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INSTRUÇÕES 

 
Você receberá do fiscal: um caderno de questões e um cartão resposta personalizado. 

O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém 30(trinta) questões. 

 

ATENÇÃO! 

 

Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique se os seus dados no cartão resposta estão corretos. 

Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão resposta, a alternativa que mais adequadamente a 

responde. 

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o cartão resposta devidamente 

assinado. 

 

Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão resposta: 

O cartão resposta não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

dos locais destinados às respostas. 

A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão resposta é cobrir fortemente, com caneta 

esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas. 

Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o cartão resposta. 

Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 

Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

 
......................................................................................................................................................... 

 
FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia a charge abaixo para responder às questões 

1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Fonte:www.chargesengraçadas.com.br 

 

1. O verbo “dizer” no primeiro quadrinho está conjugado 

em que tempo ? 

 

A. Futuro do pretérito. 

B. Presente do indicativo. 

C. Pretérito perfeito. 

D. Pretérito imperfeito. 

E. Futuro do presente. 

 

2. O vocábulo “há” no segundo quadrinho pode ser 

substituído, sem prejuízo semântico e obedecendo as 

regras da norma culta, por: 

 

A. com 

B. faz 

C. tem 

D. onde 

E. a 

 

3. As opções abaixo são antônimos de “desalento”, 

EXCETO:  

 

A. Euforia. 

B. Intrepidez. 

C. Força. 

D. Valor. 

E. Melancolia. 

 

4. Analise o texto abaixo: 

Verbo Ser 

Carlos Drummond de Andrade 

  Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em 

redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? 

Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia 

a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom?  

  É triste? Ser: pronunciado tão depressa, e cabe tantas 

coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando 

crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para 

entender. Não vou ser. Não quero ser vou crescer assim 

mesmo. Sem ser. Esquecer. 
                                                                                                                     
Fonte:www.poemasdedrumond.com.br 

 

As partículas que em destaque no texto, pertencem a 

que classe gramatical? 

 

A. Pronome relativo. 

B. Pronome adjetivo interrogativo. 

C. Pronome possessivo. 

D. Preposição. 

E. Pronome adjetivo exclamativo. 

 

5. Leia o fragmento abaixo: 

 

... Comprei portas, janelas, tijolos, tudo para a 

reforma do prédio... 

  
Justifica-se, o uso da vírgula, pelo mesmo motivo em: 

 

A. ...tínhamos quatro filhos:  Jerônimo, Ana, Sabina e 

João. 

B. Amanda, venha depressa! 

C. ...Somos uma família, lembrou minha mãe, naquela 

triste noite... 

D. Ela tentou, mas não conseguiu. 

E. Joana conseguiu o que queria, isto é, foi aprovada no 

concurso. 

 

6. Considere o uso adequado das palavras mal/mau: 

 

I. _____ pude esperar por você. 

II. Ele tem um _____ caráter. 

III. Estávamos ____ intencionados quando saímos 

IV. ______ chegamos e você nos recebeu muito 

______. 

V. Fumar é bastante _____ para a saúde. 

 

Complete as colunas e assinale a sequência CORRETA: 

 

A. mau, mau, mau, mau, mau, mau. 

B. mal, mau, mal, mau, mau, mal. 

C. mal, mau, mal, mal, mal, mau. 

D. mau, mal, mal, mau, mau, mal. 

E. mal, mal, mal, mal, mal, mal. 
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7. Marque a alternativa em que TODAS as palavras estão 

CORRETAMENTE grafadas: 

 

A. Açúcar, balança,freguêz, caxumba. 

B. Agussar, maciez,dentuço,absorção. 

C. Eleger,mugir,sortilégio,beje.  

D. ricaço,empalidecer,gesso,dentuço. 

E. geito,eleger,riqueza,pesquisa. 

 

8. Tendo por base o novo acordo ortográfico, qual a 

SEQUÊNCIA que obedece a mesma regra quanto à 

acentuação gráfica: 

 

A. fácil, táxi, tênis, próton 

B. vatapá, avó, refén, máquina 

C. saída, café, pá, mês 

D. dádiva, sátira, parabéns, céu 

E. látex, éden, pé, mói (moer) 

 

9. Das opções abaixo, assinale em qual delas, a partícula 

SE tem função de conjunção integrante: 

 

A. A criança machucou-se muito hoje. 

B. Contaram-se histórias ontem na escola. 

C. Ela não cansa de queixar-se. 

D. Vendem-se casas de alto preço. 

E. Quero saber se ela virá à festa. 

 

10. Analise o fragmento abaixo e marque a alternativa 

CORRETA: 

 

  ... fomos ontem ao parque da cidade de Várzea, um 

lugar agradabilíssimo... 

