CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 01 – 12 (02 PONTOS)
TEXTO I: Balada do Rei das Sereias
O rei atirou
Seu anel ao mar
E disse às sereias:
– Ide-o lá buscar,
Que se o não trouxerdes,
Virareis espuma
Das ondas do mar!
Foram as sereias,
Não tardou, voltaram
Com o perdido anel.
Maldito o capricho
De rei tão cruel!
O rei atirou
Grãos de arroz ao mar
E disse às sereias:
– Ide-os lá buscar,
Que se os não trouxerdes,
Virareis espuma
Das ondas do mar!
Foram as sereias
Não tardou, voltaram,
Não faltava um grão.
Maldito o capricho
Do mau coração!
O rei atirou
Sua filha ao mar
E disse às sereias:
– Ide-a lá buscar,
Que se a não trouxerdes,
Virareis espuma
Das ondas do mar!
Foram as sereias...
Quem as viu voltar?...
Não voltaram nunca!
Viraram espuma
Das ondas do mar.
(BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1974.)

01. As sereias viraram espuma das ondas do mar, pois:
a) não encontraram a filha do rei.
b) desobedeceram ao rei.
c) tentaram fugir com a filha do rei.
d) ficaram na superfície do mar por muito tempo.
e) sentiram pena da filha do rei.
02. Assinale a alternativa em que há uma passagem retirada do texto I que apresente uma avaliação negativa
sobre o rei:
a) “O rei atirou / Seu anel ao mar”
b) “Virareis espuma / Das ondas do mar!”
c) “Não tardou, voltaram / Com o perdido anel.”
d) “Maldito o capricho / Do mau coração!”
e) “O rei atirou / Sua filha ao mar”
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03. As aspas empregadas no texto I funcionam, no contexto em que se inserem, para:
a) criar uma espécie de suspense em relação ao que será revelado no final.
b) indicar interrupção da fala.
c) expressar uma indecisão das personagens.
d) interromper o fluxo das ideias.
e) indicar sequenciação temporal.
04. Na primeira estrofe, temos:
a) três verbos e três pronomes
b) quatro verbos e dois pronomes
c) seis verbos e três pronomes
d) quatro verbos e quatro pronomes
e) cinco verbos e quatro pronomes
05. O sujeito do verbo destacado no verso “Virareis espuma (...)” (3ª estrofe) está classificado corretamente
em:
a) simples – sereias
b) composto – sereias e espuma das ondas do mar
c) indeterminado
d) inexistente
e) desinencial
06. Foram usados travessões no texto em três momentos; em todos eles a função desse sinal de pontuação
está corretamente aponta na opção:
a) destacar a importância do rei.
b) introduzir uma fala.
c) introduzir uma ideia explicativa.
d) apenas criar um efeito estético, por escolha do autor.
e) apresentar uma sugestão do rei.
07. Os vocábulos abaixo apresentam a mesma sílaba tônica, com a EXCEÇÃO de um, que está na opção:
a) atirou
b) anel
c) sereias
d) buscar
e) tardou
08. Assinale a opção em que há uma palavra grafada com a letra “X” que se pronuncia da mesma forma que a
letra “X” da palavra “trouxerdes” presente no poema:
a) sintaxe
b) inexorável
c) êxito
d) tóxico
e) mexerica
TEXTO II:
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09. O desespero do segundo menino na tirinha acima é crescente; isso pode ser percebido, principalmete:
a) só pelas falas dos dois meninos.
b) só pelas falas do primeiro menino.
c) só pelas expressões do segundo menino.
d) pelas falas em negrito e pelas expressões do segundo menino.
e) pelas falas em negrito do segundo menino, unicamente.
10. No segundo quadrinho, o primeiro menino explica que se trata de uma frase hipotética, referindo-se a
sua fala anterior. A palavra do primeiro quadrinho que deixa mais clara essa ideia de hipótese está
apontada na alternativa:
a) “Caso”
b) “tenha”
c) “melhor”
d) “mexer”
e) “ frase”
11. Pode-se afirmar que há no último quadrinho:
a) uma interjeição e dois substantivos.
b) um artigo e dois adjetivos
c) duas interjeições e um pronome
d) dois substantivos e dois artigos
e) duas intejeições e um artigo
12. Está corretamente grafada, segundo as normas gramaticais, a palavra abaixo na opção:
a) analizar
b) improvizar
c) pretencioso
d) obcessão
e) acessor

RACIOCÍNIO LÓGICO – QUESTÕES 13 – 16 (02 PONTOS)
13. Maria atirou dardos no alvo representado abaixo. A pontuação dela é a soma de três jogadas. Se o
dardo não atingir o círculo, o ponto da jogada é zero. Qual dos seguintes números NÃO pode ser um
resultado possível para a pontuação de Maria?
a)
b)
c)
d)
e)

