D) um tritongo;
E) um hiato.

PORTUGUÊS
Leia o texto e responda as questões 01, 02, 03, 04 e 05.
Paraíso
Se esta rua fosse minha,
Eu mandava ladrilhar,
Não para automóvel matar gente,
Mas para criança brincar.
Se esta mata fosse minha,
Eu não deixava derrubar.
Se cortarem todas as árvores,
Onde é que os pássaros vão morar?
Se este rio fosse meu
Eu não deixava poluir.
Joguem esgotos noutra parte,
Que os peixes moram aqui.
Se este mundo fosse meu,
Eu fazia tantas mudanças
Que ele seria um paraíso
De bichos, plantas e crianças.

05 – No primeiro verso há a presença de um pronome
possessivo. Em qual das alternativas abaixo ele se encontra?
A) rua
B) se
C) esta
D) minha
E) fosse
06 – Na frase abaixo os artigos foram retirados. Assinale a
alternativa que completa corretamente os espaços em branco:
Elaine é _____ garota muito obediente e estudiosa. Ela
tem _____gatinho que se chama Toli. _____ mãe de Elaine
sempre a leva para passear com ____ seu gatinho.

José Paulo Paes

01 – Esse poema é uma recriação de uma tradicional canção
infantil. Qual é?

A) A – a – a – o
B) Uma – um – a – o
C) O – a – os – as
D) Uma – a – os – as
E) O – o – a – as
07 – Na tira abaixo encontramos um numeral ordinal. Em qual
das alternativas ele aparece?

A) Boi da cara preta;
B) Ciranda, cirandinha;
C) Se essa rua fosse minha;
D) Patinho feio;
E) Cai, cai balão.
02 – O poema tem por objetivo:
I. divertir
II. apresentar uma visão crítica da realidade.
III. provocar reflexão no leitor.
Está(ão) correta(s):
A) I e II
B) I e III
C) II e III
D) I, II e III
E) Apenas II.
03 – Os verbos mandava e deixava estão no:
A) presente do indicativo;
B) pretérito perfeito do indicativo;
C) futuro do presente do indicativo;
D) pretérito imperfeito do indicativo;
E) presente do subjuntivo.
04 – Na frase “Eu não deixava derrubar”, a palavra sublinhada
possui:
A) um dígrafo;
B) um encontro consonantal;
C) um ditongo;
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A) ovo
B) galinha
C) dez
D) primeiro
E) triplo
08 – Quantos fonemas possuem, respectivamente, as palavras
empada, nascer e quiabo?
A) seis – cinco – cinco
B) seis –seis – seis
C) seis – cinco – seis
D) cinco – cinco – cinco
E) cinco – seis – cinco
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, COZINHEIRA,

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES (AL) – CARGO: GARI, PEDREIRO, SERVIÇAL, VIGIA

01

09 – Assinale a alternativa em que todas as palavras têm a
mesma classificação no que se refere ao número de sílabas:
A) Deus – pedra – livro
B) lousa – vogal – mecânico
C) cabide – paulista – tônico
D) reformular – palestra – ovo
E) bem – país – céu
10 – Quando a situação exige que se escreva seguindo o
português padrão, é necessário seguir as regras de ortografia.
Sendo assim observe os enunciados abaixo:
I. Eles ficam frustrados com o desconhecimento da origem das
palavras.
II. Observando-se as discursões sobre o uso da língua
portuguesa, percebe-se opiniões deferentes sobre regras
gramaticais.
III. Os jovens de hoje querem estudar com algo diferente e
inovador.
Há palavras grafadas incorretamente em:
A) I
B) II
C) III
D) I e III
E) I, II e III
11 – Assinale a opção em que todas as palavras necessitam de
acento gráfico:
A) rainha, virus, album
B) terno, afeto, caida
C) amavel, incrivel, martir
D) caju, raiz, tambem
E) feiura, geleia, moeda
12 – Indique a opção que completa corretamente as frases abaixo:
I. Os vereadores tiveram uma nova _______ para discutir
questões polêmicas.
II. O garoto comprou as suas revistinhas na ______ de
brinquedos.
III. Solicitamos ao gerente do hotel a _______ de três salas
para as oficinas de arte.
A) seção, cessão, sessão
B) sessão, seção, cessão
C) cessão, seção, sessão
D) sessão, cessão, seção
E) seção, sessão, cessão
Leia o texto abaixo para responder as questões 13, 14, 15 e 16.
A namorada
Havia um muro alto entre nossas casas.
Difícil de mandar recado para ela.
Não havia e-mail.
O pai era uma onça.
A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão
E pinchava a pedra no quintal da casa dela.
Se a namorada respondesse pela mesma pedra

Era uma glória!
Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira
E então era agonia
No tempo do onça era assim.
Manoel de barros. Tratado geral das grandezas do ínfimo.
Rio de Janeiro: Record, 2001.

