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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao
10.
O Fenômeno da Matureia
A história de Matureia está relacionada
com os primórdios do Povoado dos Canudos do qual se
originou o município de Teixeira. O nome próprio do
lugar foi derivado do capitão-de-Campos,
Campos, Francisco da
Costa Teixeira que nos idos de 1761 tomou posse de
extensa região localizada num dos prolongamentos da
Serra da Borborema. O antigo Povoado de Canudos
mudou o nome para Vila do Teixeira e, em 1874, foi
elevada à condição de cidade.
O povoado de Matureia pertencia a
Teixeira. Durante sua formação, evoluiu da condição de
ponto de passagem
gem de mercadores e tangerinos de gado
para um arruado que ficou famoso pelo fenômeno vegetal
da prolongada maturação dos seus cajueiros. Pela
observação dos antigos moradores daquele lugar, os
maturis, como são chamados os cajus novos, ainda verdes
(pedúnculos)
culos) tinham longa maturescência. O fenômeno
tem explicação científica: Matureia fica muito próxima às
elevações serranas que culminam no Pico do Jabre, o
ponto mais alto do Estado da Paraíba.
Ali, o regime climatológico cria, como
que degraus para a incidência
idência das chamadas chuvas do
caju, numa escala de variação ditada pela Natureza.
Dependendo da altitude, o fenômeno da Matureia,
segundo a linguagem matuta, acontece em períodos
distintos, todavia sequenciados. A região tem, portanto,
prolongada maturescência,
ência, produzindo safras contínuas de
cajus. Esse fenômeno interessante do ponto de vista
botânico vem sendo prejudicado pelo desmatamento e
pelas constantes queimadas praticadas nos pés-de-serra.
pés
Recentemente o Governo do Estado zoneou uma área de
preservação ambiental disciplinando
do o uso do solo nos
arredores do Pico do Jabre.
A Vila de Matureia foi transformada em
cidade, desmembrando-se
se de Teixeira, por força da Lei
número: 6175 de 13 de Dezembro de 1995. São
considerados os fundadores do local, os ascendentes
asc
das
famílias Dantas, Jerônimo, Vasco, Maia, Costa e Firmino.
Os descendentes dessas famílias habitam o local e se
dedicam a variadas atividades econômicas relacionadas
com a agricultura e à pecuária.

A. O Recente Povoado de Canudos mudou o nome para
Vila do Teixeira e, somente no século XIX, foi elevada
à condição de cidade.
Matureia que pertence a Teixeira,
B. O povoado de Matureia,
durante a formação do fenômeno vegetal da
prolongada maturação dos seus cajueiros, regrediu e se
fez necessário o ponto de passagem de mercadores e
tangerinos de gado para um arruado que ficou famoso
pela altitude da Serra da Borborema.
Bor
C. Por causa do fenômeno vegetal da prolongada
maturação dos seus cajueiros, Matureia evoluiu da
condição de ponto de passagem de mercadores e
tangerinos de gado para grande produtor de caju.
D. Os antigos moradores de Matureia, chamados de
maturis, notaram
aram que os cajus ainda verdes tinham
longa maturescência.
E. O clima favorável contribui para ocorrência da
chamada chuvas do caju, que por consequência do
desmatamento e as queimadas o fenômeno vem sendo
prejudicado.
2. Sobre o fenômeno vegetal da prolongada maturação
dos seus cajueiros é CORRETO afirmar que:
A. A condição de ponto de passagem de mercadores e
tangerinos de gado para um arruado foi responsável
pelo fenômeno de maturação dos cajueiros.
B. O fenômeno tem explicação científica, porque,
Matureia fica nas elevações serranas que culminam no
Pico do Jabre.
C. Esse fenômeno interessante do ponto de vista botânico
vem sendo favorecido pelo desmatamento e pelas
constantes queimadas praticadas nos pés-de-serra.
pés
D. Os cajus novos, ainda pedúnculos tinham longa
maturescência.
E. A região tem, portanto, prolongada maturescência,
produzindo assim, safras ininterruptas
in
de cajus.
3. Atente para as afirmações abaixo.
I.

O remoto Povoado de Canudos mudou o nome
para Vila do Teixeira e, em 1874, foi elevada à
condição de cidade.
cidad

II.

As famílias que habitam em Matureia se dedicam
as atividades econômicas relacionadas com a
agricultura e à pecuária.
O Governo do Estado demarcou uma área
preservação ambiental disciplinando o uso do solo
nos arredores do Pico do Jabre.

III.

http://www.matureia.pb.gov.br

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção
CORRETA.

