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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Inscrição Nome Completo 

� Ao receber este caderno, verifique se: 

� A sua opção de CARGO está correta. 

� Contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 30. 
� Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

� Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
� O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo 

inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
� Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
� O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 
� A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 
� Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
� Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
� O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
� Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  
� Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 
posterior. 

� O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
� Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

         Unha-de-Fome 
 

Depois duma vida de misérias e privações Unha-de-
Fome conseguiu amontoar um tesouro, que enterrou longe de 
casa, num lugar ermo, colocando uma grande pedra em cima. Mas 
tal era o seu amor pelo dinheiro, que volta e meia rondava a pedra, 
e namorava como o jacaré namora os seus próprios ovos ocultos 
na areia. Isto atraiu a atenção dum vizinho, que o espionou e, por 
fim, roubou-lhe o tesouro. 

Quando Unha-de-Fome deu pelo saque, rolou por terra 
desesperado, arrepelando os cabelos. 

– Meu tesouro! Minha alma! Roubaram minha alma! Um 
viajante que passava foi atraído pelos berros. 

– Que é isso, homem? 
– Meu tesouro! Roubaram meu tesouro! 
– Mas morando lá longe você o guardava aqui, então? 

Que tolice! Se o conservasse em casa não seria mais cômodo 
para gastar dele quando fosse preciso? 

– Gastar do meu tesouro!? Então você supõe que eu teria 
a coragem de gastar uma moedinha só, das menores que fosse? 

– Pois se era assim, o tesouro não tinha para você a 
menor utilidade, e tanto faz que esteja com quem o roubou como 
enterrado aqui. Vamos! Ponha no buraco vazio uma pedra, que 
dá no mesmo. Que utilidade tem o dinheiro para quem só o guarda 
e não gasta? 
 
Disponível em https://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-com-moral. Acesso 

em 19/04/2019. 
 

 

1. Ao ler a fábula acima, pode-se concluir que sua história está 
relacionada com o seguinte provérbio popular: 

 

A) “À noite todos os gatos são pardos”. 
B) “Pimenta nos olhos dos outros é refresco”. 
C) “Gato escaldado tem medo de água fria”. 
D) “Quem guarda com fome, o gato vem e come”. 
 
 

2. “...e namorava como o jacaré namora os seus próprios ovos 
ocultos na areia”. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra acentuada pela mesma regra que justifica o acento de 
“próprios”: 
 

A) atraído 
B) jacaré 
C) misérias 
D) patético 
 

 

3. “...o tesouro não tinha para você a menor utilidade...”. O 
vocábulo “utilidade” sofreu um processo de derivação e foi 
formado com o acréscimo de:  
 

A) sufixo 
B) prefixo 
C) prefixo e sufixo 
D) desinência de número 

4. “Mas morando lá longe você o guardava aqui, então?”. As 
palavras grifadas na frase podem ser classificadas, quanto à 
posição da sílaba tônica, respectivamente em: 

 

A) oxítona – paroxítona – proparoxítona 
B) monossílabo tônico – oxítona – paroxítona 
C) monossílabo tônico – paroxítona – proparoxítona 
D) monossílabo átono – oxítona – paroxítona 

 
 

5. Em “Roubaram meu tesouro!”, o termo em destaque pode ser 
classificado, de acordo com a classe gramatical, em  
 

A) adjetivo. 
B) pronome. 
C) preposição. 
D) substantivo. 

 
 

6. Em “Ponha no buraco vazio uma pedra, que dá no mesmo”, o 
verbo em destaque está conjugado em que pessoa e modo 
verbal? 
 

A) 1ª pessoa do singular do modo indicativo 
B) 2ª pessoa do singular do modo imperativo 
C) 3ª pessoa do singular do modo imperativo 
D) 3ª pessoa do plural do modo subjuntivo 

 
                                   TEXTO II 
 

 
 

Disponível em http://ricardowelbert.blogspot.com/2014/03/charge-do-dia-
26-de-marco-de-2014.html. Acesso em 21/03/2019. 

 

7. A charge retrata o aumento da epidemia de dengue e levanta 
uma questão muito importante que é: 
 

A) A ausência de atitude do cidadão em relação à prevenção 
contra a dengue. 

B) A colaboração dos cidadãos que já se conscientizaram sobre 
as consequências da água parada. 

C) A falta de ações governamentais para limpar as residências e 
terrenos particulares. 

