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———————— PORTUGUÊS ————————
Texto para as questões 1 a 4
Amor
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira
e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para
si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A
cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava
estouros. O calor era forte no apartamento que estavam
aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas
que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse
podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo
horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes
que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E
cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o
cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque,
cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o
marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o
canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava
a tudo, tranqüilamente, sua mão pequena e forte, sua
corrente de vida.
Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora
da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando
nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No
entanto sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo
engrossara um pouco e era de se ver o modo como
cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando
estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente
artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar
os dias realizados e belos; com o tempo, seu gosto
pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima
desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível
de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma
aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão
do homem.
No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir
a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente
lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino
de mulher, com a surpresa de nele caber como se o
tivesse inventado. O homem com quem casara era um
homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos
verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe
estranha como uma doença de vida. Dela havia aos
poucos emergido para descobrir que também sem a
felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião
de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem
trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O
que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para
sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada
que tantas vezes se confundira com felicidade
insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível,
uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera.
(Clarice Lispector)
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01. Com base na leitura do texto acima, em que
alternativa se percebe que a vida da família é
mostrada por meio de atividades próprias da vida:
a) “Cresciam, tomavam banho...”
b) “Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado,
na hora perigosa da tarde”
c) “Estava bom assim”
d) “A cozinha era enfim espaçosa, o fogão
enguiçado dava estouros”
02. No período “Ana dava a tudo, tranquilamente, a
sua mão pequena e forte, sua corrente de vida.”,
pode-se observar que as qualificações de Ana
acima descritas representam:
a) A fragilidade da pobre Ana.
b) Que Ana tinha uma baixa estatura física mas
que realizava com carinho todas as atividades
domésticas.
c) Que Ana possuía uma grande força para
enfrentar todas as situações da vida.
d) O medo de Ana ao enfrentar os filhos.
03. No trecho:”Mas o vento batendo nas cortinas que
ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse
podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo
horizonte. Como um lavrador.”, tem-se a presença
de uma:
a) contrariedade
b) adição
c) comparação
d) mudança
04. Em:” Certa hora da tarde as árvores que plantara
riam dela”(2º §), a palavra que não segue a regra
de acentuação da palavra destacada é:
a) Centímetro
b) Pânico
c) Jacarandá
d) Físico
05. Identifique a alternativa que apresenta ERRO no
uso da pontuação:
a) Os filhos de Ana eram bons, uma coisa
verdadeira e sumarenta.
b) Ana, era uma pessoa forte, e firme em suas
decisões.
c) Os amigos, marido e filho, todos gostavam de
Ana.
d) Em sua casa havia de tudo: alegria,
companheirismo e amizade.
06. Nos trechos: “Ele tudo fala.” e “Não entendia a
fala dos pássaros,” as palavras em negrito são
exemplos de:
a) Sinônimas
b) Antônimas
c) Homônimas
d) Parônimas
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07. Na frase: “Ele me falou tudo isso,” as classes
gramaticais das palavras destacadas são:
a) Pronome pessoal – pronome pessoal – pronome
demonstrativo
b) Pronome pessoal – pronome possessivo –
pronome indefinido
