e agradáveis,
alguns cuidados são necessários, exceto:
a) A remoção de ervas daninhas periodicamente.
b) Limpeza de toda a área com a retirada de papéis,
folhas, galhos secos, pontas de cigarro, etc.
c) Aplicação de defensivos agrícolas sempre que
necessário, obedecendo às instruções de uso.
d) Podar as árvores no período correto evitando o livre
crescimento de uma sobre as outras.
e) O não uso de EPI para evitar acidentes.
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QUESTÃO 40
Em relação à adubação assinale a alternativa correta.
a) A prática da adubação consiste em repor os nutrientes
retirados do solo pelas plantas.
b) Num jardim todas as plantas têm necessidades iguais
de nutrientes.
c) O adubo repõe nas plantas os nutrientes de que o solo
necessita.
d) Um só tipo de adubo é necessário para todas as plantas
da cidade.
e) São chamados adubos orgânicos os provenientes de
origem vegetal ou animal.

________________________________
Assinatura do Candidato
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