ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: GARI
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, MP3, Ipod, Ipad
e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 09 de abril de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
08 de abril de 2018
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1
2

Da janela do trem detido numa modesta estação europeia, observo um rosto que surge da porta
de uma casa cujas paredes tão próximas eu poderia arranhar com as unhas.

3

A mulher ocupa-se em olhar a paisagem familiar. Seu rosto, alheio ao mundo contemporâneo,

4

parece emerso do século XVII. Imagino-a arrastando consigo as agruras e a sorte inerente à época tão

5

distante, a que dava provas, ainda hoje, de pertencer.

6

Era feia e de feições esparramadas pelo rosto. Fabulo, então, sobre que poeta iria descrever-

7

lhe a aparência. Para coroar-lhe a fronte, decerto ele jamais evocaria flores, estrelas, conchas do mar.

8

As gentis metáforas que cercam o mistério da beleza.

9

Atrás da cortina semicerrada do trem, pressinto que a mulher, de vida quase negligente, não

10

está ali por acaso. Graças a secreto espírito de aventura, ela conseguira, em rápidos minutos, ultrapassar

11

a rígida moldura do tempo, que a atava ao século XVII, só para chegar a nós, míseros servos de uma

12

estética escorregadia, duvidosa, e que não lhe inspiraria confiança.

13

Da sua porta, contudo, ela enxerga o mundo, e deixa-se apreciar. Uma realidade assim

14

acanhada me desconcerta. Sinto vergonha de aplicar-lhe padrões, conceitos produzidos por uma cultura

15

difusa, alimentada tão-somente com nomes oriundos da ilusão. ( ... ) Com que direito tento classificá-

16

la, se quase nada entendo de beleza! Esta arma com a qual a estética brande para semear a discórdia e

17

fragilizar o gosto. E com ela ainda propõe ao mundo uma ordem capaz de serenar os vendavais da

18

paixão! Com que princípios julgá-la, se careço do arbítrio da misericórdia!

19

A mulher encostara-se à parede do lar, diante do canteiro de flores maculadas pela fuligem do

20

trem. Aprecio-lhe, então, a naturalidade com que insinua o outro lado da sua beleza. O orgulho com

21

que ostenta traços provenientes de uma genealogia há milênios enraizada naquele pedaço de terra. Estes

22

mesmos familiares que, de onde precisamente ela estava, viram o sol nascer. Dali mesmo guardaram

23

permanente vigília à paisagem, para que nada lhes fugisse, enquanto pressentiam que no futuro um

24

trem, soltando fumaça, haveria de passar frente à morada ancestral.

25
26

Indiferente ao meu olhar vencido por fugaz tributo à sua hipotética beleza, a mulher regressa
a casa e o trem começa a andar. (...)
PIÑON, Nélida. In: O pão de cada dia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p. 1-3.
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01) No primeiro parágrafo, a narradora

05) Está contida no texto, predominantemente, uma

(A) distancia-se da realidade apreendida,
(B) tem uma atitude crítica em face de uma visão

(A)
(B)
(C)
(D)

inesperada.
(C) desloca para si o foco de interesse, em detrimento
do rosto focado.
(D) situa o espaço focalizado e envolve-se na cena.

06) O texto evidencia alguma informação sobre épocas

e estilos diferentes.

02) Do segundo parágrafo, é correto afirmar:
(A) A narradora reflete sobre o mundo atual e prefere-o

ao passado.
(B) A narradora, sutilmente, caracteriza a realidade de
uma outra época.
(C) Narradora e personagem estabelecem entre si um
conflito de ordem pessoal.
(D) A mulher observada é vista como um ser previsível
e surgido da imaginação do artista.
03) É uma ideia presente no terceiro parágrafo:

Na comparação que a autora estabelece entre a época
atual e a passada, ela vê a estética contemporânea como
(A) de critérios classificatórios definidos e consensuais.
(B) voltada para padrões de beleza pouco nítidos e nada

confiáveis.
(C) baseada em critérios ultrapassados de classificação

estética de beleza.
(D) de mau gosto, pois os padrões de beleza são de uma
cultura primitiva.
07) O

termo destacado expressa intensidade na
alternativa

(A) O aspecto físico da mulher está em desacordo com

os padrões de beleza da narradora.
(B) A criatividade do artista não consegue expressar,

mesmo que se faça necessário, a ausência do belo.
(C) O artista busca elementos artificiais para ressaltar o

belo humano.
(D) A mulher é individualizada pela firmeza dos seus

traços faciais.

