CÂMARA MUNICIPAL DE AREIAS
Concurso Público 01/2018
Cargo: Serviços Gerais
Português
Olá, maracujá
De carinha enrugada,
Pendurada no cipó!
Te vendo assim
Fico roxa
De uma saudade lisinha
Do vovô e da vovó

Pra desabafar

Olá, chuva fininha,
No pé do maracujá,
Você vem assim tão mansa,
Sem fazer nenhum barulho,
aí, a saudade aumenta
E começo a te imitar.
01-Assinale a alternativa incorreta sobre o poema acima:
a) O eu poético relembra de dois parentes queridos, a avó e o avô, ao olhar o
maracujá.
b) O cheiro do maracujá faz com que a autora se lembre dos avós que
gostavam muito desta fruta.
c) A autora imita a chuva quando começa a chorar.
d) O eu poético associa a velhice dos avós com as rugas do maracujá.
02- Palavras que tem significado idêntico ou muito semelhante ao de outra são
chamadas:
a) antônimas.
b) sinônimas.
c) similares.
d) prefixas.
03- Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Pensei muito em ti.
b) Obedeça a sinalização.
c) Ele deu uma flor para mim.
d) Ela viajou com nós.
04- Complete corretamente as lacunas:
Al_ema / Pu_ar / Fu_il
a) g, x, z.
b) j, x, z.
c) j, ch, s.
d) g, ch, s.

05- Assinale a alternativa que as duas palavras estão separadas corretamente:
a) al-mo-ço; pre-ten-são
b) pro-rro-gar; co-rrer
c) la-re-i-ra; na-sceu
d) a-ma-cian-te; su-co
06- Qual é o antônimo da palavra feliz?
a) alegre
b) triste
c) animado
d) felicíssimo
07-Assinale a alternativa onde a frase está escrita em correta concordância
verbal:
a) As meninas foi passear na Represa do Funil.
b) As meninas foram passear na Represa do Funil.
c) As meninas foram passearem na Represa do Funil
d) As meninas foi passearem na Represa do Funil.
08.-Assinale a alternativa em que há palavras escritas erroneamente:
a) toalia; coleita.
b) coelho; orelha.
c) goleiro; geleira.
d) trabalho; folha.
09- Complete com “l” ou “u” as palavras
nata_
carnava_
degra_
a) l, l, u, u
b) u, l, l, u
c) u, u, l, l
d) l, u ,u,u

chapé_

10- Quantas vogais têm na palavra "Areias":
a) duas vogais.
b) três vogais.
c) quatro vogais.
d) cinco vogais.

Conhecimentos Gerais:
11-De acordo com a Lei Orgânica do Município de Areias cada legislatura terá
a duração de:
a) 02 (dois) anos.
b) 03 (três) anos.
c) 04 (quatro) anos.
d) 05 (cinco) anos

12- Complete:
O ano de 2018 será marcado pelo _______________ aniversário da atual
Constituição brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil foi
promulgada em 5 de outubro de 1988 e tornou-se o principal símbolo do
processo de redemocratização do país.
a) Vigésimo
b) Quadragésimo
c) Vigésimo sexto
d) Trigésimo
13- Complete a lacuna: A cidade de Areias foi nascida com o nome de Santana
da Paraíba Nova. O povoado tornou-se Vila em 1816, com o nome de
_____________ , em homenagem ao príncipe D. Miguel, filho de D. João VI.
a) São Miguel das Areias.
b) Santo Antônio das Areias.
c) Santo Agostinho das Areias.
d) São Rafael das Areias.
14-Areias foi pioneira na plantação de:
a) café.
b) feijão.
c) arroz.
d) algodão.
De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Areias responda as
próximas duas questões:
15-As sessões solenes poderão ser realizadas fora do Recinto da Câmara,
desde que consentido:
a) pela minoria absoluta dos Vereadores.
b) pela maioria absoluta dos Vereadores.
c) pelo Prefeito.
d) pela população.
16 - Artigo 16: "O _________ é o representante da Câmara quando ela se
pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem,
nos termos deste regimento." Complete corretamente a lacuna:
a) Chefe.
b) Supervisor.
c) Gerente.
d) Presidente.
17-O ex- presidente Inácio Lula da Silva está preso em qual cidade?
a) São Paulo.
b) Rio de Janeiro.
c) Curitiba.
d) São Bernardo do Campo.
18-A copa do mundo FIFA 2018 foi realizada:
a) na Rússia.
b) na Alemanha.

c) na Irlanda.
d) na Inglaterra.
19-No dia 09 de julho, feriado, foi realizado desfile civico na cidade de Areias,
para comemorar:
a) Dia da Revolução Constitucionalista
b) Encerramento da Copa do Mundo 2018
c) Dia da Assunção de Nossa Senhora
d) Dia do Amigo e Internacional da Amizade
20-Equipes de vários países, em julho 2018, resgataram 12 garotos e técnico
que ficaram presos em uma caverna:
a) Na Tailândia.
b) Na África.
c) Na Rússia
d) Na India