A.
B.
C.
D.
E.

De acordo com texto, está(ao)
está(ao CORRETA(S) a(s)
afirmativa(s):
Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II e III.
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4. Os cajus novos, ainda verdes (pedúnculos
pedúnculos) tinham
longa maturescência.
Assinale a opção que contém a classificação correta
das palavras destacadas, RESPECTIVAMENTE.
A.
B.
C.
D.
E.

Substantivo, substantivo, adjetivo.
Adjetivo, adjetivo, substantivo.
Adjetivo, adjetivo, adjetivo.
Substantivo, adjetivo, substantivo.
Substantivo, substantivo, pronome.

5. Assinale a opção CORRETA em que todas as palavras
estão acentuadas na mesma posição silábica.
A. fenômeno, história, está.
B. ausência, pedúnculos, pés.
C. está, próxima, rápida.
D. Fenômeno, climatológico, Jerônimo.
E. Município, botânico, Paraíba.
6. O povoado de Matureia pertencia a Teixeira. Durante
sua formação, evoluiu da condição de ponto de
passagem de mercadores e tangerinos de gado para um
arruado que ficou famoso pelo fenômeno vegetal da
prolongada maturação dos seus cajueiros.
cajueiros
Assinale a opção
ão CORRETA em que os tempos
verbais das palavras grifadas, no trecho acima, são
RESPECTIVAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

Tempo passado - tempo passado - tempo passado.
Tempo presente – tempo passado – tempo presente.
Tempo passado – tempo presente. Tempo futuro.
Tempo presente – tempo presente – tempo presente.
Tempo passado – tempo futuro – tempo futuro.

7. Ficou famoso pelo fenômeno vegetal da prolongada
maturação dos seus cajueiros.
Sobre a palavra “maturação” é CORRETO afirmar
que:
A. O significado de “maturação” é amadurecimento.
amadurecimento
B. A palavra “maturação” é um substantivo
ubstantivo masculino.
C. Quanto ao número de sílabas, “maturação” é uma
palavra trissílaba.
D. O significado de “maturação” é vida alongada.
alongada
E. “Maturação” é antônimo de “ envelhecer”.
8. O Assinale a opção em
m que todas as palavras são
formadas pelo MESMO número de sílabas.
A. Primórdios –– povoado – Paraíba - arruado.
B. Maturescência – climatológico – transformada – cria.
C. Campos – cajueiros – degraus – contínuas.
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D. Variadas – Governo – queimadas – passagem.
E. Ainda – cria – Maia – sequenciados.
9. A história de Matureia está relacionada com os
primórdios do Povoado dos Canudos do qual se
originou o município de Teixeira.
Considerando o sentido do texto, assinale a opção que
indica ANTÔNIMO da palavra primórdios.
A.
B.
C.
D.
E.

Começo.
Meio.
Origem.
Término.
Princípio.

10. “O fenômeno tem explicação científica. A Vila de
Matureia foi transformada em cidade”.
Os tempos verbais das palavras destacadas, nas frases
acima, são RESPECTIVAMENTE:
A.
B.
C.
D.
E.

Presente do indicativo – Pretérito imperfeito.
Futuro do presente – futuro do pretérito.
Presente do indicativo – Pretérito perfeito.
Pretérito perfeito – presente do indicativo.
Presente do subjuntivo – Pretérito perfeito.
CONHECIMENTOS GERAIS

11. O ponto mais alto do estado, o Pico
Pic do Jabre, com
1.197 m, encontra-se
se no município de:
A.
B.
C.
D.
E.

Teixeira.
Mãe D’Água.
Matureia.
Imaculada.
Brejinho.

12. Os limites da cidade de Maturéia são:
A.
B.
C.
D.

Mãe-D’Água - Imaculada – Brejinho –Teixeira.
Imaculada - Mãe-DÁgua
DÁgua – Patos – Santa Terezinha.
Teixeira – Brejinho – olho D’Água – Catingueira.
São José do Bonfim – Desterro - Mãe-D’Água Imaculada.
E. Patos - Imaculada – Brejinho –Teixeira.
13. O presidente interino Michel Temer já escolheu sua
equipe de governo. No total, serão 22 ministérios,
segundo divulgou a assessoria de imprensa da ViceVice
Presidência. O Ministério da Cultura, por exemplo, será
incorporado
ao
Ministério
da
Educação.
http://www.correiobraziliense.com.br/12.05.2016
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Abaixo, a lista de alguns dos novos
ministros, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

José Sarney Filho, ministro do Meio Ambiente.
Henriqueta Alves, ministra do Turismo.
Henrique Meirelles, ministro da Fazenda.
José Serra, ministro das Relações Exteriores.
Romero Jucá, Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.

