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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

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

1

Afirmação equivocada é amplamente divulgada nas redes. Apesar de não ameaçar reserva de oxigênio do

2

planeta, devastação da Floresta Amazônica pode ter consequências desastrosas para o clima global e a biodiversidade.

3

Um equívoco amplamente divulgado: "A Amazônia – o pulmão do planeta que produz 20% do nosso oxigênio

4

– arde em chamas", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, em sua conta no Twitter. O jogador Cristiano

5

Ronaldo também endossou a afirmação de que a floresta na América do Sul seria responsável pela produção de 20% do

6

oxigênio global.

7

A Amazônia é, de fato, um ecossistema importante para todo o mundo, mas chamá-la de pulmão do planeta é

8

equivocado. A suposição de que faltaria oxigênio no mundo devido às queimadas da floresta não é correta, afirma Niklas

9

Höhne, professor da Universidade de Wageningen, na Holanda, especialista em redução de gases do efeito estufa. Os

10

incêndios, porém, são perigosos para o clima.

11

Florestas, incluindo a Amazônica, absorvem dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e, através da fotossíntese,

12

convertem esse CO2 em moléculas de açúcar ou glicose, que se espalham pela planta, e em oxigênio, que é devolvido

13

à atmosfera. À noite não há liberação de oxigênio, mas apenas de CO2 através da respiração das plantas. No balanço,

14

mais CO2 é consumido do que produzido, porque ele é armazenado pela floresta.

15

Por ser um sistema complexo com muitas plantas e micróbios, a Amazônia produz menos oxigênio do que, por

16

exemplo, campos, como os pampas e savanas. Ao mesmo tempo, florestas e solos absorvem dióxido de carbono, embora

17

os oceanos armazenem uma quantidade maior.

18

"As florestas e os solos absorvem em todo o mundo cerca de um terço das emissões de CO2 produzidas por

19

humanos, sendo a Amazônia responsável por um sexto desse montante, ou seja, a Amazônia absorve 5% das emissões

20

provocadas pela ação humana", afirma Höhne, que integra também o Painel Intergovernamental sobre Mudanças

21

Climáticas (IPCC).

22

Segundo uma análise do Instituto de Pesquisa sobre o Impacto Climático de Potsdam (PIK), a Floresta

23

Amazônica armazena em sua biomassa e solo entre 290 bilhões e 440 bilhões de toneladas de CO2, ou seja, entre 290

24

e 440 gigatoneladas, por isso é tão importante para o clima da Terra.

25

Apesar de não impactar na quantidade de oxigênio, a situação é alarmante. Höhne ressalta que a destruição da

26

floresta tem efeitos devastadores. "O desmatamento transformou a Amazônia num grande emissor de CO2. As emissões

27

chegam a até uma ou duas gigatoneladas de CO2 por ano. Isso é muito se considerado que as emissões de gases do

28

efeito estufa global são cerca de 50 gigatoneladas", acrescenta.

29

De acordo com a especialista em Amazônia do PIK, Kirstin Thonike, 20% dos 5,3 milhões de quilômetros

30

quadrados da floresta já foram desmatados. Essa área é maior do que toda a União Europeia (UE), que possui 4,4

31

milhões de quilômetros quadrados. "Essa perda levou a um aquecimento de 0,8 °C e 0,9 °C na região, além de aumentar

32

o período da seca", afirma Thonike.
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33
34

Os incêndios são devastadores para a biodiversidade e para os moradores da região, incluindo os povos
indígenas.

35

De acordo com Höhne, se a Amazônia continuar sendo desmatada, pode-se chegar a um limite irreversível,

36

causando uma mudança em todo o clima da região que será irreparável. O especialista teme que ocorra uma diminuição

37

significativa na quantidade de chuvas e que a Região Amazônica seque. "Assim, não é só a Amazônia que está em

38

perigo, mas também todo o abastecimento de água da região, incluindo a cidade de São Paulo, onde vivem cerca de 20

39

milhões de pessoas", ressalta.