Matemática
21-Assinale a alternativa que contém um número natural:
a) A temperatura atingiu -2ºC no Sul do Brasil.
b) O jogo de futebol teve um total de 1 322 torcedores.
c) Maria comeu 1/2 do bolo de aniversário.
d) O eletricista comprou 5,7m de fio.
22- Uma pessoa toma meio litro de suco de laranja por dia. Quantos litros de
suco essa mesma pessoa tomará em uma semana?
a) 1,5 litros
b) 2,0 litros
c) 3,0 litros
d) 3,5 litros
23-O número 10 é:
a) múltiplo de 8 e divisor de 120.
b) múltiplo de 4 e divisor de 115.
c) múltiplo de 5 e divisor de 95.
d) múltiplo de 2 e divisor de 50.
24- Qual o antecessor do número 11?
a) 10
b) 09
c) 11
d) 12
25- O menor e o maior divisor de 12 são respectivamente:
a) 0 e 6.
b) 0 e 12.
c) 1 e 6.
d) 1 e 12.

26- Quantos segundos tem em um minuto e meio:
a)120 segundos
b) 90 segundos
c) 60 segundos
d)100 segundos
27-Quantos anos tem uma década?
a) 01 ano
b) 05 anos
c) 10 anos
d) 100 anos
28-Um agricultor colheu:
Produto Quantidade
Couve
658
Tomate
576
Pepino
425
Mandioca 392
Abobrinha 764
Quantos produtos ele colheu?
a) 1.980.
b) 2.495.
c) 2.755.
d) 2.815.
29-Assinale a alternativa que contém apenas números ímpares:
a) 14, 25, 47, 62
b) 13, 95, 119, 123
c) 28, 54, 120, 150
d) 30, 67, 88, 210
30- Observe a tabela:
CIDADE
NÚMERO DE HABITANTES
Brasília
2 562 963
Cuiabá
556 380
São Paulo
11 235 562
Natal
803 811
A cidade mais populosa e a menos populosa são, respectivamente:
a) Natal, Brasília.
b) Cuiabá, São Paulo.
c) São Paulo, Cuiabá.
d) Natal, São Paulo

Conhecimentos Especificos:
31- Sobre os princípios gerais da limpeza e desinfecção, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) não se deve comer ou fumar enquanto realizar as tarefas de limpeza.
b) não se deve utilizar jóias durante a execução do trabalho.

c) o funcionário de serviços gerais deverá utilizar equipamentos de proteção
individual somente quando julgar necessário.
d) deve-se separar previamente todo o material necessário à execução das
tarefas.
32- Esse procedimento 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. Trata-se:
a) de limpeza manual úmida.
b) de limpeza manual molhada.
c) de limpeza com máquina de lavar tipo enceradeira automática.
d) de limpeza seca.
33-A limpeza seca:
a) consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira, mediante a utilização de
vassouras e/ou aspirador.
b) consiste na limpeza de pisos com máquinas que possuem tanque para
soluções detergentes.
c) consiste em enxaguar várias vezes com água limpa pisos, paredes e teto.
d) consiste em esfregar com escova ou esfregão pisos, paredes e teto.
34-Sobre a água sanitária é INCORRETO afirmar que:
a) a água sanitária tem eficiente ação bactericida e branqueadora, podendo ser
usada para limpeza e desinfecção de superfícies.
b) trata-se de um produto atóxico, podendo ser usada em grandes quantidades
sem precauções adicionais.
c) dissolve substâncias orgânicas mortas acabando com odores desagradáveis.
d) quando usada em roupas coloridas produz manchas que não podem ser
retiradas.
35-São fatores que influenciam na eficiência de um desinfetante:
I. Ambiente a ser desinfetado.
II. Espécie e concentração do organismo a ser destruído.
III. Tempo de contato.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
36- O sabão é um produto biodegradável, o que significa dizer que:
a) é uma substância que pode ser degradada pela natureza.
b) não causa danos ao ecossistema.
c) é uma substância que gera um tipo de espuma que polui o ambiente.
d) causa degradação da biosfera.
37- As ceras:
a) promovem sobre a superfície dos pisos um recobrimento grosso e eterno.
b) aumentam a beleza mas diminuem a proteção e dificultam a limpeza dos
pisos.
c) pisos desgastados têm sua aparência melhorada com aplicação de uma boa

cera.
d) todas afirmativas estão corretas.
38-Utilizado nos procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies
quando houver risco de contaminação por secreções, aerossóis e produtos
químicos. Protege os olhos do impacto de partículas volantes, de luminosidade
intensa, de radiação ultravioleta e de respingos de produtos químicos e
material biológico. Trata-se:
a) do protetor ocular.
b) do avental.
c) da máscara.
d) das luvas de borracha.
39- A limpeza de móveis e acessórios deve ser feita:
a) com polimento corrosivo se forem de metal.
b) com umidade mínima para não empenar a madeira ou não enferrujar o metal.
c) com produtos alvejantes e ácidos.
d) todas alternativas corretas.
40- Após a limpeza é fundamental cuidar dos utensílios para que eles não se
contaminem e tenham maior durabilidade. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) As escovas devem ser lavadas com água e sabão diariamente após o uso e
postas para secar com cerdas para baixo.
b) Os baldes devem ser lavados diariamente ou desinfetados.
c) Os baldes devem ser guardados limpos, secos e embocados.
d) Os panos devem ser lavados após o uso somente se apresentarem sujidade
visível.