c) Pronome relativo – pronome pessoal – pronome
demonstrativo
d) Pronome pessoal – pronome relativo – pronome
pessoal
08. A alternativa que apresenta um dos vocábulos
escrito INCORRETAMENTE é:
a) enchente / enxoval
b) chuchu / xícara
c) discente / decente
d) excessão / disfarçar
09. Dos exemplos abaixo, o que deve apresentar o
acento indicativo de crase é:
a) As moças andavam a pé pela trilha.
b) Ele confessou a garota que a amava.
c) Regressou a casa para averiguar os fatos
d) Resolvi as questões uma a uma.
10. Estão corretamente divididas em sílabas as
palavras das alternativas:
a) Ple – bis – ci – to / con – sci – ên – cia
b) Es – ver – dea – das / e – gíp – ci – o
c) Ad – mis – são / ex – pre – ssão
d) Tin – tu – ra – ri – a / ple – bis – ci – to
———— CONHECIMENTO ESPECÍFICO ————
11. A combustão, vulgarmente representada pelo
conhecido triângulo do fogo, decorre da ação
simultânea dos elementos abaixo, exceto:
a) Água
b) Oxigênio
c) Combustível
d) Calor
12. Agentes extintores são todas as substâncias
capazes de interromper uma combustão, quer por
resfriamento, abafamento ou extinção química,
quer pela utilização simultânea desses processos.
Assinale a alternativa que não representa um
agente extintor.
a) Água
b) Espuma
c) Pó químico
d) Querosene
13. Sobre os extintores de incêndio, assinale a
alternativa correta.
a) São destinados à extinção imediata de um
princípio de incêndio quando ainda em sua fase
inicial
b) Extintores que funcionam por reação química
são chamados pressurizados.
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c) Os extintores pressurizados podem ser de dois
tipos: de pressão interna e de pressão externa
d) Os extintores portáteis são aqueles
manuseados por vários operadores.
14. No tocante às atividades inerentes ao ato de vigiar,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Observar atentamente.
b) Estar de sentinela.
c) Espreitar.
d) Perseguir.
15. Sobre as relações interpessoais, assinale a
alternativa correta.
a) Nunca existem turbulências que perturbam os
acontecimentos.
b) As relações interpessoais ocorrem como
decorrência natural da convivência.
c) As relações interpessoais ocorrem de forma
planejada.
d) As relações interpessoais independem das
interações dos participantes do grupo ou
comunidade.
16. São itens do programa de higiene do trabalho,
exceto:
a) Ambiente Físico do Trabalho
b) Ambiente Psicológico do Trabalho
c) Saúde Ocupacional
d) Salário
17. Sobre as condições ambientais de trabalho,
assinale a alternativa correta.
a) A iluminação é um item importante da condição
ambiental de trabalho.
b) O ruído não pode ser considerado uma condição
ambiental de trabalho.
c) A temperatura é uma condição ambiental
irrelevante.
d) A má iluminação não é prejudicial ao trabalho.
18. Sobre a higiene do trabalho, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Está relacionada com a busca de condições
de trabalho saudáveis e higiênicas.
b) A higiene no trabalho é o conjunto de reações
físicas, químicas e mentais de uma pessoa
decorrente de estímulos ou estressores que
existem no ambiente.
c) Refere-se a um conjunto de normas e
procedimentos que visa à proteção da
integridade física e mental do trabalhador.
d) Relaciona-se com o diagnóstico e prevenção
das doenças ocupacionais.
19. Segurança do Trabalho tem como conceito o
conjunto de recursos e técnicas aplicadas,
preventiva e corretivamente, que visam:
a) à integridade do homem no ambiente de trabalho
b) à integridade dos bens materiais e físicos do
homem no ambiente de trabalho
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c) à integridade do homem e de seus familiares
no ambiente de trabalho
d) à proteção dos riscos de segurança do homem
no ambiente de lazer
20. São casos de acidentes de trabalho, exceto:
a) Doença profissional inerente a determinado
ramo de atividade
b) Doença proveniente de contaminação acidental
de pessoal no exercício do trabalho
c) Trabalho em equipe
d) Atrito físico no local de trabalho
21. Problemas pessoais e comportamentos que
colaboram para causar acidentes no trabalho,
exceto:
a) Alcoolismo
b) Drogas
c) Conflitos familiares
d) Serenidade com os familiares e colegas de
trabalho
22. Quanto ao agente, a identificação da natureza do
risco se classifica em:
a) Indireto, Químico, Físico e Biológico
b) Direto, Químico, Físico e Biológico
c) Direto, Físico, Biológico e Administrativo
d) Indireto, Físico, Matemático, Geográfico e
Administrativo
23. No tocante aos Equipamentos de Proteção
Individual, cabe ao empregador:
a) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso
adequado, guarda e conservação
b) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que
se destina;
c) cadastrar-se junto ao órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde
no trabalho.
d) Responsabilizar-se pela guarda e conservação.