Exposição de fatos.
Descrição de ambientes.
Informação publicitária.
Narrativa que envolve personagens.

(A)
(B)
(C)
(D)

"tão" (L.4).
"ainda" (L.5).
"jamais" (L.7).
"por acaso" (L.10).

08) A alternativa em que o termo transcrito expressa

modo
04) Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as

falsas, com F, de acordo com o texto.
A partir do quarto parágrafo até o final do texto, "a
mulher", na ótica da narradora,



) adquire um poder sobre-humano e enigmático.
) tem a força de transformar a realidade de hoje em
realidade caótica.
) passa a ter um senso crítico e uma face artificial.
) adquire contornos de um ser que é a origem de
outros seres naquele mundo.
) revela-se um ser ambivalente: ao mesmo tempo
que é observado, observa o mundo.
) é um ser permanentemente fixado em seu espaço,
enquanto o mundo circundante é fugaz.





(A)
(B)
(C)
(D)

FVVFVV
VFVVVF
VFFVVV
VFFVFV
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(A)
(B)
(C)
(D)

"de feições esparramadas pelo rosto" (L.6).
"de vida quase negligente" (L.9).
"Da sua porta" (L.13).
"assim" (L.13).

09) Exprime ideia de exclusão a palavra
(A)
(B)
(C)
(D)

"quase" (L.9).
"ali" (L.10).
"só" (L.11).
"então" (L.20).

10) Sobre a pontuação do texto, é correto afirmar
(A) A vírgula da linha 11 que antecede a frase “que a

atava ao século XVII” (L.11) foi usada para
introduzir uma informação explicativa.
(B) A vírgula da linha 1 é facultativa.
(C) As vírgulas da linha 3 foram usadas para isolar um
adjunto adverbial.
(D) As vírgulas da linha 20 são obrigatórias.
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11) A alternativa cuja expressão expressa a mesma

função sintática de “-lhe”, em “Para coroar-lhe a
fronte” (L.7) é a
(A)
(B)
(C)
(D)

“inerente à época tão distante” (L.4/5).
“lhe” (L.12).
“me” (L.14).
“ancestral” (L.24).

MATEMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Três tábuas devem ser cortadas em pedaços iguais

de maior comprimento possível. Sabendo que elas
medem 120 cm, 90 cm e 70 cm quanto irá medir
cada pedaço?

12) A alternativa cujo adjetivo traduz ideia de tempo é

a
(A)
(B)
(C)
(D)

“próximas” (L.2)
“permanente” (L.23).
“provenientes” (L.21).
“ancestral” (L.24).

13) A alternativa cuja expressão transcrita tem função
(A)
(B)
(C)
(D)

predicativa é a
“flores” (L.7).
“acanhada” (L.14).
“indiferente” (L.25).
“precisamente” (L.22).

14) Constitui exemplo de derivação imprópria o
(A)
(B)
(C)
(D)

vocábulo
“gosto” (L.17).
“orgulho” (L.20).
“enraizada” (L.21).
“sol” (L.22).

15) Assinale

a
alternativa
que
apresenta,
respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato
e um dígrafo.

(A)
(B)
(C)
(D)

17) Para um evento foram solicitadas 220 garrafas de

água. Sabe-se que cada pessoa presente recebeu 2
garrafas de água e que sobraram 40 garrafas.
Quantas pessoas estavam presentes no evento?
(A)
(B)
(C)
(D)

90
108
110
180

18) Em um restaurante são necessários 5 garçons para

atender as 40 mesas. Se a quantidade de mesas
fossem 64 quantos garçons seriam necessários?
(A)
(B)
(C)
(D)

6
7
8
9

19) Um carro percorre 14 quilômetros com um litro de

gasolina. Se em uma viagem foram consumidos 98
litros, qual a distância em quilômetros que o carro
percorreu?

