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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE-PI

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019
CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
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.

Exemplo:
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
Ccontínua e
A preta,Bde forma
densa.
A as letras
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com
(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 Processo Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, réguas, 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 NÃO poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 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 11 de março de 2019 a partir das 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________

Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
10/03/2019
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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 10

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.
O Carnaval
Ao pensarmos sobre o Carnaval, temos o hábito de considerá-lo como uma típica festa brasileira. A presença
dessa festividade em nossa cultura é tão grande que muitos chegam a afirmar que o ano começa depois do Carnaval.
No exterior, essa mesma festa se transformou em um dos grandes referenciais da cultura brasileira. No imaginário de
muitos estrangeiros “carnaval” está entre as três primeiras palavras quando o assunto é Brasil.
No entanto, podemos afirmar que o carnaval não é uma festa brasileira. Remontando pesquisas históricas que
chegam até a Antiguidade Clássica, temos informações que os festejos de carnaval passaram por muitas
transformações e se fez presente em diferentes culturas do mundo. Até chegarmos ao Carnaval dos padrões hoje
conhecidos, diferentes tipos de festa ocorreram com o mesmo nome.
O carnaval é originário da Roma Antiga e, incorporado pelas tradições do cristianismo, passou a marcar um
período de festividades que aconteciam entre o Dia de Reis e a quarta-feira anterior à Quaresma. Em Roma, a
Saturnália seria a festa equivalente ao carnaval. Nela um “carro naval” percorria as ruas da cidade enquanto pessoas
vestidas com máscaras realizavam jogos e brincadeiras.
Segundo outra corrente, o termo “carnaval” significa o “adeus à carne” ou “a carne nada vale” e, por isso
mesmo, traz em sua significação a celebração dos prazeres terrenos. [...]
Mesmo contando com a resistência de algumas alas mais conservadoras, o Carnaval passou a contar com um
período de celebração regular quando, em 1091, a Igreja oficializou a data da Quaresma. Contando com esse
referencial, o carnaval começou a ser usualmente comemorado como uma antítese ao comportamento reservado e à
reflexão espiritual que marcam a data católica. Assim, a festa carnavalesca passou a ser compreendida como um
período onde as obrigações e diferenças do mundo cotidiano fossem anuladas.
Durante a Idade Moderna, os bailes de máscara, as fantasias e os carros alegóricos foram incorporados à festa.
Com o passar do tempo, as características improvisadas e subversivas do Carnaval foram perdendo espaço para
eventos com maior organização e espaços reservados à sua prática. Grande parte da inspiração do nosso carnaval
contemporâneo foi trazida com a grande influência que a cultura francesa teve no Brasil, principalmente, no século
XIX.
Atualmente, o prestígio alcançado pelos desfiles de carnaval, principalmente no Rio de Janeiro e em São
Paulo, e a disseminação das chamadas micaretas trouxeram novas transformações ao evento. Alguns críticos chegam
a afirmar que o sentido popular da festa perdeu lugar. Apesar dessas mudanças, esses quatro dias do calendário são
aguardados com muita expectativa. Seja pela expectativa do festejo, ou pelo descanso.
Por Rainer Sousa
Mestre em História
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br
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QUESTÃO Nº 01
É CORRETO afirmar sobre o objetivo principal do autor do texto:
A)
B)
C)
D)

Comparar a festa de Carnaval nas diferentes regiões do mundo.
Descrever o Carnaval da Antiguidade Clássica.
Mostrar as características do Carnaval da Idade Moderna.
Apresentar as origens das festas de Carnaval.

QUESTÃO Nº 02
O texto é apresentado em forma de:
A)
B)
C)
D)

Narração.
Descrição.
Dissertação.
Injunção.

QUESTÃO Nº 03
“(...) o carnaval começou a ser usualmente comemorado como uma antítese ao comportamento reservado(...).” 5º§
A palavra destacada nessa frase tem o significado de:
A)
B)
C)
D)

Semelhança.
Busca.
Oposição.
Situação.

QUESTÃO Nº 04
“No entanto, podemos afirmar que o carnaval não é uma festa brasileira.” 2º§
No período acima, a conjunção sublinhada tem a ideia de:
A)
B)
C)
D)

Adição.
Oposição.
Causa.
Conclusão.

QUESTÃO Nº 05
“Seja pela expectativa do festejo, ou pelo descanso.” 7º§
A relação de ideia entre as orações desse período é de:
A)
B)
C)
D)

Tempo.
Explicação.
Alternância.
Proporção.
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QUESTÃO Nº 06
Observe, com atenção, a charge a seguir.

https://www.google.com
É correto afirmar sobre o emprego da palavra “por que” na frase da charge:
A)
B)
C)
D)

A palavra “por que” é um substantivo.
A palavra “por que” introduz uma pergunta.
A palavra “por que” introduz uma resposta.
A palavra “por que” indica “o motivo pelo qual” (por que – relativo).