14. A dengue hemorrágica é a manifestação mais grave da
doença. Caracteriza-se
se por alterações na coagulação do
sangue e por inflamação difusa dos vasos sanguíneos,
nomeadamente dos capilares (menores vasos do corpo).
São sinais de gravidade da dengue,, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Dor abdominal intensa e contínua.
Pele quente, suada e escorregadia.
Hipotensão (choque).
Sangramentos que não cessam espontaneamente.
Dificuldade respiratória.

15. A ___________ foi o nome dado à prática do Tesouro
Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de
dinheiro para bancos (públicos e também privados) e
autarquias, como o INSS. Ao deixar de transferir o
dinheiro, o governo apresentava todos os meses
despesas
spesas menores do que elas deveriam ser na prática
e, assim, ludibriava o mercado financeiro e
especialistas em contas públicas.
Assinale a alternativa abaixo
corretamente a lacuna acima:
A.
B.
C.
D.
E.

que

completa

16. Localizada dentro de um Parque Estadual entre os
municípios de ___________ e _____________ Pico do
Jabre é um dos ecossistemas mais ricos do estado,
abrigando árvores típicas da mata úmida e elementos
da caatinga.

A.
B.
C.
D.
E.

Mãe D’água – Matureia.
Imaculada - Teixeira.
Mãe D’água – Brejinho.
Matureia - Teixeira.
Mãe D’água – Teixeira.

http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/mundo/geral/14/04/2016
rtalcorreio.uol.com.br/noticias/mundo/geral/14/04/2016.

A mensagem que foi postada em novembro do ano
passado, logo após os atentados que deixaram 129
mortos e dezenas de feridos, na França é de autoria de:
A. Integrante do Estado Islâmico diz que Brasil será
próximo alvo de ataques terroristas.
B. Integrante do Estado Racista diz que Brasil será
próximo alvo de ataques terroristas, em revolta ao
impeachment da presidente Dilma.
C. Integrante do Estado de Israel que sugeriu ataques
terroristas ao Brasil e causou revolta nas redes sociais.
D. Integrante dos mulçumanos Europeus, afirma que o
Brasil será próximo alvo de ataques mulçumanos.
E. Integrante do Al-Qaeda
Qaeda diz que Brasil será próximo
alvo de ataques terroristas.
18. O deputado Bruno Araújo, que ficou conhecido pelo
voto decisivo a favor da abertura do processo de
impeachment de Dilma Rousseff (PT) pertence ao
Estado de(o):
A.
B.
C.
D.
E.

Rio de Janeiro.
São Paulo.
Ceará.
Pernambuco.
Sergipe.

Francisco também chamado de Opará,
19. O Rio São Francisco,
como era conhecido pelos indígenas antes da
colonização, ou popularmente de Velho Chico, é um
rio brasileiro que nasce na Serra da Canastra
Can
no estado
de __________________.

Operação Zelotes.
Pedalada Fiscal.
Operação Andaime.
Fraude contra Credores.
Operação Lava jato.

Assinale a alternativa abaixo
corretamente as lacunas acima:

17. Mensagem “Brasil, vocês são nosso próximo alvo” foi
postada em novembro do ano passado, logo após os
atentados que deixaram 129 mortos e dezenas de
feridos, na França.

que

completa

Assinale a alternativa abaixo que completa
corretamente a lacuna acima:
A.
B.
C.
D.
E.

Pernambuco.
Rio Grande do Norte.
Minas Gerais.
Bahia.
São Paulo.

20. Durante todo o processo de impeachment da
presidente, Dilma procurou angariar apoio de
indecisos, com a ajuda do ex-presidente
ex
Luiz Inácio
Lula da Silva,, mas isso não foi o suficiente para evitar
que se alcançasse o mínimo de ______________
necessários para a abertura do processo.
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Assinale a alternativa abaixo
CORRETAMENTE a lacuna acima:
A.
B.
C.
D.
E.
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que

completa

342 votos.
542 votos.
230 votos.
143votos.
444 votos.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E ROTINA DO CARGO

21. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à
classificação da Administração Pública:

II. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência,
bem como aplicar as rendas.
III. Dispor sobre a administração, utilização e alienação
dos bens públicos.
IV. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação.
Estão CORRETOS os itens:
A.
B.
C.
D.
E.

I e II apenas.
II e III apenas.
III e IV apenas.
I e III e IV apenas.
I, II, III e IV.

26. Faz parte da Rotina de um Cuidador:
A.
B.
C.
D.
E.

Administração Federal.
Administração Estadual.
Administração Do Distrito Federal.
Administração Judiciária.
Administração Municipal.