D) A luta dos cidadãos para cobrar dos gestores públicos atitudes 
eficazes de prevenção. 
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8. “Culpa da prefeitura, que não limpa os lotes vagos”. A relação 
existente entre a expressão “lotes vagos” e a imagem 
apresentada na charge, no segundo quadrinho, foi criada a 
partir de uma: 
 

A) concordância 
B) insignificância 
C) conformidade 
D) ironia 
 
 

9. Na frase do segundo balão, “Culpa da prefeitura, que não 
limpa os lotes vagos”, o vocábulo “não” está exercendo função 
gramatical de 
 

A) pronome. 
B) advérbio. 
C) conjunção. 
D) preposição. 
 
 

10. Assinale a alternativa que apresenta a separação correta das 
palavras a seguir: 
 

A) pre – fei – tu -ra/ e – pi – de – mi – a 
B) di – vi – nó – po – lis/ e – pi – de – mia 
C) cul – pa/ pre – fe – i – tu – ra 
D) e – pi – de – mi – a/ cu – lpa 
 

MATEMÁTICA 
 

11. Marcelo possui 3 terrenos, sendo 2 deles com 20 metros x 40 
metros e o terceiro, o maior, com 45 metros x 50 metros. 
Sabendo que para fazer a limpeza dos 3 terrenos deverá 
gastar R$ 20,00/m2, quanto deverá gastar para fazer a limpeza 
dos 3 terrenos. 
 

A) R$10.650,00 
B) R$10.840,00 
C) R$8.300,00 
D) R$7.700,00 
 

 

12. Um pedreiro pretende pintar um muro de 400 m de 
comprimento por 3 metros de altura em duas demãos. Sabe-
se que o consumo, em média, de uma lata de tinta é de 300 
m2 por demão. Quantas latas de tinta serão necessárias para 
completar a tarefa? 
 

A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
 

 

13. Uma fotocopiadora faz no máximo 50 cópias por minuto. Essa 
máquina só pode trabalhar 3 horas por dia. Para essa mesma 
máquina fazer 27.000 cópias, serão necessários pelo menos: 
 

A) 3 dias 
B) 4 dias 
C) 5 dias 
D) 6 dias 

RASCUNHO 
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14. Sobre os volumes de um cilindro circular reto e um cone 
circular de mesma altura e mesmo raio, podemos afirmar que 
o volume do cone será igual a: 
 

A) Três vezes o volume do cilindro 
B) Duas vezes o volume do cilindro 
C) Metade do volume do cilindro 
D) Terça parte do volume do cilindro 
 

 

15. Rosa Maria saiu de férias para conhecer Fernando de 
Noronha. Em seu retorno, resolveu revelar algumas das fotos 
tiradas durante a viagem dos sonhos. Rosa Maria guardou 12 
fotos em cada página do álbum. O álbum com 50 páginas ficou 
completamente preenchido. Quantas fotos Rosa Maria 
guardou neste álbum? 

 
A) 500 
B) 600 
C) 450 
D) 400 
 
 
 
 
 

16. Sabe-se que o volume de uma esfera é calculado pela 

equação 
�

�
���. Um balão esférico é inflado até que seu raio 

seja triplicado, então seu volume é aumentado em: 
 

A) 3 
B) 9 
C) 27 
D) 81 
 

 

17. Assinale a alternativa em que as frações estão em ordem 
crescente:  
 

A) 1/4, 1/2 e 2/3 
B) 2/3, 1/4 e 1/2 
C) 1/4, 2/3 e 1/2  
D) 2/3, 1/2 e 1/2 
 

 

18. Avalie as seguintes frações abaixo: 
 

�

�
,
�

	
,



�
,
�

�
,


�
 

 
Pode-se afirmar corretamente que: 

 

A) A menor fração é 
�

�
. 

B) As frações estão em ordem crescente. 
C) As frações estão em ordem decrescente. 
D) Somando as duas frações menores, teremos um número 

maior que ½. 
 
 

 

RASCUNHO 
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19. Um residente de medicina trabalha 4 horas numa unidade da 
UPA, atendendo 3 pacientes por hora. Na mesma unidade da 
UPA e com o mesmo regime de trabalho, quantos residentes 
serão necessários para atender 60 pacientes por dia? 
 

A) 3 
B) 4 
C) 5 
D) 6 
 

 

20. João está preparando o orçamento da pintura do muro frontal 
e lateral de um terreno. Sabe-se que o menor lado 
corresponde à parte frontal e a área total do terreno é 240 m2. 
Qual das alternativas corresponde às dimensões possíveis 
para o terreno: 
 

A) 20 m frente x 15 m lateral 
B) 15 m frente x 16 m lateral 
C) 28 frente x 20 m lateral 
D) 10 frente x 28 m lateral 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21. O desastre ambiental em Brumadinho ocorreu em razão do 

rompimento de uma barragem da Vale, o que causou a 
liberação de vários litros de lama e a morte de várias pessoas. 
Quanto ao tema, analise os itens a seguir:  
 

I. A barragem em Brumadinho rompeu-se no início da tarde de 
uma sexta-feira (25 de janeiro de 2019). Apesar do sinal de 
alerta emitido, muitas pessoas não conseguiram deixar o local 
a tempo. 