QUESTÃO Nº 07
“Ao pensarmos sobre o Carnaval, temos o hábito de considerá-lo como uma típica festa brasileira.” 1º§
Assinale a opção que justifica a acentuação gráfica das palavras sublinhadas nessa frase.
A)
B)
C)
D)

A primeira palavra é proparoxítona e a segunda é paroxítona terminada em “o”.
A primeira palavra é proparoxítona e a segunda é oxítona terminada em “a”.
A primeira palavra é paroxítona e a segunda é oxítona terminada em “a”.
As duas palavras são acentuadas pela mesma regra conforme a Reforma Ortográfica.

QUESTÃO Nº 08
“Durante a Idade Moderna, os bailes de máscara, as fantasias e os carros alegóricos foram incorporados à festa.” 6º§
O sujeito dessa frase é classificado como:
A)
B)
C)
D)

Simples.
Indeterminado.
Oração sem sujeito.
Composto.

QUESTÃO Nº 09
“No exterior, essa mesma festa se transformou em um dos grandes referenciais da cultura brasileira.” 1º§
O tempo verbal dessa frase está corretamente identificado em:
A)
B)
C)
D)

Pretérito perfeito do indicativo.
Pretérito imperfeito do indicativo.
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
Pretérito imperfeito do subjuntivo.

QUESTÃO Nº 10
“Os estrangeiros vêm dispostos para o carnaval do Brasil.”
O singular da forma verbal sublinhada é:
A) Vê.
B) Vem.
C) Vir.
D) Ver.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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MATEMÁTICA

QUESTÕES DE 11 A 20

QUESTÃO Nº 11
Três amigos trabalham na empresa “Negócios e Propostas” e ganham salários distintos. Jorge recebe R$ 1.260,00, Rafael
recebe o dobro do salário de Jorge e Gilberto recebe 1/3 do salário de Rafael. Qual o Mínimo Múltiplo Comum (M.M.C) dos
salários dos três amigos?
A)
B)
C)
D)

R$ 360,00
R$ 24,00
R$ 2.520,00
R$ 4.620

QUESTÃO Nº 12
A sorveteria, Flocos de Neve, possui 5 freezers que comportam 150 kg de sorvete cada. Quanto de sorvete precisará ser
comprado sabendo que em 4 dos 5 freezers, estão faltando 2/6 de sorvete para completar a sua capacidade máxima?
A)
B)
C)
D)

60 kg
125 kg
50 kg
200 kg

QUESTÃO Nº 13
Qual o Máximo Divisor Comum (M.D.C) entre 120 e 85?
A)
B)
C)
D)

5
2.040
31
17

QUESTÃO Nº 14
Qual o valor da expressão a seguir?

A)
B)
C)
D)

𝟏
𝟐
𝟐
[2 × (𝟓 + 𝟕 − ) + 𝟑 × ] ÷
𝟐
𝟓
𝟑
16,13
36,3
18,3
17

QUESTÃO Nº 15
No último fim de semana, Isabel fez o chá de bebê de seu primeiro filho, Théo. Enquanto arrumava a casa encontrou uma
caixa cheia de lembrancinhas que sobraram: 210 chupetinhas, 135 mamadeirinhas, 180 fraldinhas e 240 sapatinhos. A fim de
organizar estes enfeites, Isabel decidiu agrupa-los em caixinhas, cada uma com um tipo de lembrancinha, mas todas com o
mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Qual a quantidade total de caixinhas que Isabel conseguirá fazer?
A)
B)
C)
D)

51
15
16
14
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QUESTÃO Nº 16
Ramon foi comprar seus materiais escolares para o ano letivo. Comprou 3 canetas pretas, 3 azuis e 3 vermelhas, no valor de
R$ 1,65 cada. Comprou também 6 cadernos no valor de R$ 8,89 cada, 3 lapiseiras no valor de R$ 4,50 cada e uma mochila no
valor de R$ 89,90. Sabendo que Ramon levou R$ 200,00 em dinheiro, qual o valor que falta para que ele possa comprar mais
uma mochila?
A)
B)
C)
D)

R$ 89,90
R$ 28,41
R$ 61,49
R$ 118,31

QUESTÃO Nº 17
Uma fábrica de lã produz 120 casacos em um turno de 8 horas de trabalho. Em quantas horas serão produzidos 480 casacos?
A)
B)
C)
D)

4 horas
12 horas
30 horas
32 horas

QUESTÃO Nº 18
A figura abaixo mostra 16 quadrados iguais, qual a fração total de quadrados que está demarcado pela área mais escura?