40

"Começa a chover cada vez mais tarde no outono. Se continuar assim, resultará em uma extinção em larga

41

escala. A quantidade de carbono liberada nesse processo seria tão grande que afetaria diretamente o clima", destaca

42

Thonike. A essa altura, então, os efeitos da devastação da floresta seriam sentidos em todo o mundo.

43
FONTE: https://www.dw.com/pt-br/a-amaz%C3%B4nia-%C3%A9-realmente-o-pulm%C3%A3o-do-mundo/a50228818
01) No texto, o autor
(A) deixa subtendido que o destino da região amazônica
depende muito mais da ação de seus habitantes do que
propriamente medidas advindas das autoridades.
(B) considera a possibilidade de acabar de vez com todo e
qualquer poluente da Floresta Amazônica como forma
de evitar a morte do planeta Terra pelo efeito estufa.
(C) mostra a região amazônica como extremamente
poluída em razão da grande quantidade CO2 que libera
na atmosfera.
(D) deixa evidenciado que a já destruição da floresta
amazônica tem resultado o aquecimento local que vai
se acelerar em escala mais intensa se o processo de
desmatamento continuar.
02) A análise dessa matéria permite concluir que a única
informação com respaldo no texto é a que afirma que
o autor
(A) faz uso em excesso da ressignificação de alguns
termos na construção de sentidos da mensagem que
transmite.
(B) faz uso de marcas linguísticas evidenciadoras de sua
presença no discurso que constrói.
(C) faz uso da interferência de outros enunciadores sobre
o tema em busca da comprovação para o ponto de vista
que defende.
(D) procura demonstrar que não é urgente a intervenção do
Estado na questão em apreço a fim de evitar maiores
complicações futuras sobre o destino da Amazônia.
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03) A leitura do texto admite como síntese do assunto de
que ele trata a ideia expressa pelo provérbio.
(A) “Tudo na vida quer tempo e medida”.
(B) “O que não tem remédio, remediado está”.
(C) “Deus ajuda aos que se ajudam”.
(D) “Quem semeia o vento colhe a tempestade”.
04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
correto o que se afirma em
(A) A expressão “apesar de” (L.1) exprime ideia de
condição.
(B) O termo “Segundo” (L.22) exprime ideia de número
sequencial.
(C) A expressão verbal “pode” (L.35) sugere hipótese.
(D) O termo “só” (L.37) pertence à mesma classe
morfológica de “grande” (L.41).
05) De referência ao texto, pode-se afirmar:
(A) “A palavra “apenas” (L.13) indica ênfase.
(B) A construção vocabular “por exemplo” (L.15/16)
exprime reformulação do que foi afirmado.
(C) A expressão “ou seja” (L.23) antecede uma retificação
do que foi dito anteriormente.
(D) A expressão “mas também” (L.38) expressa ideia de
adição.
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06) Marque
a
alternativa
em
que
respectivamente, ditongo, dígrafo e hiato.

ocorrem,

(A) “equivocada” (L.1) – “nosso” (L.3) e “dióxido”
(L.11).
(B) “absorvem” (L.11) – “tempo” (L.16) e
“biodiversidade” (L.33).
(C) “seria” (L.5) – “espalham” (L.12) e “especialista”
(L.29).
(D) “oxigênio” (L.3) – “dióxido” (L.11) e “essa” (L.42).
07) Há, respectivamente, uma relação de causa e efeito em
(A) “Amazônia produz menos oxigênio do que, por
exemplo, campos, como os pampas e savanas.”
(L.15/16).
(B) “Apesar de não impactar na quantidade de oxigênio, a
situação é alarmante.” (L.25).
(C) “Se continuar assim, resultará em uma extinção em
larga escala.” (L.40/41).
(D) “A quantidade de carbono liberada nesse processo
seria tão grande que afetaria diretamente o clima”
(L.41).
08) A alternativa em que o termo transcrito tem função
predicativa é
(A) “pulmão” (L.7).
(B) “Climáticas” (L.21).
(C) “indígenas” (L.34).
(D) “no outono” (L.40).
09) O termo “embora” (L.16) inicia uma declaração
(A) explicativa.
(B) conclusiva.
(C) comparativa.