II. A grande quantidade de rejeitos e a velocidade em que foram 
liberados fez com que a lama destruísse grande parte da 
vegetação local, causando a morte de diversas espécies de 
animais. A região abrigava uma grande área remanescente da 
Mata Atlântica, um bioma com grande biodiversidade. 

III. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população. 

IV. O Instituto Inhotim, considerado o maior museu a céu aberto 
do mundo e sede de um dos mais importantes acervos de arte 
contemporânea do Brasil, foi destruído, assim como a Igreja 
de São Bento, padroeiro do lugarejo, que foi arrasada pela 
lama. 

Analisados os itens, pode-se afirmar corretamente que: 
 
A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos.  
 

22. “Seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos 
permanecem intactos, e a capital do país usa aeroportos e 
outras instalações para proteger suas armas contra possíveis 
ataques”, disse um painel da ONU em relatório enviado ao 
Conselho de Segurança. O país adquiriu remessas ilegais de 
produtos petrolíferos, vendeu carvão, apesar da proibição 
imposta pela ONU, e violou um embargo de armas. "Seu 
programa nuclear e de mísseis balísticos continua intacto", 
informou o relatório. "O painel descobriu que estão usando 
instalações civis, incluindo aeroportos, para montar mísseis 
balísticos e testá-los com o objetivo de efetivamente evitar 
atentados à 'decapitação' ". 
 

Texto adaptado. Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/02/05/ 

 
O governo dos Estados Unidos promoveu severas sanções 
econômicas em retaliação aos testes nucleares e vários 
lançamentos de mísseis balísticos realizados por qual país? 
 

A) Paquistão 
B) Africa do Sul 
C) Coréia do Norte 
D) Israel 

 
 

23. “Um compromisso internacional discutido entre 195 países com o 
objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global foi 
adotado durante a Conferência das Partes - COP 21, no ano de 2015. 
Tem como objetivo fortalecer a resposta global à ameaça das 
mudanças climáticas. Resumidamente consiste em manter a 
temperatura média da Terra abaixo de 2°C acima dos níveis pré-
industriais, além de envidar esforços para limitar o aumento da 
temperatura até 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. No que diz 
respeito ao financiamento climático, determina que os países 
desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em 
medidas de combate à mudança do clima e adaptação, em países 
em desenvolvimento. Uma novidade no âmbito do apoio financeiro é 
a possibilidade de financiamento entre países em desenvolvimento, 
chamada “cooperação Sul-Sul”, o que amplia a base de 
financiadores dos projetos.”   
 

Texto adaptado. Fonte: http://www.mma.gov.br/clima/ 
 

O texto acima refere-se a qual tratado internacional?  
 

A) BRICS 
B) Acordo de Paris 
C) Protocolo de Kyoto 
D) NAFTA   

 

 

24. No dia 17 de abril de 2019, Alan García tirou sua própria vida, 
com um tiro na cabeça, quando policiais foram a sua casa para 
prendê-lo, sobre a acusação de fazer parte da Lava-Jato 
peruana, no caso Odebrecht. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o cargo ocupado por Alan García:   
 

A) Ex-presidente. 
B) Atual presidente. 
C) Prefeito de Lima.  
D) Senador.   
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25. Assinale a alternativa correta: 
 

A) Consumidores: seres vivos que se alimentam de restos de outros seres 
vivos, ou seja, retiram seus nutrientes da decomposição da matéria 
orgânica. 

B) Espécie: é o conjunto de populações que vive em uma mesma área 
geográfica. Por exemplo, animais, plantas, fungos e bactérias interagindo 
dentro de uma floresta.  

C) Biosfera: conjunto de todos os ecossistemas, é a região do planeta 
habitada pelos seres vivos. Correspondente desde as profundezas 
subaquáticas, passando pela superfície terrestre, até mais ou menos 8 
km de altitude, no topo das montanhas mais altas. 

D) Nicho Ecológico: lugar onde os seres vivos animais, quando entregues à 
natureza, vivem dentro de um perfeito equilíbrio ecológico e o equilíbrio 
animal é mantido principalmente através da cadeia alimentar.    

 

 

26. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais 
discutida junto às questões que se referem ao crescimento 
econômico. De acordo com este conceito, considera-se que: 
 

A) O meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, 
deve ser intocável. 