100
130
150
140
10

14. Alex, Bernardo, Clécio e Davi são quatro amigos que resolveram sair para comer pastéis. Sabe-se que:
 Alex comeu menos pastéis que Clécio
 Bernardo comeu menos pastéis que Alex e Clécio juntos
 Davi comeu mais pastéis que todos, mas menos que Bernardo e Clécio comeram juntos
A quantidade de pastéis que Alex, Bernardo, Clécio e Davi, nessa ordem, comeram pode ser:
a) 3, 5, 4 e 6
b) 3, 4 ,5 e 9
c) 4, 5, 4 e 7
d) 3, 7 ,4 e 9
e) 4, 7, 5 e 6
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15. Havia uma certa quantidade de bombons numa caixa. Júlia comeu metade. Karla comeu metade do que
sobrou depois de Júlia. Lúcia comeu metade do que sobrou depois de Karla. Maria comeu metade do que
sobrou depois de Lúcia. Sobraram 5 bombons. Quantos bombons Júlia comeu?
a) 80
b) 50
c) 40
d) 20
e) 10
16. MAMÍFERO está para CAVALO, assim como VEGETAL está para:
a) FOLHA
b) ÁRVORE
c) GALHO
d) FLOR
e) FLORESTA

ATUALIDADES – QUESTÕES 17 – 20 (02 PONTOS)
17. No Brasil, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. Marque a alternativa que indica o nome do político que ocupa atualmente
o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados.
a) Davi Alcolumbre.
b) Eduardo Cunha.
c) Rodrigo Maia.
d) José Sarney.
e) Renan Calheiros.
18. Durante o ano de 2019, agravaram-se as crises política, econômica e humanitária da Venezuela. Entre
tentativas da oposição de tomar o poder, PIB em queda e hiperinflação, o atual presente se mantém no
posto desde 2013, quando substituiu Hugo Chávez. Qual o nome do atual presente, o presidente de fato,
da República Bolivariana da Venezuela?
a) Evo Morales.
b) Nicolás Maduro.
c) Mauricio Macri.
d) Rafael Correa
e) Fernando Lugo.
19. Leia a descrição a seguir e marque a alternativa que identifica o escritor de quem se trata.
“Trata-se de um escritor brasileiro pré-modernista. Considerado um dos maiores autores de histórias
infantis, sua obra mais conhecida é “O Sítio do Picapau Amarelo”. Geralmente, o universo retratado pelo
escritor são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Paraíba, no momento da crise do plantio
do café”. (Portal Toda Matéria, com adaptações)
a) Castro Alves.
b) Luís de Camões.
c) Monteiro Lobato.
d) Rui Barbosa.
e) Machado de Assis.
20. A matriz energética mundial é constituída, em geral, por fontes de energia não renováveis. A matriz
energética brasileira, por sua vez, possui a sua base na produção de energia:
a) eólica.
b) hidrelétrica.
c) nuclear.
d) solar.
e) vegetal.
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CONTEÚDO ESPECÍFICO AO CARGO – QUESTÕES 21 – 40 (03 PONTOS)
21. Analise as opções a seguir e marque a que indica aproximadamente a população estimada do
Município de Flores.
a) 220 habitantes.
b) 2.200 habitantes.
c) 22.000 habitantes.
d) 220.000 habitantes.
e) 2.200.000 habitantes.
22. Assinale a alternativa que NÃO indica um município que faz fronteira com o Município de Flores.
a) Arcoverde.
b) Betânia.
c) Carnaíba.
d) Quixaba.
e) Triunfo.
23. De acordo com o seu Regimento Interno, a Câmara Municipal de Vereadores de Flores é constituída
por:
a) três vereadores.
b) onze vereadores.
c) vinte vereadores.
d) trinta vereadores.
d) cem vereadores.
24. A posição do território brasileiro em relação à Linha do Equador influencia diretamente as
características climáticas do nosso país. Em relação a essa linha, pode-se afirmar que:
a) ela não passa pelo território brasileiro.
b) todo o território brasileiro se localiza acima dela.
c) todo o território brasileiro se localiza abaixo dela.
d) a maior parte do território brasileiro se localiza acima dela.
e) a maior parte do território brasileiro se localiza abaixo dela.
25. Um dos maiores acontecimentos da história do Brasil republicano é a chamada “Revolução de 1930”.
Esse acontecimento marca no Brasil o início da:
a) Era Vargas.
b) Independência.
c) República Velha.
d) Redemocratização.
e) Monarquia Imperial.
26. Marque a alternativa que indica uma das medidas adotadas pelo governo de Getúlio Vargas, e que
permanece válida ainda hoje.
a) Estabelecimento da primeira universidade brasileira.
b) Criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
c) Formação do primeiro banco nacional: o Banco do Brasil.
d) Abolição do trabalho escravo nos ambientes rural e urbano.
e) Construção de uma nova capital para o país: a cidade de Brasília.
27. Ao longo da história do Brasil, vários presidentes não concluíram seus mandatos, por diferentes
razões. Um deles, vendo-se pressionado por uma grave crise política, suicidou-se em 1954. Marque a
alternativa que indica o nome de quem se trata.
a) João Goulart.
b) Jânio Quadros.
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c) Getúlio Vargas.
d) Washington Luís.
e) Deodoro da Fonseca.
28. Em março de 1964, foi deflagrado um golpe no Brasil contra um governo legalmente constituído, dando
