EDITAL Nº. 001/2008 – SEAD/SEMA – CONCURSO PÚBLICO C-139
REALIZAÇÃO DA PROVA: 09 de novembro de 2008

AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº. de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Será automaticamente eliminado do concurso, o candidato que durante a realização da prova descumprir os
procedimentos definidos no Edital nº 001/2008 do concurso público C-139.
2. Esta prova contém 25 questões objetivas, sendo 10 de Conhecimentos Básicos (05 de Língua Portuguesa
e 05 de Matemática) e 15 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho.
3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 25.
4. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da mesma. A inobservância acarretará a não correção do cartão resposta, e consequentemente, a
eliminação do concurso.
5. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
6. O CARTÃO RESPOSTA não pode ser amassado, molhado, dobrado, rasgado, manchado ou conter questões
com marcação pouco nítida, dupla marcação, marcação rasurada ou emendada ou mais de uma alternativa
assinalada ou qualquer registro fora dos locais destinados às respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só será
substituído se for constatada falha de impressão.
9. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis no
CARTÃO RESPOSTA.
10. Confira se seu nome, número de inscrição e cargo de opção, consta na parte superior do CARTÃO
RESPOSTA que você recebeu.
11. Assine seu nome na lista de presença e no CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu
documento de identificação.
12. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h30min e término às 12h30min (horário de
Belém).
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA

Filhote de peixe-boi em recuperação
será solto neste ano
Piti Aranapu, um filhote de peixe-boi-da-amazônia resgatado com um ferimento provocado por
arpão e diversas escoriações pelo corpo, no ano passado, está em recuperação e deve ser devolvido
ao ambiente no final deste ano.
Ele foi encontrado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e, agora, está num
recinto "seminatural" – uma piscina dentro do lago Amanã, na reserva de mesmo nome. Piti toma
mamadeira (mistura de leite de soja e de vaca, óleo vegetal e complementação vitamínica) e também
ingere plantas aquáticas.
O peixe-boi está num centro de reabilitação comunitário, que funciona com a participação de
moradores da área. A idéia é que, ao conviver com o animal, ocorra a conscientização da necessidade
de preservar a espécie – e a caça diminua. "Quando chegou, ele era brigão, derrubava os
pesquisadores", conta Miriam Marmontel, do IDSM. O animal, antes de ser solto, receberá um cinto com
radiotransmissor para ser acompanhado.
"No começo, ele mamava cinco vezes por dia e, agora, mama uma vez. Procuramos replicar o
que acontece no ambiente natural", afirma.
Jone César Fernandes, ecólogo e diretor-executivo da Ampa (Associação Amigos do Peixe-Boi),
diz que a entidade recebe filhotes o ano todo. "Alguns feridos por caçadores, outros por redes de pesca.
Já recebemos animais com cortes profundos de facão na cabeça, com cauda e nadadeira cortada ou
sofrendo de inanição", conta. Segundo ele, muitas vezes as mães foram caçadas e o animal acaba
sendo resgatado por algum ribeirinho.
"Sabemos que atualmente a população do peixe-boi-da-Amazônia está muito abaixo da de
décadas atrás, quando a exploração comercial da espécie foi mais intensa, principalmente entre a
década de 1930 e a de 1950. Estima-se que nesta época tenham sido caçados cerca de 200 mil
[animais]."
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u442507.shtml
08/09/2008

Com base no texto, assinale a única alternativa que completa corretamente as questões de 1 a 5.

01. A espécie a que pertence Piti Aranapu
(A) está ameaçada pela exploração comercial.
(B) tem sido protegida pelos métodos de pesca dos ribeirinhos.
(C) conta, atualmente, com um número muito grande de animais.
(D) pode desaparecer por causa da construção de reservas ambientais.

02. Ao colocar o peixe-boi em um centro de reabilitação comunitário, os pesquisadores pretendiam
(A) preservar o ambiente natural em que vivia o animal.
(B) ensinar a população ribeirinha a proteger a espécie.
(C) alertar a população ribeirinha para os perigos da pesca com arpão.
(D) ensinar os ribeirinhos a lidar com o animal de forma a não o ferir durante a captura.

