COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
EDITAL Nº 01/2014 - NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PROFISSIONAL DE OPERAÇÕES DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS - NÍVEL I - GARI
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas
numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões
correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa.
Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
Assine e preencha o cartão de respostas nos locais
indicados, com caneta azul ou preta.
Verifique se a impressão, a paginação e a numeração
das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro,
notifique o fiscal.
Você dispõe de 02 (duas) horas para fazer esta prova.
Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão
de respostas.
O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma)
hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O
caderno de questões será publicado no site do ibfc, no
prazo recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme
o exemplo no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver
falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve
ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às
respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas
e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager
ou similares.
Boa Prova!

PORTUGUÊS
Texto

RG DO CANDIDATO

1) Pode-se concluir que o texto teve sua produção motivada:
a) pelo início do verão em dezembro.
b) pela beleza das praias.
c) por um cuidado exagerado dos pais.
d) pela necessidade de vender roupas adequadas.

Férias – cuidados com crianças

O verão começou no dia 21 de dezembro e a estação é
sinônimo de férias escolares para crianças. Mas elas precisam
de cuidados redobrados para curtir o sol, praia, piscinas e
parques com segurança. Por isso, os pais devem se informar
para evitarem doenças e acidentes comuns nesta época do
ano.
Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques
são mais frequentes, o que significa que é preciso estar atento
à exposição ao sol, alimentação e vestuário. Quando se fala em
crianças, o assunto fica ainda mais sério. Como as crianças são
mais sensíveis que adultos, é preciso atenção para exposição
a raios solares e a adoção de cuidados especiais.
[...]

2) De acordo com o texto, ocorrem com maior frequência
no verão:
a) afogamentos de idosos e crianças.
b) passeios à praia, piscinas e parques.
c) campanhas de conscientização da população.
d) brigas em ambientes como praias e piscinas.
3) No trecho “é preciso atenção para exposição a raios
solares e a adoção de cuidados especiais.”, o termo em
destaque pode ter como sinônimo a seguinte palavra:
a) anulação 		
b) diminuição
c) evolução 		
d) implantação

Roupas adequadas

4) Dentre as palavras abaixo, presentes no texto, assinale
a única que pertence ao gênero masculino.
a) “exposição” (2º parágrafo)
b) “segurança” (1º parágrafo)
c) “hábito” (4º parágrafo)
d) “sungas” (4º parágrafo)

Devido ao calor e ao aumento da sudorese (suor), as
roupas devem ser de algodão, finas e folgadas de modo a
permitir uma maior ventilação, facilitando a evaporação do
suor. Roupas íntimas também devem ser de algodão, evitandose tecidos sintéticos.
Na praia, sungas e biquínis são os trajes ideais, porém
deve-se tomar cuidado com o hábito de ficar com a roupa
molhada após sair da praia, isso favorece o surgimento de
micoses da pele.
As roupas podem proporcionar uma barreira contra
a radiação ultravioleta. Para a prática de esportes ao ar
livre, situações que dificultem a aplicação do filtro solar com
frequência ou, no caso das crianças com menos de 6 meses,
as roupas podem ser uma boa opção para a proteção da pele.
[...]
E nada de deixar os pequenos sem roupa. O contato com
a areia ou cadeiras sujas pode levar a problemas de pele.

5) Nos dois primeiros parágrafos do texto, nota-se uma
preocupação maior com:
a) as praias			
b) as crianças
c) os idosos		
d) as roupas
6) O texto afirma que o verão é sinônimo de:
a) cuidados redobrados
b) muita diversão
c) doenças e acidentes
d) férias escolares

(Disponível em: http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/4535/-1/oscuidados-para-curtir-o-verao-com-as-criancas.html. Acesso em: 08/01/2015,
adaptado)
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7) Na segunda parte do texto, dá-se destaque às roupas
que devem ser mais leves, finas e folgadas. Isso porque,
com o calor:
a) aumenta o suor. 		
b) protegem de acidentes.
c) alivia queimaduras.
d) revela bom gosto.
Considere a frase abaixo para responder às questões 8 e
9 seguintes.
“Durante o verão, os passeios à praia, piscinas e parques são
mais frequentes, o que significa que é preciso estar atento à
exposição ao sol, alimentação e vestuário.” (2º parágrafo)
8) O adjetivo “frequentes” está no plural por concordar
com a seguinte palavra:
a) “piscinas” 		
b) “parques”
c) “passeios” 		
d) “alimentação”
9) Além do adjetivo frequente, presente no texto, um outro
exemplo dessa classe de palavras é:
a) “significa”
b)  “verão”
c) “atento” 			
d) “vestuário”
10) Observe que a palavras “exposição” escreve-se com
“-X”. Desse modo, assinale a opção em que se ERRA
na escrita da palavra ao empregar essa letra.
a) exame 			
b) axei
c) táxi			
d) deixei
11) De acordo com o texto, é correto afirmar que:
a) não é recomendado ficar com roupa molhada após sair
da paria.
b) as roupas íntimas devem ser feitas de tecidos sintéticos.
c) sungas e biquínis não são os trajes ideais na praia.
d) os pequenos devem ficar sem roupa nas praias.
12) Na frase “As roupas podem proporcionar uma barreira
contra a radiação ultravioleta.”, o termo em destaque
pode ser substituído pelo seguinte pronome pessoal:
a) mim			
b) lhe
c) ela			
d) nós
13) Em “O verão começou no dia 21 de dezembro”, o verbo
em destaque indica um valor de:
a) passado 			
b) ordem
c) presente 		
d) futuro
14) Segundo o texto, o cuidado com as crianças deve ser
maior do que com os adultos porque elas:
a) são desobedientes.
b) se alimentam pouco.
c) são mais agitadas.
d) são mais sensíveis.
15) No trecho “isso favorece o surgimento de micoses de
pele” (4º parágrafo), a palavra em destaque tem como
antônimo:
a) crescimento		
b) nascimento
c) desaparecimento
d) processamento
16) Pode-se afirmar que o texto tem um caráter:
a) divertido			
b) exagerado
c) trágico			
d) educativo
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17) As palavras terminadas em “-ão” podem trazer dúvidas
quanto à flexão de número. Por exemplo, “estação”
tem como plural, “estações”. Assinale a opção em que
ERRA na indicação do plural.
a) balão – balãos 		
b) alemão – alemães
c) opinião – opiniões
d) cristão – cristãos
18) De todas as palavras abaixo, retiradas do terceiro
parágrafo do texto, assinale a única que NÃO é um
exemplo de substantivo.
a) “calor”
b) “finas”
c) “roupas”
d) “algodão”
19) Ao se reescrever a frase “O contato com a areia ou
cadeiras sujas pode levar a problemas de pele.”
(6º parágrafo), cometeu-se um ERRO gramatical na
seguinte opção:
a) Os contatos com a areia ou cadeiras sujas podem levar
a problemas de pele.
b) O contato com a areia ou cadeiras sujas pode levar a
problema de pele.
c) O contato com a areia ou cadeiras sujas podem levar a
problemas de pele.
d) O contato com as areias ou cadeiras sujas pode levar a
problemas de pele.
20) No primeiro parágrafo, ao dizer “Por isso, os pais
devem se informar”, com a palavra em destaque o texto
faz referência:
a) apenas aos homens que são pais.
b) a mulheres e homens que possuem filhos.
c) a homens que pretendem ter filhos.
d) a todas as pessoas, pois possuem pais.