início a um regime militar. Marque a alternativa que indica o nome do Presidente deposto pelo golpe de
1964.
a) João Goulart.
b) Getúlio Vargas.
c) Jânio Quadros.
d) Eurico Gaspar Dutra.
e) Juscelino Kubitschek.
29. Em relação ao regime militar brasileiro, instalado a partir de 1964, marque a alternativa que NÃO indica
um de seus presidentes.
a) Emílio Médici.
b) Ernesto Geisel.
c) Eurico Gaspar Dutra.
d) João Baptista Figueiredo.
e) Humberto Castello Branco.
30. Considere a declaração a seguir e marque a alternativa que contém o nome que preenche corretamente
a lacuna.
“A revelação do chamado “Esquema PC Farias” foi a principal causa para gerar o impeachment do presidente
___________. A falcatrua política ligada diretamente com a figura do Presidente da República desviou grande
quantidade de dinheiro público e envolveu várias formas de corrupção”. (Portal InfoEscola, com adaptações).
a) José Sarney
b) Itamar Franco
c) Luiz Inácio Lula da Silva
d) Fernando Collor de Melo
e) Fernando Henrique Cardoso
31. Dentre as opções a seguir, identifique a que apresenta um dos principais legados do governo de Itamar
Franco para o país.
a) Plano Real.
b) Bolsa Família.
c) Ponte Rio-Niterói.
d) Redemocratização.
e) Programa Mais Médicos.
32. Entre 1995 e 2002, o país foi governado por Fernando Henrique Cardoso, político membro e um dos
fundadores do:
a) Partido Verde (PV)
b) Partido dos Trabalhadores (PT)
c) Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
d) Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
e) Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB)
33. Antes de ter sido eleito Presidente da República em 1994, Fernando Henrique Cardoso havia ocupado
importantes cargos no governo anterior, de Itamar Franco. Marque a alternativa que indica um desses
cargos.
a) Presidente do STF.
b) Ministro da Fazenda.
c) Vice-Presidência da República.
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d) Defensor Público-Geral Federal.
e) Chefe da Advocacia-Geral da União.
34. Em 2005, durante o seu primeiro mandato como Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
enfrentou uma grave crise política, devido à revelação de um escândalo que ficou conhecido como:
a) Mensalão.
b) Lava-Jato.
c) Caso Delfin.
d) Dossiê Cayman.
e) Inquérito dos Portos.
35. Analise as alternativas a seguir e marque a que identifica um programa lançado no período em que
Dilma Rousseff estava na Presidência da República.
a) Bom Prato.
b) Bolsa Família.
c) Mais Médicos.
d) Cadastro Único.
e) Cheque Cidadão.
36. Leia a análise a seguir, a respeito do fim do regime militar no Brasil, e marque a alternativa que
preenche corretamente a lacuna.
“No dia 15 de janeiro, ____________ foi eleito presidente, por via indireta, encerrando um longo período de
regime militar. Quando o resultado saiu, a população comemorou, pois o presidente eleito prometeu que esta seria
a última eleição indireta do país. Na véspera da posse, porém, a euforia da vitória acabou de repente. O
presidente eleito foi internado em estado grave e passou por várias cirurgias, mas a doença não cedeu. No dia 21
de abril, veio a confirmação de sua morte”. (Portal G1, 15/01/15, com adaptações).
a) José Sarney
b) Tancredo Neves
c) João Figueiredo
d) Fernando Collor
e) Ulysses Guimarães
37. O texto reproduzido na questão anterior, sobre o fim do regime militar, faz referência à morte de um
político que, embora eleito indiretamente para a Presidência da República, acabou não tomando posse.
Marque a alternativa que indica o nome do político que tomou posse da Presidência em seu lugar.
a) José Sarney
b) Tancredo Neves
c) João Figueiredo
d) Fernando Collor
e) Ulysses Guimarães
38. Considere a declaração a seguir e marque a alternativa que contém o nome que preenche corretamente
a lacuna.
“A revelação do chamado “Esquema PC Farias” foi a principal causa para gerar o impeachment do presidente
___________. A falcatrua política ligada diretamente com a figura do Presidente da República desviou grande
quantidade de dinheiro público e envolveu várias formas de corrupção”. (Portal InfoEscola, com adaptações).
a) José Sarney
b) Itamar Franco
c) Luiz Inácio Lula da Silva
d) Fernando Collor de Melo
e) Fernando Henrique Cardoso
39. Dentre as opções a seguir, identifique a que apresenta um dos principais legados do governo de Itamar
Franco para o país.
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a) Plano Real.
b) Bolsa Família.
c) Ponte Rio-Niterói.
d) Redemocratização.
e) Programa Mais Médicos.
40. Analise as alternativas a seguir e marque a que identifica um programa lançado no período em que
Dilma Rousseff estava na Presidência da República.
a) Bom Prato.
b) Bolsa Família.
c) Mais Médicos.
d) Cadastro Único.
e) Cheque Cidadão.

RASCUNHO
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