(A) “europeia” (L.1), “familiar” (L.3), “flores” (L.7)
(B) “quase” (L.16), “poeta” (L.6), “esparramadas”

(L.6)
(C) “padrões” (L.14), “enquanto” (L.23), “mulher”
(L.3)
(D) “trem” (L.1), “poderia” (L.2), “mundo” (L.3)

20 cm
2 cm
10 cm
5 cm

(A)
(B)
(C)
(D)

7
72
1326
1372

20) Em uma subtração o subtraendo é 38 e o total ou

diferença é 12. Quanto é o minuendo?
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: GARI

10
26
36
50
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre a limpeza de janelas assinale a alternativa

incorreta:
(A) O uso de um produto inadequado pode deixar

resíduos pegajosos nos vidros das janelas do
edifício.
(B) Para janelas que não estejam no piso térreo, pode ser
melhor pedir ajuda a um profissional.
(C) Limpe o rodo com um pano limpo todas as vezes
que você passar pelo vidro para remover a sujeira e
a água. Lembre-se de posicionar o rodo levemente
inclinado para que a água caia na direção do chão.
(D) Tenha em mente que é melhor limpar vidros de
janelas com a incidência direta de luz solar, porque
o sol ajuda a secar a água rapidamente e assim evita
deixar manchas.
22) Dos produtos de limpeza listados abaixo, em qual

deles é necessário o uso de luvas grossas de
borracha e óculos de proteção, caso você esteja
usando uma mangueira de alta pressão?

QUESTÕES DE 21 A 40
(C) Na parte externa do vaso, você pode utilizar um

pouco do vinagre com aqueles removedores
especiais de gordura. Eles são mais cremosos e
formam também uma camada para limpar e proteger
o objeto.
(D) Uma dica importante na limpeza do vaso sanitário é
utilizar o bicarbonato de sódio e água quente para
limpeza externa, isso ajuda a remover as bactérias
que podem ficar nesta região.
24) Em tetos de PVC, que podem sofrer com a ação do

tempo e do sol, qual a solução mais adequada para
sua limpeza:
(A) Misturar em um balde 5 litros de água morna com

duas colheres de detergente.
(B) Uma a solução de água com detergente para a
limpeza comum do dia-a-dia.
(C) Um balde apenas com água e pano seco.
(D) Em uma solução com 5 litros de água, dissolver
duas colheres de saponáceo cremoso ou então
detergente com vinagre.

(A) Detergente
(B) Água Sanitária
(C) Sabão em pó

25) Nas afirmações abaixo, julgue-as se são verdadeiras

e em seguida assinale a alternativa correta:

(D) Sabão em barra.
23) O banheiro é uma das áreas da casa que precisa de

maior atenção na limpeza. Por ser um ambiente
propício a proliferação de bactérias e fungos, é
fundamental escolher os métodos e produtos
corretos, além de manter uma rotina de limpeza
frequente. Sendo assim, assinale a alternativa
abaixo no qual a afirmação não é verdadeira:
(A) Um dos maiores erros em uma limpeza é não utilizar

o mesmo pano e a mesma bucha que foram
utilizadas no banheiro, para lavar outros cômodos e
móveis da casa, pois usar novos panos, aumenta o
número de panos contaminados.
(B) Utilize água sanitária e uma bucha para esfregar a
parte interna do vaso. O ideal é deixar sempre de
molho por um tempo, normalmente uns dois
minutos.