25. Julgue os itens a seguir sobre o Servidor Público.
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se
embriagado no serviço.
( ) O servidor público pode perseguir o cidadão
por razões meramente pessoais.
( ) É permitido ao servidor público prejudicar
deliberadamente a reputação de outros
servidores.
a) VVV
b) VFF
c) FFF
d) FVF
26. É dever do servidor público, exceto:
a) Tratar as pessoas educadamente.
b) Exercer com zelo as atribuições do cargo;
c) Zelar pela conservação do patrimônio público.
d) Descumprir as ordens superiores.
27. São penalidades disciplinares impostas aos
servidores públicos, exceto:
a) Advertência
b) Suspensão
c) Aumento Salarial
d) Demissão
28. É princípio da administração pública:
a) Legalidade
b) Vontade Política
c) Atividade Política
d) Eleição
29. Vacância é:
a) Efetivo desempenho das atribuições do cargo
público.
b) Hipótese em que o servidor desocupa o seu
cargo.
c) Investidura no cargo público.
d) Retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado.

24. Julgue os itens a seguir sobre os equipamentos
de proteção individual.
( ) Cabe ao empregador responsabilizar-se pela
higienização e manutenção periódica.
( ) Cabe ao empregado cumprir as determinações
do empregador sobre o uso adequado dos
equipamentos de proteção individual.
( ) A empresa é obrigada a fornecer aos
empregados, gratuitamente, equipamento de
proteção individual adequado ao risco, em
perfeito estado de conservação e
funcionamento.
a) VVV
b) VFF
c) FFF
d) FVF

30. Sobre a administração pública, assinale a
alternativa correta.
a) Polícia administrativa é o incentivo à iniciativa
privada de utilidade pública.
b) O fomento abrange toda a intervenção do
Estado no setor privado.
c) Serviço público é toda atividade que a
administração pública executa, direta ou
indiretamente, sob regime predominantemente
público.
d) Intervenção constitui-se em restrições ou
condicionamentos impostos ao exercício de
atividades privadas em benefício do interesse
público.
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———————— MATEMÁTICA ———————
31. Andréia é 10 anos mais velha que seu irmão Igor.
Se Igor nasceu em 1979, quantos anos Andréia
completou em 2007?
a)18
b) 28
c) 38
d) 48
32. A expressão
8/3 – 2/5.{ 15 – [ (3 – 1) . ( 7 – 2) ] } + 1,
equivale a:
a) 5/3
b) 4
c) 7
d) 3/5
_
33. O número L XIII corresponde a:
a) 63
b) 68
c) 5013
d) 113
34. Em uma auto escola existem, atualmente, 120
alunos, que são divididos em 3 turnos( manhã,
tarde e noite). O turno da manhã e da tarde terão,
respectivamente, o dobro e o triplo do número de
alunos do turno da noite. Quantos alunos farão
parte do turno da tarde?
a) 30
b) 90
c) 60
d) 80
35. Em um jogo de futebol, há 73.421 espectadores,
sendo que 24.675 são mulheres. Quantos
espectadores são do sexo masculino?
a) 98.096
b) 48.746
c) 98.048
d) 48700

37. O nome Matias Olímpio surgiu em substituição à
denominação de “Arraial do Saco”, no qual a cidade
foi elevada à categoria de cidade. Essa
denominação foi dada em homenagem a um:
a) Ex-prefeito da cidade
b) Ex-governador do Estado do Piauí
c) Clérigo local que muito contribuiu para o
desenvolvimento da cidade e da região
d) Vaqueiro e liderança popular do Arraial do Saco
38. Matias Olímpio, quando ainda era denominada de
Arraial do Saco foi povoada por retirantes que
fugiam do flagelo da seca . A maioria veio do Estado
de (o).
a) Pernambuco
b) Maranhão
c) Alagoas
d) Ceará
39. A cultura é algo que integra a população às suas
raízes. Na cidade de Matias Olímpio essa relação
se consolida no maior evento cultural da cidade,
que são os festejos de seu padroeiro (a):
a) Nossa Senhora de Fátima
b) São Benedito
c) São Miguel Arcanjo
d) São Francisco
40. Sobre a economia de Matias Olímpio, temos os
dados abaixo:
Efetivo da pecuária – Principais rebanhos – 2004
ESPÉCIE Nº DE CABEÇAS
Aves (galinhas, galos, frangos, frangas e pintos)
Bovinos
Caprinos
Ovinos
Suínos

17.968
2.030
3.086
1.157
7.181

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal – PPM

a) Rebanho de suínos é inferior ao de ovinos
b) Rebanho de bovinos é superior ao de ovinos
c) Rebanho de caprinos é superior ao de suínos
d) Rebanho de bovinos supera o de suínos

————— CONHECIMENTO LOCAL —————
36. Matias Olímpio surgiu do “Arraial do Saco”,
desmembrado do município de:
a) Madeiro
b) Luzilândia
c) Campo Largo do Piauí
d) São João do Arraial
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