 

O adjetivo acima descrito, está flexionado em: 

 

A. Número, pois encontra-se flexionado no plural. 

B. Grau, pois encontra-se flexionado no superlativo 

absoluto analítico. 

C. Grau, pois encontra-se flexionado no superlativo 

absoluto sintético. 

D. Grau, pois encontra-se flexionado comparativo de 

igualdade. 

E. Gênero, pois encontra-se flexionado no feminino. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Beto vai à lanchonete Super Rango, onde encontra a 

seguinte tabela de opções: 

 

 
 

Beto deseja pedir um lanche composto por um 

sanduíche, um suco e um sorvete de duas bolas (dois 

sabores distintos). O total de opções possíveis para o 

lanche de Beto é: 

 

A. 90 

B. 120 

C. 180 

D. 200 

E. 360 

 

12. João acordou atrasado para o trabalho, e verificou que 

o tempo restante até o final do dia era igual à metade 

do tempo já decorrido do dia. Com base nessas 

informações, concluímos que ele acordou às: 

 

a) 16 h 

b) 12 h 

c) 8 h 

d) 9 h 

e) 14 h 

 

13. Observe a sequência alfanumérica abaixo: 

 

 
 

O próximo termo da sequência será: 

 

 
 

HAMBURGUER

X TUDO

HOT DOG

BAURU

MISTO QUENTE

NATURAL

LARANJA

GRAVIOLA

LIMÃO

ABACAXI

UVA

CHOCOLATE

AMENDOIM

MORANGO

Sanduíches

Sucos

Sorvetes

Cardápio Super Rango

3 5 7 9 ...

c e g i

11

h

13

h

13

k

11

k

15

m

a)

b)

c)

d)

e)
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14. Escolhendo aleatoriamente uma letra da palavra 

VÁRZEA, a probabilidade de se escolher uma 

consoante será de: 

 

A. 2/3 

B. 3/4 

C. 3/2 

D. 1/3 

E. 1/2 

 

15. Num grupo de 10 pessoas, o número de homens é igual 

ao de mulheres. Sabe-se que 4 pessoas usam óculos, 

dentre as quais só um homem. Logo, o total de 

mulheres que não usam óculos é: 

 

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 1 

E. 4 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

16. A Bandeira do Município de Várzea foi idealizada pelo 

Prof. José Jailton Soares de Sousa e aprovada pela 

Câmara de Vereadores sob a Resolução nº 02, de 07 de 

outubro de 1985.  
(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da 

Nóbrega) 
 

Os emblemas da Bandeira de Várzea são:  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Formato de espiga de milho, estrelas e ramos de 

algodão. 

B. Formato da planta cacto, estrelas e ramos de algodão. 

C. Bateia, estrelas e ramos de algodão. 

D. Bateia, estrelas e ramos de arroz. 

E. Formato de espiga de milho, estrelas e vagem de feijão. 

 

17.  No dia 22 de abril de 1961, por força do Decreto nº 

2.683, foi concebida a autonomia política do Distrito, 

ocorrendo sus instalação oficial, no dia 11 de janeiro de 

1961, sua Emancipação Política, tomado posse o 

Primeiro Prefeito de Várzea, de forma interina, o Sr: 
(Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José Joácio da 

Nóbrega) 

 

A. Francisco de Assis Medeiros. 

B. Odilon de Figueiredo. 

C. Manoel Tavares da Costa. 

D. Belizário Dantas Correia de Góis. 

E. José Aurélio de Figueiredo  

 

18. Várzea é município brasileiro pertencente ao estado da 

Paraíba (Brasil), localizado na Região Geográfica 

Imediata de Patos e integrante da Região Metropolitana 

de Patos.  