A)
B)
C)
D)

7/16
3/16
3/8
5/8

QUESTÃO Nº 19
Assinale a alternativa abaixo, em que consta 3 múltiplos de 7.
A)
B)
C)
D)

56, 63, 98
17, 21, 56
27, 56, 63
14, 29, 49

QUESTÃO Nº 20
Para azulejar 4/7 de um salão foram utilizados 4.390 azulejos. Quantos azulejos serão necessários para azulejar outros 5/8
deste salão?
A)
B)
C)
D)

Aproximadamente 4.000 azulejos
Aproximadamente 4.800 azulejos
Aproximadamente 153.600 azulejos
Aproximadamente 21.900 azulejos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 30

QUESTÃO Nº 21
Relacione os recipientes com o tipo de resíduo que deve ser descartado nos mesmos, e em seguida assinale a alternativa com
a sequência correta:
(1)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

A)
B)
C)
D)

(2)

(3)

(4)

(5)

Embalagens limpas de marmita de alumínio.
Papel higiênico.
Cacos de vidros.
Garrafas PET
Jornais e revistas.
(3); (4); (5); (2); (1)
(5); (4); (1); (3); (2)
(4); (5); (1); (2); (3)
(1); (2); (5); (3); (4)

QUESTÃO Nº 22
Em relação à conservação de alimentos na geladeira, assinale a alternativa incorreta:
A) Para os ovos o armazenamento refrigerado é recomendado, pois lhes permite manter a gema intacta por mais tempo.
B) A temperatura do refrigerador dificulta a cristalização de açúcares presentes no mel impedindo assim de alterar a
consistência do produto.
C) A conservação das cebolas não vai melhorar se colocadas na geladeira. Na verdade, se deixada na geladeira por muito
tempo, as cebolas serão vítimas de umidade e tenderão a amolecerem.
D) Produtos lácteos devem sempre serem conservados na geladeira para evitar a deterioração.
QUESTÃO Nº 23
Na segurança do trabalho como se denomina a combinação da probabilidade de ocorrência e da gravidade de um
determinado evento perigoso.
A)
B)
C)
D)

Risco
Perigo
Dano
Incidente
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QUESTÃO Nº 24
Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras, e em seguida assinale a alternativa correta:
I. Os estercos de gado e galinha, os húmus de minhoca e o composto orgânico são ótimos adubos orgânicos.
II. A poda de limpeza é uma poda leve, onde se retiram os galhos doentes ou inconvenientes de uma planta, e pode ser
feita em qualquer época do ano.
III. Deve-se adubar um gramado com esterco de vaca ou cavalo, pois evita a contaminação com ervas daninhas.
A)
B)
C)
D)

As afirmações I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
Somente a afirmação I é verdadeira.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.

QUESTÃO Nº 25
Nas afirmações abaixo a respeito de produtos de limpeza, assinale a alternativa incorreta:
A) Os produtos Multiuso conseguem remover a sujeira de fogões, pias, azulejos, materiais plásticos e superfícies de
madeira.
B) O sabão azul é indicado para limpar alumínios, pois conta com propriedades branqueadoras. Já o de coco apresenta
melhores resultados na limpeza de roupas brancas e delicadas. Por fim, o de glicerina tem fórmula suave e é ideal para
tecidos.
C) O álcool é indicado para a limpeza de vidros, espelhos e metais. A característica desinfetante é garantida apenas quando
o produto tiver concentração entre 68% e 72%. A 98% tem propriedades desengordurantes. Já a 70% é mais eficiente
na destruição de microrganismos.
D) O sapólio é um sabão fabricado de pó mineral, altamente agressivo à saúde que apresenta características abrasivas, ou
seja, arranha as superfícies mais sensíveis
QUESTÃO Nº 26
Como se denomina a técnica que tem como finalidade principal facilitar o trabalho do empregado, evitando idas e vindas
para troca de água e lavagem do pano de chão no expurgo, sendo utilizada para todas as técnicas de limpeza?
A)
B)
C)
D)

Técnica PVPS
Técnica Saneante
Técnica de dois baldes
Técnica de sanitização

QUESTÃO Nº 27
Para manter a qualidade e integridade dos alimentos armazenados no estoque, são necessários que vários pré-requisitos
sejam respeitados para evitar perdas ou riscos na utilização de produtos. Que aspecto deve ser primordialmente considerado
para um controle eficiente de estoque de materiais?
A)
B)
C)
D)

Preço do produto.
Data de validade do produto.
Qualidade do produto.
Fornecedor do produto.
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QUESTÃO Nº 28
Os desmaios são provocados por falta de oxigênio ou açúcar no cérebro, a que o organismo reage de forma automática, com
perda de consciência e queda do corpo. Nessa situação não é correto:
A)
B)
C)
D)

Dar de beber enquanto a vítima não recupera os sentidos.
Desapertar-lhe as roupas.
Deitá-la com a cabeça de lado e mais baixa que as pernas.
Mantê-la aquecida.

QUESTÃO Nº 29
Assinale a afirmação abaixo que não está correta no que diz respeito às boas maneiras e o comportamento no ambiente de
trabalho:
A)
B)
C)
D)

Pontualidade é ponto de honra.
Aprenda a ouvir.
Porta aberta não significa "entre".
Não converse olhando nos olhos.

QUESTÃO Nº 30
Qual procedimento descrito abaixo para a limpeza de vidros e espelhos NÃO está correto?
A) A esponja a ser usada tem que ser bem macia.
B) Se a área que vai ser limpa é grande, o ideal é dividir em espaços imaginários menores.
C) Para não ficar nenhuma manchinha, poder ser usado um pedaço de papel macio ou papel toalha, que deve ser passado
no plano para finalizar.
D) Não usar panos de microfibra.
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