Concurso Público 01/2016 – Câmara Municipal de Miguel Pereira – Auxiliar de Serviços Gerais
Instituto de Avaliação Nacional
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto a seguir para
responder às questões de 01 a 07.
MAR PORTUGUÊS
Ó Mar salgado, quanto do teu sal são
lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram!
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar para que
tu fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma
não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador tem
que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas
nele é que espelhou o céu!
(Fernando Pessoa, in Mensagem)

01. Segundo o texto, o povo de Portugal,
na época das conquistas:
(A) não experimentou qualquer sofrimento;
(B) mostrava medo e insegurança diante do
imenso oceano Atlântico;
(C) sofreu muito em virtude das grandes
navegações;
(D) tinha larga experiência em navegações.
02. Muitos portugueses perderam entes
queridos devido às navegações pelo
Atlântico. Um trecho do texto que
comprova essa afirmação é:
(A) Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a
alma não é pequena.
(B) Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
mas nele é que espelhou o céu!
(C) Quantas noivas ficaram por casar para
que tu fosses nosso, ó mar!
(D) Quantos filhos em vão rezaram!
03. De acordo com o texto, uma palavra
que define bem o povo português da
época é:
(A) humildade
(B) arrogância
(C) coragem
(D) esperteza
04. Em “Deus ao mar o perigo e o
abismo deu, mas nele é que espelhou o
céu!”, a palavra “nele” faz referência:
(A) ao mar
(B) a Deus

(C) ao abismo
(D) ao céu
05. “Quantas noivas ficaram por casar
para que tu fosses nosso, ó mar!”
A expressão sublinhada indica:
(A) modo
(B) negação
(C) finalidade
(D) explicação
06. Assinale a alternativa onde a palavra
sublinhada indica condição.
(A) Ó Mar salgado, quanto do teu sal são
lágrimas de Portugal!
(B) Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a
alma não é pequena.
(C) Quem quer passar além do Bojador tem
que passar além da dor.
(D) Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
mas nele é que espelhou o céu!
07. No trecho “Quem quer passar além
do Bojador tem que passar além da
dor”, a palavra sublinhada é:
(A) pronome indefinido
(B) pronome relativo
(C) conjunção integrante
(D) preposição
08. Assinale a opção com erro de grafia.
(A) amta
(B) orixá
(C) exceção
(D) bueiro
09. A palavra que recebe acento gráfico
de acordo com a mesma justificativa de
“saúde” é:
(A) parábola
(B) saída
(C) fértil
(D) homúnculo
10. Houve erro no emprego ou não do
acento indicativo de crase em:
(A) O rapaz chegou às 20:00 horas.
(B) O estádio fica a dois quilômetros de
minha casa.
(C) Vou a Petrópolis.
(D) Fez referência à este e não aquele
senhor.
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11. Resolvendo 3/2 + 5², encontramos:
(A) 3/27
(B) 53/2
(C) 30
(D) 40

18. Se 5 pedreiros gastam 12 dias para
construir um muro, conclui-se que 15
pedreiros constroem o mesmo muro em:
(A) 3 dias
(B) 4 dias
(C) 5 dias
(D) 6 dias

12. Um pai tem 30 anos e seu filho tem
20 anos a menos. Daqui a 15 anos, a
soma das idades do pai e do filho será:
(A) 60
(B) 70
(C) 80
(D) 90

19. Um comerciante resolver aumentar o
valor de seu produto em 10%. Se o
produto custava R$ 120,00, passará a
custar:
(A) R$ 112,00
(B) R$ 115,00
(C) R$ 132,00
(D) R$ 140,00

13. Ao dividir um número natural por 8,
encontramos quociente 3 e resto 2. Esse
número é:
(A) 26
(B) 25
(C) 24
(D) 23

20. A área de um retângulo é o produto
da sua largura pelo seu comprimento. A
área de um terreno de forma retangular
de 3 dam X 4.000 cm é, em m², igual a:
(A) 12
(B) 120
(C) 1.200
(D) 12.000