CARGO: GARI

I. Uma forma eficiente e segura de remover mofo e
bolor de cozinhas e banheiros é misturar vinagre
com alvejantes à base de cloro ou água sanitária.
II. A forma mais prática e eficiente de remover mofo e
bolor na cozinha ou no banheiro é usando um
desinfetante em gel, que não escorre como os
desinfetantes líquidos e tende a permanecer mais
tempo sobre a superfície afetada.
III. Não é aconselhado o uso de removedores de mofo e
bolor que tenham como princípio ativo, o cloro.
(A) Somente a afirmação II é verdadeira.
(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
(C) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
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26) Grande parte dos móveis fabricados hoje, utilizam

29) No quadro abaixo, relacione a coluna 1 com a

como matéria-prima principal o MDF, uma placa de
fibra de média densidade. O MDF nada mais é que
uma espécie de compensado de madeira, material
considerado mais econômico e ecológico. Assinale
a alternativa abaixo que é uma prática que não deve
ser realizada na limpeza desse tipo de móvel:

coluna 2, e em seguida assinale a alternativa com a
sequência correta:
Coluna 1
(1) Sapólio

(A) Utilizar pano umedecido com água e detergente

neutro.
(B) Utilizar utilize detergentes coloridos.
(C) Usar pano limpo com álcool e logo após passar um
pano umedecido somente com água.
(D) Com o auxílio de um pano limpo aplicar solução de
água com água sanitária

(2) Cloro

(3) Desinfetante

27) Saber como limpar o computador de um escritório

ou empresa é fundamental, pois a falta de
higienização do PC e seus componentes favorecem
o acúmulo de poeiras e demais partículas,
comprometendo sua ventilação. Para a limpeza do
teclado de um computador, qual dos utensílios
listados abaixo não devem ser utilizados?

(4) Removedor

(5) Água Raz

Coluna 2
(
) Apresenta bons
resultados
na
remoção de tintas
acrílicas.
( ) Eficaz na retirada de
sujeira em azulejos,
panelas inox, fogões
e pisos rústicos.
( ) É indicado para a
limpeza e remoção de
esmaltes sintéticos e
graxas impregnadas
nas superfícies.
(
) É eficiente no
tratamento da água da
piscina.
(
) É eficaz para
desinfectar e odorizar
ambientes.

(A) Cotonetes
(B) Sabão líquido neutro

(A) (5); (1); (4); (2); (3)

(C) Pano úmido

(B) (4); (1); (5); (2); (3)

(D) Álcool

(C) (2); (3); (4); (5); (1)
(D) (4); (3); (2); (5); (1)

28) Que tipo de produtos de limpeza são extremamente

químicos, capazes de dissolver camadas de graxa e
de óleo e são inflamáveis e combustíveis, por isso,
todo cuidado é pouco ao manuseá-los?

30) Sobre qual produto de limpeza listado abaixo é

essencial o uso de equipamentos de proteção (luvas
e máscara) durante o manuseio, pois apresenta
elevado risco de provocar queimaduras de pele?

(A) Ácidos
(B) Alcalinos

(A) Álcool

(C) Solventes

(B) Água Sanitária

(D) Biodegradáveis

(C) Água Raz
(D) Cloro
31) São regras básicas de higiene na cozinha, exceto:
(A) Nunca reaquecer os alimentos cozidos.
(B) Evitar o contato entre alimentos crus e cozidos.
(C) Lavar as mãos constantemente.
(D) Consumir imediatamente os alimentos cozidos.

CARGO: GARI
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32) Realizar a retirada de gêneros alimentícios seguindo

o critério da validade significa:
(A) “MCPS” – Mais caro, primeiro que sai.

35) O lixo proveniente de matéria viva, ou seja, possui

origem biológica e são depositados em locais
apropriados denominados aterros sanitários,
recebem o nome de:

(B) “PVUS” – primeiro que vence, último que sai.
(C) “MBPS” – Mais barato, primeiro que sai.

(A) Lixo Hospitalar

(D) “PVPS” – primeiro que vence, primeiro que sai.

(B) Lixo Orgânico
(C) Lixo Biodegradável

33) Coleta seletiva de lixo é um processo que consiste

na separação e recolhimento dos resíduos
descartados por empresas e pessoas. Nas
alternativas abaixo assinale àquela no qual o item
descrito necessita de um descarte especial:
(A) Embalagens de sabão em pó

(D) Lixo Radioativo
36) No lanche de tarde se você comer uma banana e

tomar uma latinha de refrigerante, de acordo com a
Coleta Seletiva, em quais das lixeiras descritas
abaixo você deverá descartar os restos do seu
lanche?