B) Os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta 
ideia, pois, por sua baixa industrialização, preservam melhor o 
seu meio ambiente do que os países ricos. 

C) Ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio 
ambiente e, portanto, é inevitável que os riscos ambientais 
sustentem o crescimento econômico dos povos. 

D) Deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que 
não comprometa o meio ambiente sem que, com isso, deixemos 
de utilizar os recursos nele disponíveis. 

 

 

27. A gestão dos resíduos sólidos (lixo) é um dos maiores problemas 
ambientais do mundo. Assinale abaixo a alternativa incorreta em 
relação ao manuseio adequado dos resíduos sólidos: 
 

A) Utilização de composteira para transformar o lixo orgânico em 
adubo.  

B) Manutenção dos lixões a céu aberto.  
C) Instalação de aterros sanitários. 
D) Separação dos recicláveis dos orgânicos e rejeitos.  
 
 
 

28. Sobre a escravidão brasileira, atribua “V” se verdadeiro ou “F” se 
falso para as sentenças a seguir: 

 
(   ) A escravidão brasileira durou entre o período colonial e 

do Brasil Império e acabou no período da regência, 
quando se instalou uma série de conflitos no país. 

(   ) A escravidão indígena foi abolida por Portugal por meio 
da Carta Régia emitida em 1570. 

(   ) A Lei Visconde de Rio Branco, promulgada em 28 de 
setembro de 1871, considerava livres todos os filhos de 
mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. 

(   ) Em outubro de 2016 o Brasil foi o primeiro país da 
América a ser condenado pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) por tolerar a prática de 
trabalho escravo moderno e o tráfico de pessoas. 

 

     A sequência correta, no sentido de cima para baixo, é:  
 

A) F, F, V, V 
B) V, F, V, F 
C) F, V, V, F 
D) F, F, V, F 
 

29. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da 
atualidade, pois, além de devastar as florestas e os recursos 
naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos 
elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente 
também a economia e a sociedade. Existem alguns motivos que 
provocam ou intensificam a ocorrência do desmatamento, entre 
os quais podemos mencionar, exceto:  

 
A) Êxodo rural  
B) Atividade mineradora  
C) Maior demanda por recursos naturais  
D) Aumento das queimadas 

 

 

Frente parlamentar para monitorar energia elétrica no Norte é 
aprovada na CDR 

 
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 

(CDR) aprovou nesta quarta-feira (24) a criação da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Consumidor de Energia Elétrica da 
Região Norte. O autor do Projeto de Resolução do Senado (PRS 
24/2019), senador Zequinha Marinho (PSC-PA), justifica a proposta 
pela baixa qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias 
de energia elétrica, bem como pelos últimos reajustes na tarifa. O 
projeto segue para análise da Comissão Diretora do Senado. 

Entre os objetivos da frente parlamentar está o 
acompanhamento das políticas e ações que envolvam o 
fornecimento de energia elétrica para a população da Região Norte, 
promover debates seminários e eventos pertinentes ao tema, 
divulgando resultados e defender os temas de interesse do 
consumidor de energia elétrica, sejam relacionados à falta de 
infraestrutura para o fornecimento do serviço, ou à qualidade da 
energia já oferecida em determinadas regiões. 

O relator da medida na CDR, senador Lucas Barreto (PSD-
AP), defendeu a instalação da frente, que deverá ser presidida por 
um senador. 

— Nos últimos anos, foram privatizadas diversas empresas 
de distribuição de energia elétrica, como é o caso da Eletrobras 
Distribuição Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Portanto, a 
presença do Poder Público, ainda que por via da atuação de frentes 
parlamentares, é importante e necessária para a manutenção das 
condições de prestação dos serviços públicos de energia elétrica. 
 

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência 
Senado) 

Fonte: Senado Notícias.  
Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/04/24/frente-
parlamentar-para-monitorar-energia-eletrica-no-norte-e-aprovada-na-

cdr>.Acesso em: 23/04/2019. 
 

30. A preocupação do senador Lucas Barreto sobre a distribuição 
de energia elétrica pelas empresas recém-privatizadas pode 
ser considerada: 
 

A) Condizente, pois tudo indica a necessidade de investigações 
contra corrupções no sistema de abastecimento elétrico. 

B) Infundada, pois é impossível fiscalizar a distribuição e o 
fornecimento de energia para cada residência. 

C) Condizente, pois há ainda milhões de brasileiros sem acesso 
à energia elétrica. 

D) Infundada, pois muitas cidades nordestinas são abastecidas 
por energia eólica. 