22. São símbolos nacionais da República Federativa do
Brasil, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

A bandeira.
O idioma oficial.
O hino.
As armas.
O selo.

23. São condições de elegibilidade, na forma da lei,
EXCETO:
A.A nacionalidade brasileira.
B. O pleno exercício dos direitos políticos.
C. O alistamento eleitoral.
D.A filiação partidária facultativa.
E. O domicílio eleitoral na circunscrição.
24. De acordo com o art. 1º da Lei Orgânica municipal
muni
de
Matureia é INCORRETO afirmar que Matureia é:
é
A. É uma unidade territorial da República Federativa do
Brasil.
B. É pessoa jurídica de Direito Público Interno.
C. Dotado de autonomia política.
D. Tem legalidade
egalidade nos termos das Constituições Federal,
Estadual e da Lei Orgânica.
E. Um município criado por decreto e não por lei.
25. No art. 4º da Lei Orgânica Municipal, compete ao
município promover a todo quanto diga respeito ao
interesse e ao bem-estar
estar social de sua população,
cabendo-lhe,
lhe, privativamente, entre outras, as seguintes
atribuições:
I. Legislar sobre assunto de seu peculiar interesse.
4

A. Realizar atividades de apoio à administração da
entidade onde está lotado, sob a orientação, supervisão
e avaliação do chefe imediato.
B. Seguir orientações recebidas de profissionais
responsáveis quanto à alimentação e trocas de roupas e
supervisionar as vestimentas e os pertences de cada
aluno.
diri
da
C. Atender pessoas, funcionários e dirigentes
Prefeitura Municipal.
D. Trabalhar com a descrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea.
E. Levar correspondência aos Correios e apanhar aquelas
enviadas à caixa postal.
27. Assinale a opção que NÃO faz parte da rotina de
trabalho de um Cuidador
uidador.
A. Auxiliar na guarda dos pertences trazidos pelo aluno
em sua mochila e cuidar para que não corram riscos de
acidentes, tais como engolir objetos, tropeçar em
obstáculos, sofrer quedas e outros.
B. Estimular o desenvolvimento do aluno, respeitando os
seus valores, sua individualidade, sua faixa etária e
seus diferentes níveis de evolução física, emocional,
cognitiva e social.
C. Cooperar no processo de integração e exclusão do
aluno no ambiente escolar e do ambiente escolar na
vida do aluno, constituindo-se
constituindo em agente de promoção
de escola exclusiva.
D. Acompanhar e orientar os alunos nas atividades
recreativas durante o intervalo, bem como cuidar com
solicitude e responsabilidade da segurança dos mesmos
no pátio, ao ar livre e na área de lazer.
E. Manter comunicação
ação com os responsáveis: receber os
alunos no portão e entregar os alunos no portão para os
responsáveis.
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28. Sabe-se
se que no mercado de trabalho sobra espaço para
profissionais qualificados. Assim, é importante que os
Cuidadores busquem ferramentas de capacitação para
conseguir os melhores empregos.
É importante ser capacitado em tópicos como,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Técnicas comportamentais.
Atribuições da função.
Perfil profissional.
Comunicação,,
relacionamento
interpessoal,
transpessoal e intrapessoal no trabalho individual.
individual
E. Conceitos de higiene, de como zelar por sua aparência
pessoal, guardar e conservar os objetos necessários ao
exercício de suas atividades.
29. Ter uma postura adequada no trabalho envolve
diversos fatores, que vão desde a maneira como se
comportar até o jeito de realizar as tarefas. No local de
trabalho, existem algumas atitudes que o Cuidador
demonstra ter uma postura profissional.
profissional
Assinale a alternativa que NÃO demonstra uma
postura profissional:
A. Buscar sempre estar com roupas adequadas e limpas e
principalmente ter uma boa higiene.
B. Ser responsável e ter zelo com o seu trabalho,
realizando suas atividades da melhor maneira possível
cumprindo com o seu papel de colaborador.
C. Ser pontual em sua chegada ao trabalho.
D. Ter educação e respeito com seus colegas, levando
suas opiniões em consideração e sendo sempre cordial
com todas as pessoas.
E. Ter antipatia com atitudes racistas, homofóbicas com
respeito à vivência de algumas pessoas no trabalho.
30. A ética, a habilidade de dar respostas assertivas e
honestas e adequadas ao ambiente de trabalho e às
outras pessoas envolvidas, contribuem para um bom
desempenho das funções em uma Rotina de trabalho de
um Cuidador.
Contribuii para um bom desempenho de suas funções
ser um Cuidador, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Ativo.
Honesto
Ditador.
Transparente.
Respeitador.
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