11) Há exemplo de oração sem sujeito na alternativa
(A)
(B)
(C)
(D)

“arde em chamas” (L.4).
“que se espalham pela planta” (L.12).
“pode-se chegar a um limite irreversível” (L.35).
“Começa a chover cada vez mais tarde no outono.”
(L.40).

12) A alternativa em que a expressão verbal na oração
apresenta-se com valor de futuro é
(A) “Afirmação equivocada é amplamente divulgada nas
redes” (L.1).
(B) “Amazônica pode ter consequências desastrosas”
(L.2).
(C) “As emissões chegam a até uma ou duas gigatoneladas
de CO2 por ano.” (L.26/27).
(D) “O especialista teme” (L.36).
13) Há correspondência entre a forma verbal simples
“levou” (L.31) e composta na alternativa
(A) tem levado.
(B) tinha levado.
(C) teria levado.
(D) terá levado.
14) No texto, é correto afirmar
(A) “amplamente” (L.1) tem valor superlativo.
(B) Os travessões das linhas 3/4 isolam um aposto e, por
tal razão, não podem ser substituídos por vírgulas.
(C) Do ponto de vista das regras de acentuação gráfica
formal, “dióxido” (L.11) é acentuado pela razão de
“micróbios” (L.15).
(D) A expressão “mas também” (L.38) expressa ideia de
oposição.

(D) concessiva.
10) Há predicado verbal em
(A) “a floresta na América do Sul seria responsável pela
produção de 20% do oxigênio global.” (L.5/6).
(B) “A Amazônia é, de fato, um ecossistema importante
para todo o mundo” (L.7).
(C) “ele é armazenado pela floresta.” (L.14).
(D) “Os incêndios são devastadores” (L.33).
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15) Exerce a mesma função sintática de “do planeta” (L.3)
a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

“de gases” (L.9).
“da floresta” (L.25/26).
“de carbono” (L.41).
“da floresta” (L42).
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MATEMÁTICA
16) Alessandro fornece água todo sábado em carro pipa
para a localidade Marquês, a capacidade do tanque e
de 15.000 litros, sabendo que a localidade tem 200
habitantes. Quantos litros de água serão distribuídos
por pessoas?
(A)
(B)
(C)
(D)

50 Litros por pessoa;
70 Litros por pessoa;
75 Litros por pessoa;
80 Litros por pessoa;

17) Priscila comprou 100.000 unidades de fraudas, sendo
que cada pacote tem 20 unidades cada. Quantos
pacotes de fraudas foram comprados?
(A)
(B)
(C)
(D)

2.000 pacotes de fraudas;
3.000 pacotes de fraudas;
4.000 pacotes de fraudas;
5.000 pacotes de fraudas;

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Alex percorreu 2 km em 50 minutos, usando da mesma
performasse, quanto tempo ele gastaria para percorrer
10 km?
(A) 2 horas e 10 minutos;
(B) 4 horas e 10 minutos;
(C) 6 horas e 10 minutos;
(D) 8 horas e 10 minutos;

20) Roberval viajou de Teresina para Fortaleza e percorreu
600 km, seu veículo consumiu 40 litros de
combustível, ao abastecer o valor do litro de
combustível custava R$ 4,31 o litro. Qual foi o valor
do abastecimento?
(A) R$ 160,00;
(B) R$ 172,00;
(C) R$ 172,40;
(D) R$ 173,60;

18) Rogéria gasta R$ 0,31 centavos por salgadinho, quanto
custa se ela produzir 7.000 salgadinhos?
(A) R$ 2.170,00;
(B) R$ 2.480,00;
(C) R$ 2.100,00;
(D) R$ 2.500,00;

CARGO: SERVIÇOS GERAIS

Página 6 / 9

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Quanto aos cuidados no que diz respeito à segurança
na utilização do gás de cozinha, assinale a alternativa
incorreta:

(D) Fungos.