13 – Qual verso conta o que mais dificultava a comunicação
entre os namorados?
A) “Havia um muro alto entre nossas casas.”
B) “O pai era uma onça.”
C) “Não havia e-mail.”
D) “E então era uma agonia.”
E) “Difícil de mandar recado para ela.”
14 – No final do verso “Era uma glória!”, que sinal de pontuação
foi utilizado?
A) ponto final
B) vírgula
C) ponto e vírgula
D) exclamação
E) interrogação
15 – No primeiro verso do texto há um adjetivo. É ele:
A) muro
B) havia
C) alto
D) casas
E) entre
16 – No verso “Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos
da goiabeira”, o verbo em destaque pode ser substituído com o
mesmo sentido por:
A) molhava
B) prendia-se
C) soltava-se
D) encolhia-se
E) passava
17 – Observe as palavras abaixo e assinale a alternativa em que
elas apresentam-se em ordem alfabética:
amar - fugir - beleza - fazendeiro - dinheiro - trigo - fogueira
A) amar - beleza - fugir - fazendeiro - dinheiro - fogueira - trigo
B) amar - beleza - fazendeiro - fogueira - fugir - dinheiro - trigo
C) amar - beleza - dinheiro - fazendeiro - fogueira - fugir - trigo
D) beleza - amar - dinheiro - fogueira - fugir - trigo - fazendeiro
E) beleza - dinheiro - amar - fugir - trigo - fogueira - fazendeiro
18 – Qual das palavras abaixo não recebe mais acento depois
do Novo Acordo Ortográfico?
A) pelado
B) ideia
C) colado
D) azul
E) celeste
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19 – Na frase: A gatinha dormiu na cadeira ontem. , a palavra
destacada é:
A) adjetivo
B) verbo
C) artigo
D) preposição
E) advérbio

A) cardinal;
B) ordinal;
C) fracionário;
D) racionais;
E) irracionais.
24 – Multiplicando 904958774678 x 9 eu terei:

20 – Qual das palavras abaixo é paroxítona?
A) fósforo
B) alternativo
C) além
D) técnico
E) café

A) 8144628972108;
B) 8144629572102;
C) 8187628972102;
D) 8144628972102;
E) 8144628972012.
25 – O conjunto {..., -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0} é representado
pelo símbolo:

MATEMÁTICA
21 – A soma de DCXXXIV + MI transformado em algarismo
indo-arábicos ficará:
A) 707
B) 799
C) 951
D) 1003
E) 1635

A) Z‡
B) Z
C) N
D) Z–
E) Mn
26 – Calculando (+8) x (-8) o resultado será:

22 – Na imagem abaixo quantos tipos de formas geométricas
aparecem?

A) + 1
B) – 1
C) + 64
D) – 64
E) 0
27 – Assinale a alternativa em que aparece corretamente a leitura
do numeral 1.579.
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A) Um mil quinhetos e setenta e nove;
B) Um mil quinhentos e setenta e nove;
C) Mil quinhentos e sesseta e nove;
D) Mil quinhentos e setenta e noze;
E) Mil quinhentos e cetenta e nove.
28 – Se Joaquim come 2,5 kg de alimentos diariamente, então
em 52 dias ele comerá:

A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4;
E) 5.
23 – A professora está utilizando um tipo de numeral definido
como:

A) 100 kg de alimento;
B) 130 kg de alimento;
C) 150 kg de alimento;
D) 160 kg de alimento;
E) 170 kg de alimento.
29 – O hexágono, uma forma geométrica, é composta por:
A) 3 lados;
B) 4 lados;
C) 5 lados;
D) 6 lados;
E) 7 lados.
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A) da zona rural por ter água em abundância para todos;
B) da zona urbana por ter água abundante para toda a
população;
C) da zona rural por ser a água de difícil acesso;
D) da zona urbana por ser muito cara a água e muitos não
poderem comprá-la;
E) da zona urbana pois a água só serve para poucos.

30 – O sucessor de 1.499 é:
A) 1.400;
B) 1.498;
C) 1.500;
D) 1.501;
E) 1.599.

CONHECIMENTOS GERAIS
31 – Santo Antonio é conhecido como o santo casamenteiro e o
dia desse santo é comemorado em:
A) 13 de maio;
B) 03 de junho;
C) 13 de junho;
D) 24 de junho;
E) 29 de junho.
32 – A imagem abaixo é um meio de comunicação em massa
denominado:

35 – Assinale a alternativa em que não aparece um meio de
transporte de carga.
A) Avião
B) Caminhão
C) Trem
D) Navio
E) Bicicleta
36 – No período da construção do município que hoje se chama
Olho d‘Água das Flores havia uma árvore que na época da
floração dava tantas flores que quando batia o vento nelas e as
levava pelo ar, enchia a nascente e formava um verdadeiro tapete
na superfície da água. A árvore era:
A) o olho d’água;
B) o pau d’arco;
C) a copaíba;
D) o arbusto de jurema;
E) a acácia.
37 – O território de Olho d’Água das flores foi desmembrado
do município de:
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A) telefone
B) fax
C) jornal
D) televisor
E) revista

A) Major Isidoro;
B) São José de Tapera;
C) Olivença;
D) Pão de Açúcar;
E) Santana de Ipanema.
38 – O padroeiro da cidade de Olho d’Água das Flores também
é conhecido como:

33 – No plano municipal o poder Legislativo é constituído pelo:
A) vereador;
B) prefeito;
C) secretário;
D) chefe de gabinete;
E) auxiliar administrativo.
34 – A imagem abaixo faz alusão à dificuldade:

A) Santo Antônio;
B) São João;
C) São Pedro;
D) Santo Expedito;
E) Santa Ana.
39 – O município de Olho d’Água das Flores esta localizado:
A) na mesorregião de Batalha;
B) na microrregião do sertão alagoano;
C) no sertão pernambucano;
D) na mesorregião do sertão alagoano;
E) na microrregião de Major Isidoro.
40 – A maior parte da economia de Olho d’Água das flores é
baseada:
A) na indústria;
B) no comércio;
C) no serviço;
D) na agricultura;
E) na agropecuária.
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