03. Em „"No começo, ele mamava cinco vezes por dia e, agora, mama uma vez. Procuramos replicar o
que acontece no ambiente natural"‟, a palavra “replicar” significa
(A) “explicar”.
(B) “contestar”.
(C) “reproduzir”.
(D) “multiplicar”.
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04. Em relação à flexão e ao emprego das classes de palavras, é correto afirmar que
(A) o plural da palavra peixe-boi é peixes-bois.
(B) há um adjetivo em “Piti toma mamadeira e também ingere plantas aquáticas”.
(C) há um substantivo coletivo em “O animal, antes de ser solto, receberá um cinto com
radiotransmissor para ser acompanhado”.
(D) o verbo “derrubar” está no pretérito perfeito do indicativo em "Quando chegou, ele era brigão,
derrubava os pesquisadores”.

05. Quanto às normas relativas ao sistema ortográfico do português, pode-se afirmar que
(A) há um dígrafo na palavra “piscina”.
(B) a divisão silábica de “captura” é ca-ptu-ra.
(C) a palavra “sustentável” é acentuada por ser proparoxítona.
(D) “reabilitação” escreve-se sem “h” porque deriva de habitar.
MATEMÁTICA

06. Uma despesa de R$ 51,00 foi dividida igualmente entre os participantes de um grupo de pessoas
Cada um contribuiu com a mesma quantia, constituída de números naturais. O número de participantes
desse grupo pode ser igual a
(A) 13.
(B) 15.
(C) 17.
(D) 19.

07. Um menino disse a seu amigo: “se eu crescer meio metro, passarei a medir um metro e setenta
centímetros”. Quando disse isso a seu amigo, o menino media
(A) 120 cm.
(B) 130 cm.
(C) 140 cm.
(D) 150 cm.

08. No dia 18 de outubro de 2008, uma criança completou um ano e um terço de ano. Essa criança
nasceu no dia 18 de
(A) maio de 2008.
(B) junho de 2007.
(C) janeiro de 2008.
(D) outubro de 2007.

09. Três pessoas brincavam de “par ou ímpar”, jogo que consiste em adivinhar se a soma da quantidade
de dedos dos jogadores será um número par ou ímpar, conforme um pedido feito. Os jogadores, frente
a frente, pedem “par” ou “ímpar”, com a mão direita escondida atrás do corpo. Após o pedido, trazem a
mão direita para a frente e mostram um, dois, três, quatro, cinco dedos, ou nenhum dedo. Se a soma for
um número par, ganha o que pediu par; se for um número ímpar, ganha o que pediu ímpar. Iniciada a
brincadeira, a primeira pessoa pediu par e indicaria um número par, a segunda pediu ímpar e indicaria
um número ímpar. A terceira pessoa pediu par e, para vencer, deveria indicar
(A) 0, 2 ou 4.
(B) 1, 3 ou 5.
(C) somente o número 0.
(D) somente o número 1.

10. Para pagar um lanche que custa R$ 4,00, uma pessoa possui dez moedas de R$ 0,10, oito moedas
de R$ 0,25 e cinco moedas de R$ 0,50. Se ela utilizar o maior número de moedas de que dispõe, a
quantidade de moedas de R$ 0,50 que terá, após o pagamento, será igual a
(A) 4.
(B) 3.
(C) 2.
(D) 1.
4
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. NÃO faz parte do processo de limpeza diário o seguinte procedimento:
(A) varrer os pisos internos e os pisos externos dos prédios públicos.
(B) remover tapetes e capachos, procedendo à sua limpeza e aspirando o pó.
(C) lavar e enxaguar as caixas e depósitos de água com produtos químicos.
(D) limpar os cinzeiros situados nas áreas comuns e os que se encontram nas mesas.

12. Equipamentos como luvas, máscaras e botas são usados para proporcionar
(A) prazer.
(B) conforto.
(C) bem-estar.
(D) segurança.