(A) Nunca se deve deitar ou virar o botijão de gás de lado.
(B) A maneira mais segura de instalação de um botijão de
gás é abrigado em armários ou gabinetes.
(C) Jamais posicionar o botijão próximo a ralos e esgoto.
(D) Para verificar se há vazamento, deve ser realizado o
teste da espuma de sabão.

(A) Os produtos lácteos.
(B) Os produtos defumados e desidratados.
(C) Os produtos embutidos.

26) Os alimentos que não precisam de refrigeração são:

(D) Os produtos de pescados.

22) Os reguladores de pressão são necessários em todas as
instalações de botijões de gás de cozinha. Só devem
ser utilizados reguladores de pressão aprovados:

27) A melhor forma de evitar a presença e a multiplicação
de microrganismos é seguir corretamente todas as
normas de higiene, armazenamento e conservação dos
alimentos. Assinale a alternativa abaixo que se refere
a um alimento semi-perecível:

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

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

Pelo PROCON.
Pela Prefeitura.
Pelo Corpo de Bombeiros.
Pelo INMETRO.

23) Na realização de ações simples de prevenção como
antissépticos das mãos e a desinfecção dos ambientes,
o álcool mais apropriado é o:
(A) 100%
(B) 95%
(C) 70%
(D) 45%

28)
Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e
em seguida assinale a alternativa correta:
I.

II.

24) O álcool não deve ser usado, dentre outros, sob risco
de danificação, nos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Acrílicos.
Tecidos.
Espelhos.
Eletrodomésticos.

25) Existem nos ambientes de trabalho, agentes químicos,
físicos e biológicos capazes de causar danos à saúde
do trabalhador em função de sua natureza,
concentração ou intensidade e tempo de exposição.
Dentre os agentes químicos, podemos citar:
(A) Solventes.

Açúcar.
Legumes.
Fubá.
Geleias.

III.

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

Na limpeza de divisórias, boxes, janelas e móveis de
vidro, ao contrário das superfícies de madeira,
podem ser usadas soluções à base de álcool e
amoníacos, próprios para esses materiais.
Para evitar o risco de danos ao concreto das
edificações e possíveis colapsos estruturais nos
pisos, escadas e pilares, o ideal é utilizar mangueiras
de água com alta pressão, semelhantes àquelas
usadas para limpeza de veículos.
Tanto para os pisos, azulejos, cerâmicas de cozinha,
banheiro e área de serviço, quanto para os vasos
sanitários, mictórios e lavatórios de louças, os ácidos
não são os tipos de produtos de limpeza mais
eficientes, pois não conseguem eliminar as bactérias,
fungos e demais germes que se desenvolvem nesses
ambientes.
Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
As afirmações I, II e III são verdadeiras.

(B) Vibrações.
(C) Radiações.
CARGO: SERVIÇOS GERAIS
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29) Das ferramentas listadas abaixo, assinale àquela que é
utilizada para recortes em azulejos ou pisos:
(A) Machadinho.
(B) Talhadeira.
(C) Torquês.
(D) Alicate Groovelock
30) Dentre os vários tipos de alicates, o alicate bico de
papagaio é utilizado para:

34) As empresas de saneamento garantem a qualidade da
água até o ponto de entrega, atendendo aos padrões
exigidos pelo Ministério da Saúde. Entretanto, de seis
em seis meses a limpeza da caixa d´água deve ser
executada. Para tal, deve ser utilizado:
(A)
(B)
(C)
(D)

Água Sanitária.
Sabão neutro.
Detergente biodegradável.
Desinfetantes multiuso.

(A) Cortes de fios e arames mais grossos.
(B) Fixar duas ou mais peças com rebites de repuxo.
(C) Serviços hidráulicos para torção de porcas, aperto de
canos e conserto de encanamentos e torneiras.
(D) Quebrar pastilhas em tamanhos e formatos menores,
mas também pode cortar arames e entortar pregos.