De acordo com a estimativa do IBGE, no Censo 

Demográfico 2010, sua população foi de: 

 

Assinale a alternativa: 

 

A. 2.404 pessoas. 

B. 2.504 pessoas. 

C. 2.604 pessoas. 

D. 2.704 pessoas. 

E. 2.804 pessoas. 

 

19. Filme longa, que dirigidos pelos pernambucanos dirigido 

por Juliano Dornellis e Kleber Mendonça Filho, 

conquistou a competição Internacional Cinematers: (G1-

PE -06/07/2019) 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Bacurau 

B. A Última Abolição. 

C. A voz do Silêncio. 

D. "Espero Tua (Re)Volta. 

E. Simonal. 

 

20. As Florestas Pluviais Tropicais são encontradas nas 

regiões de clima quente e úmido. Essas florestas 

possuem o bioma mais complexo e rico em 

biodiversidade da Terra, cobrem apenas 6% da 

superfície do planeta, mas possuem mais de 60% de 

todas as espécies animais e vegetais. Essas formações 

se estendem por áreas nas Américas Central e do Sul, 

na África, na Ásia e na Oceania, em torno da linha do 

equador.  

 A maior e mais importante Floresta Pluvial Tropical é 

a  

A. Floresta de Taiga, no Hemisfério Norte. 

B. Floresta do Congo, na África Central. 

C. Floresta Amazônica, na América Latina. 

D. Selva Valdiviana, no Chile.  

E. Florestas Nubladas, no Equador. 

 

21. Entende-se por desenvolvimento sustentável a 

capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza 

sem comprometer a disponibilidade desses elementos 

para as gerações futuras. Isso significa adotar um 

padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-

primas extraídas da natureza de modo a não afetar o 
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futuro da humanidade, aliando desenvolvimento 

econômico com responsabilidade ambiental. 

Dentre as medidas que podem ser adotadas tanto pelos 

governos quanto pela sociedade civil em geral para a 

construção de um mundo pautado na sustentabilidade, 

podemos citar: 

I. Redução ou eliminação do desmatamento. 

II. Reflorestamento de áreas naturais devastadas. 

III. Adoção da política dos 3Rs (reduzir, reutilizar e 

reciclar) ou dos 5Rs (repensar, recusar, reduzir, 

reutilizar e reciclar). 

IV. Contenção na produção de lixo e direcioná-lo 

corretamente para a diminuição de seus impactos. 

V. Diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, 

tanto pelas chaminés das indústrias quanto pelos 

escapamentos de veículos e outros. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

A. Apenas II, III e IV. 

B. Apenas I, II, III e IV. 

C. Apenas I, II, III e V. 

D. Apenas III e IV. 

E. I, II, III, IV e V. 

 

22. A Região Norte possui extensão territorial de 

3.853.322,2 quilômetros quadrados, correspondendo a, 

aproximadamente, 45% da área total do Brasil. A 

floresta Amazônica cobre a maioria do território dos 

estados que integram o Norte, 

 

A Região Norte possui: 

 

A. 03 Estados. 

B. 04 Estados. 

C. 05 Estados. 

D. 06 Estados. 

E. 07 Estados. 

 

23. É chamada de “Capital do Cerrado”. Está localizada no 

Planalto Central e possui cerca de 1 milhão de 

habitantes. 

 

A capital que o texto faz referência é: 

 

A. Goiânia. 

B. Brasília. 

C. Teresina. 

D. João Pessoa. 

E. Aracaju. 

 

24. Na esfera Federal, o Congresso Nacional exerce sua 

função de elaboração de: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Emendas à Constituição. 

B. Leis complementares. 

C. Manuais. 

D. Leis ordinárias e delegadas. 

E. Medidas provisórias. 

 

25. Em caso de acidentes com eletricidade algumas 
recomendações são muito importantes, são elas: 

I. Não encoste na vítima até ter certeza que o circuito 

elétrico que causou o acidente ou equipamento esteja 

desligado. 

II. Não toque cabos partidos, cercas elétricas ou outras 

partes metálicas que estejam em contato com a 

vítima. 

III. Caso a vítima esteja com as roupas pegando fogo a 

cubra com tecido bem grosso para abafamento ou que 

a mesma role no chão, não deixe que a vítima corra. 