13. Para garantir a manipulação segura dos alimentos, deve-se
(A)
(B)
(C)
(D)

preparar os alimentos muito tempo antes do consumo.
guardar os alimentos cozidos em recipientes bem fechados dentro do forno.
utilizar a mesma tábua, após cortar carne crua, para picar alimentos que serão comidos crus.
lavar bem as mãos antes de iniciar a preparação de alimentos e após qualquer interrupção.

14. Para um acondicionamento ideal de alimentos perecíveis, como carne ou peixe, por um longo
período de tempo, deve-se mantê-los em
(A) caixas de papel na geladeira.
(B) sacos plásticos no congelador.
(C) sacos de supermercado na despensa.
(D) qualquer lugar da copa, desde que seja limpo.

15.Na limpeza de uma área do prédio, enquanto o piso estiver sendo esfregado, a mangueira de água deve
(A) estar fechada.
(B) permanecer aberta.
(C) fornecer água para o bebedouro.
(D) ser usada na lavagem dos veículos.

16. Antes da limpeza de lustres ou luminárias, deve-se
(A) limpar a fiação com um pano úmido.
(B) verificar se o objeto está desligado.
(C) passar um pano molhado em suas partes.
(D) verificar, manualmente, se há passagem de corrente.

17. Em veículos automotores, o equipamento responsável pela diminuição da emissão de gases
poluentes é o
(A) radiador.
(B) bico injetor.
(C) catalisador.
(D) cano de descarga.

18. A massa utilizada para o reboco de uma parede resulta da mistura de
(A) barro, areia e água.
(B) pedra, água e areia.
(C) cimento, areia e água.
(D) seixo, cimento e barro.

19. Ao atender a um usuário do serviço público, o servidor deve
(A) cumprimentá-lo somente se ele o cumprimentar.
(B) ignorar sua demanda e dizer-lhe para aguardar a sua vez.
(C) distanciar-se da pessoa para evitar conversas em serviço.
(D) saudá-lo e perguntar-lhe o que deseja e como pode ajudá-lo.
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20. Ao achar uma carteira porta-cédula em um banheiro, o funcionário deve
(A) abri-la para verificar seu conteúdo.
(B) fingir que não viu e deixá-la no mesmo local.
(C) guardá-la e esperar alguém perguntar por ela.
(D) levá-la a seu chefe para que ele tome as providências adequadas.

21. Se, durante uma limpeza com produtos químicos, o funcionário for chamado para outro atendimento, ele deve
(A) correr para atender o chamado de imediato.
(B) ignorar o chamado e terminar o que está fazendo.
(C) pedir a um colega para reparar os produtos e atender o chamado.
(D) verificar se os recipientes dos produtos estão fechados antes de ir atender o chamado.

22. Caso o funcionário esteja com algum problema pessoal, ele deve ser
(A) desatento, triste e rude.
(B) agradável, deprimido e distraído.
(C) solícito, atencioso e agradável.
(D) imparcial, desatento e agradável.

23. Uma das regras mais importantes para um bom relacionamento no local de trabalho é
(A) considerar somente sua individualidade.
(B) não se importar com os colegas, nem com as normas do trabalho.
(C) estar sempre disposto a ouvir opiniões e a aprender com elas.
(D) priorizar o bem-estar em prejuízo do cumprimento dos horários.

24. Quando João está na portaria, ele não almoça e Severino dorme. Pedro, por sua vez, só almoça
quando Severino faz a faxina. Sobre esses três funcionários, é correto afirmar que
(A) João almoça quando Pedro almoça.
(B) Pedro não almoça quando Severino faz faxina.
(C) Severino está acordado quando João não almoça.
(D) João e Pedro almoçam quando estão na portaria.

25. Dr. Vanderlei é chefe de departamento e só gosta de andar em carros grandes. D. Léa, secretária
do Dr. Vanderlei, locomove-se em um carro preto. Seu Otávio, motorista do mesmo departamento,
sempre anda em um carro branco. Se existem apenas 3 carros no departamento e 2 deles são
pequenos, é correto afirmar que D. Léa
(A) usa qualquer carro.
(B) pede carona a Dr. Vanderlei.
(C) é transportada pelo Sr. Otávio.
(D) dispõe de um carro pequeno.

RASCUNHO
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