35) A proteção da luva está voltada diretamente às mãos e,
em alguns casos, também aos membros superiores.
Esse é um EPI, ou seja, o seu uso é individual e cada
indivíduo deve usar o seu próprio par para executar
suas funções. Assinale a alternativa que se refere ao
tipo de luvas de proteção que são ideais para resistir a
abrasão e a temperatura:

31) Os locais destinados à estocagem de alimentos devem
estar rigorosamente limpos, sem resíduos de alimentos
ou sujeira. As embalagens de todos os produtos devem
ter identificação, caso contrário, deverão ser colocadas
etiquetas com algumas informações, dentre as quais
podemos citar:

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

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

36) Embora a situação de comunicação possa se apresentar
de muitas maneiras diferentes, comporta sempre
alguns elementos que lhe são característicos. Nesse
sentido, o que permite aferir a eficácia da comunicação
e de que forma a mensagem está chegando ao
interlocutor, é:

Lote de fabricação.
Data de fabricação.
Preço.
Região produtora.

32) Em um portão de ferro de um determinado prédio
escolar, que se encontre enferrujado, o primeiro
procedimento a se fazer para solucionar o problema é:
(A) Preencher as frestas com massa plástica.
(B) Aplicar uma demão de tinta antioxidante.
(C) Limpar com escova de aço e lixa para ferro (lixa
d’água) a parte enferrujada
(D) Retocar a pintura, de acordo com a pintura original.

33) Em um piso cimentado liso, se houver trincas ao longo
das juntas, o piso deve ser refeito com:
(A)
(B)
(C)
(D)

Argamassa de cimento, brita e areia, 1:3:5 em volume.
Argamassa de cimento e areia, 1:5 em volume
Argamassa de cimento, brita e areia, 1:2:3 em volume.
Argamassa de cimento e areia, 1:3 em volume
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(A)
(B)
(C)
(D)

Luva de látex.
Luva de malha.
Luva de PVC.
Luva de Vaqueta.

O código.
O feedback.
O ruído.
O canal.
.

37) É mediante a comunicação não-verbal que
transmitimos muitas das nossas emoções e dos nossos
sentimentos. São exemplo desse tipo de comunicação,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestos.
Posturas.
Escrita.
Silêncio.
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38) O ouvir, de forma eficaz, ocorre quando o receptor é
capaz de discernir e compreender o significado da
mensagem do emissor. Dessa forma, está dentre os
princípios da Escuta Ativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Centrar-se no que é falado.
Colocar-se em empatia com o outro.
Exercitar juízo imediatos.
Não confiar nas capacidades de intuição.

39) Limpeza é o processo mecânico de remoção de
sujidades e detritos mediante o uso adequado de água
e detergente para manter em estado de asseio os
artigos, pisos, paredes, mobiliários e equipamentos.
Nas afirmações abaixo à esse respeito, assinale àquela
que não é verdadeira:
(A) A limpeza com vassouras, se for necessário a limpeza
seca, esta é recomendável em áreas cobertas. Já nas
áreas descobertas, como estacionamentos e pátios
deve ser feita com aspirador.
(B) O procedimento de Limpeza Manual Úmida, consiste
em espalhar uma solução detergente no piso e esfregar
com escova ou esfregão, empurrar com rodo a solução
suja para o ralo, enxaguar várias vezes com água limpa
em sucessivas operações de empurrar com o rodo para
o ralo.
(C) A Limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira
automática é utilizado para limpeza de pisos com
máquinas que possuem tanque para soluções de
detergente que é dosado diretamente para a escova o
que diminui o esforço e risco para o trabalhador.
(D) A Varredura úmida deve ser feita com pano limpo
umedecido com solução de detergente envolto em
rodo, visando a remoção de detritos e sujidades.
40) Que tipo de produto de limpeza se refere a descrição
abaixo?
É eficaz para desinfectar e odorizar ambientes. É capaz
de destruir microrganismos presentes em roupas,
utensílios e instalações. Ele deve ser aplicado depois de
fazer uma limpeza prévia no espaço e deve permanecer
no local higienizado por pelo menos 10 minutos para
fazer efeito.
(A) Detergente líquido.
(B) Removedor.
(C) Cloro.
(D) Desinfetante.
CARGO: SERVIÇOS GERAIS
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