IV. Em caso de incêndio não use água até ter certeza que 

não existe mais corrente elétrica nas proximidades do 

foco do incêndio. 

V. Ligue para os bombeiros (193) ou serviço de 

emergência local. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

A. Apenas I, III e IV. 

B. Apenas II, III e IV. 

C. I, II, III, IV e V. 

D. Apenas I, II, III e V. 

E. Apenas II, III e V. 

 

26. As tarefas que exigem que o trabalhador fique 

constantemente em pé provocam uma sobrecarga nas 

pernas. Estas podem ficar inchadas, pois os músculos 

não se movimentam o suficiente para bombear a 

quantidade adequada de sangue de volta para o 

coração. 

Quando se trabalha em pé é importante que: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Os objetos necessários à execução da tarefa sejam de 

fácil alcance. 

B. As jornadas de trabalho deverão contar pausas para 

repouso visual. 

C. O trabalhador fique em uma posição ereta em frente à 

bancada e próximo dela, com o peso distribuído 

igualmente entre as duas pernas; 

D. A superfície sobre a qual o trabalhador esteja em pé 

seja adequada e resistente às condições de trabalho. 

E. Os calçados sejam adequados, diminuindo a sobrecarga 

das costas e pernas. 

https://www.politize.com.br/emendas-a-proposicao-tipos/
https://www.politize.com.br/tipos-de-leis-processo-legislativo/
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27. Sobre a conservação e limpeza dos móveis no ambiente 

de trabalho, analise os itens abaixo e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 
A. Toalhas molhadas é uma das principais inimigas da 

conservação dos móveis. Por isto, evite toalhas molhadas 
sobre portas de armários ou, se virar algum líquido, seque 
em seguida. 

B. Se houver alguma mancha persistente no armário, pode-

se utilizar uma esponja macia com sabão neutro (diluído 

em água), seguida imediatamente de um pano limpo e 

seco. 

C. Para evitar que o móvel entorte, é necessário distribuir de 

forma heterogenia o peso dos objetos que coloca em cima 

dele. 

D. Para as portas de vidro, um com pano limpo com 

álcool remove a grande maioria da sujeita. Dê preferência 

ao álcool 70% específico para limpeza. 

E. Tecidos usados na limpeza doméstica geral podem conter 

partículas abrasivas e riscar o acabamento. É 
recomendável optar panos novos ou que sejam destinados 

exclusivamente para este fim.  

 

28. Sobre os principais conceitos de Segurança no 

Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA 

 

A. Acidente - É o evento não-programado nem planejado 

que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro 

tipo de perda. 

B. Perigo - É a fonte ou situação com potencial para 

provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio 

ambiente, ou a combinação destes. 

C. Risco - É a combinação da probabilidade de ocorrência 

e da gravidade de um determinado evento.  

D. Dano - É a consequência de um perigo, em termos de 

lesão, doença, prejuízo ao homem, a propriedade, 
meio ambiente ou uma combinação destes. 

E. Saúde - É o evento que tem o potencial de levar a um 

acidente ou que deu origem a um acidente. 

 

29. Para poder determinar em nível de primeiro socorro, 

como leigo, o funcionamento satisfatório dos controles 

centrais dos mecanismos da vida, é necessário 

compreender os sinais indicadores chamados de sinais 

vitais. 

 

Quanto aos tipos de Sinais Vitais, analise os itens 

abaixo: 

 

I. Temperatura. 

II. Pulso. 

III. Respiração.  

IV. Pressão arterial. 

V. Dor 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

A. I, II, III, IV e V. 
B. Apenas IV e V. 

C. Apenas I, II, III e IV. 

D. Apenas I, II, III e V. 

E. Apenas III e V 

 

30. Constitui-se como conjunto de normas de conduta que 

se apresentam como boas, corretas, ou seja, como 

expressão do ‘bem’. Por ‘bem' entende-se qualquer 

realidade objetiva, ou seja, independente de sua 

apreciação pelo sujeito, pelo homem. 

 

O Conceito acima refere-se à(o): 

 

A. Ética. 

B. Costumes. 

C. Fórmulas. 

D. Moral. 

E. Ciência. 

 

 

RASCUNHO 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 