(B) Portas de vidro
(C) Garrafas PET

(A) Em uma lixeira de cor marrom e amarela.

(D) Lâmpadas Fluorescentes

(B) Em uma lixeira de cor cinza e amarela.
(C) Em uma lixeira de cor marrom e azul

34) Nas afirmações abaixo a respeito das formas

possíveis para o tratamento do lixo e sua disposição
final na natureza, julgue-as se são verdadeiras e em
seguida assinale a alternativa correta:
I. Aterro sanitário é um método de aterramento dos
resíduos em terreno preparado para a colocação do
lixo, de maneira a causar o menor impacto
ambiental possível.
II. A Compostagem baseia-se no reaproveitamento dos
componentes presentes nos resíduos de forma a
resguardar as fontes naturais e conservar o meio
ambiente.
III. Incineração é um processo no qual a matéria
orgânica putrescível (restos de alimentos, aparas e
podas de jardins etc.) é degradada biologicamente,
obtendo-se um produto que pode ser utilizado como
adubo.
(A) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(C) Somente a afirmação I é verdadeira.
(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.

CARGO: GARI

(D) Em uma lixeira de cor cinza e azul.
37) É muito importante estar atento ao uso de óleo

quente na cozinha, pois ele é causa frequente de
queimaduras. Para diminuir a chance de acontecer
algum acidente com óleo quente assinale a
alternativa correta abaixo:
(A) O cabo das panelas deve estar voltado para fora do

fogão.
(B) Nunca utilize utensílios com cabo de metal.
(C) Nunca tampe uma panela de fritura.
(D) Coloque um pouco de líquidos frios sobre o óleo
quente, pois isso pode evitar um tipo de “explosão.
38) No preparo de uma refeição para merenda escolar,

verifique as afirmações abaixo e assinale àquela que
não é verdadeira:
(A) As verduras folhosas são gostosas quando bem

frescas. Não devem ser conservadas refrigeradas, e
nem armazenadas em geladeira, pois murcham e
ficam amareladas facilmente.
(B) Quando cozinhamos os alimentos, aumentamos as
opções que temos para nos alimentarmos. Assim,
alimentos que crus seriam indigestos se tornam
apropriados para o consumo quando cozidos.
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(C) Além do calor do cozimento, o contato com a luz

também destrói a vitamina C. Assim, quando fizer
um suco de laranja, rica em vitamina C, não demore
muito para tomá-lo e guarde-o em uma jarra que não
seja transparente.
(D) Ao preparar sucos, fique atento à quantidade de
água utilizada! O suco não deve ficar muito diluído
(fraco), pois a quantidade de nutrientes será menor.
Também não exagere no açúcar, que pode aumentar
muito a quantidade de calorias, além de aumentar os
riscos de doenças como obesidade e diabetes e o
aparecimento de cáries nas crianças.
39) Para fazer a limpeza de superfícies envidraçadas e

evitar riscos e manchas, qual dos produtos abaixo é
o aconselhado:
(A) Saponáceos
(B) Panos de material áspero
(C) Produtos de limpeza a base de solventes
(D) Desengordurante neutro e líquido
40) A respeito da Prevenção da contaminação cruzada

assinale a alternativa correta:
(A) Os utensílios (talheres, tábuas de corte, panelas,

potes plásticos, etc) utilizados para manipular
alimentos devem ser higienizados após manipular
outro tipo de alimento.
(B) As superfícies utilizadas na manipulação de
alimentos não necessitam ser higienizadas
constantemente.
(C) Os manipuladores devem atentar-se a higiene
pessoal, principalmente com relação à higiene das
mãos, evitando-as a cada troca de atividade.
(D) O armazenamento dos alimentos já preparados não
deve ser feito juntamente com os alimentos crus.

CARGO: GARI
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