MATEMÁTICA

14. O número de divisores naturais de
15 é:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
15. O resultado da multiplicação do
Menor Múltiplo Comum (MMC) pelo
Maior Divisor Comum (MDC) dos
números 6 e 8 é:
(A) 24
(B) 30
(C) 48
(D) 50
16. Antônio gastou metade do seu
salário com o pagamento do cartão de
crédito. A terça parte do que restou ele
utilizou para pagar o aluguel, e ainda
ficou com R$ 200,00. O salário que
Antônio recebeu, em R$, foi de:
(A) 1.200,00
(B) 1.000,00
(C) 800,00
(D) 600,00
17. Pedro vai distribuir R$ 300,00 para
seus três filhos. A divisão será em
partes diretamente proporcionais às
suas idades que são 2, 3 e 5 anos. O
filho mais velho receberá:
(A) R$ 150,00
(B) R$ 100,00
(C) R$ 90,00
(D) R$ 60,00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. São procedimentos recomendáveis
no processo de higienização das mãos,
EXCETO:
(A) abrir a torneira e molhar as mãos sem
encostar na pia ou lavatório;
(B) ensaboar as duas mãos friccionando a
palma, o dorso, os espaços entre os dedos,
as articulações, as unhas, os dedos e os
punhos;
(C) enxaguar as mãos;
(D) fechar a torneira sem utilizar papel
descartável ou equivalente.
22. A utilização de óculos de proteção
individual ou máscara de proteção facial
é recomendada para a limpeza de:
(A) tetos
(B) pisos
(C) janelas
(D) portas
23. Calçado recomendado quando se
trabalha em terrenos lamacentos e com
dejetos de animais:
(A) sapatos de couro;
(B) botas de borracha com solado estriado;
(C) sandálias fechadas;
(D) botas de couro com cano alto.
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24. Para os produtos químicos utilizados
na limpeza, assinale a opção CORRETA.
(A) A maioria dos produtos químicos são
inofensivos à saúde de quem os manuseia.
(B) É desnecessário lavar o recipiente entre
a diluição de um produto e outro.
(C) Devemos armazenar os produtos
químicos em locais onde a temperatura não
apresente calor nem frio excessivos.
(D) A mistura de produtos químicos com
composições diferentes sempre aumenta a
eficácia na limpeza.
25. Equipamento de proteção individual
utilizado para atividades de lavagem em
geral:
(A) avental
(B) máscara
(C) protetor ocular
(D) botas
26. É recomendável no processo de
coleta de lixo, EXCETO:
(A) esvaziar as lixeiras somente quando
complemente cheias;
(B) recolher o lixo antes de qualquer tipo de
limpeza;
(C) lavar as lixeiras diariamente e sempre
que necessário;
(D) não colocar sacos de lixo pelos
corredores.
27. Devemos efetuar a limpeza dos
equipamentos e ferramentas utilizados
nas atividades diárias:
(A) somente antes de serem guardados;
(B) somente após utilizados;
(C) somente durante a utilização;
(D) antes de guardar, após utilizados e,
eventualmente, durante a utilização.

(B) A reciclagem do material é muito
importante, não apenas para diminuir o
acúmulo de dejetos, como também para
poupar a natureza da extração inesgotável
de recursos.
(C) As esponjas de aço, as garrafas de
plástico, o isopor e os cabos de panela são
exemplos de materiais recicláveis.
(D) Os objetos reciclados não serão
transformados nos mesmos produtos. Por
exemplo, garrafas recicláveis não serão
transformadas em outras garrafas, mas em
outros materiais, como solados de sapato.
30. Sejam as afirmativas relacionadas ao
tema COLETA SELETIVA.
I. As quatro principais modalidades de
coleta seletiva são: domiciliar, em
postos de entrega voluntária, em postos
de troca, e por catadores.
II. A modalidade de coleta seletiva em
postos de troca se baseia na troca do
material entregue por algum bem ou
benefício.
III. O sucesso da coleta seletiva tem
como causa os investimentos feitos
para a sensibilização e conscientização
da população.
Estão CORRETAS:
(A) I e II, apenas;
(B) I e III, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) I, II e III.

RASCUNHO

28. São princípios básicos no processo
de limpeza, EXCETO:
(A) utilizar o correto equipamento de
proteção individual;
(B) iniciar a limpeza pelas paredes ou
áreas mais baixas;
(C) começar sempre pelo ambiente menos
contaminado para o mais contaminado;
(D) limpar em um único sentido, de cima
para baixo, e em linhas paralelas, nunca
em movimentos de vai e vem.
29. Sobre RECICLAGEM, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) É um conjunto de técnicas que tem por
finalidade aproveitar os detritos e
reutilizá-los no ciclo de produção de que
saíram.
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