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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. Profissional cujas atividades estão relacionadas à
prestação de serviços em limpeza.
a) Professor
b) Zelador
c) Vigia
d) Secretário Escolar
12. O índice de potencialidade de impacto ambiental
de um depósito de resíduos está relacionado com
qual desses critérios:
a) O depósito deve estar causando problemas de
saúde pública
b) O depósito deve estar causando incômodo à
população
c) O depósito deve estar causando danos à
ecologia
d) Nenhuma das alternativas
13. A alternativa que trata corretamente da
problemática do lixo afirma que:
a) O lixão favorece a transmissão de doenças e a
poluição por metais e outros produtos tóxicos
b) A capacidade de utilização do aterro é ilimitada
c) A desvantagem da incineração é reduzir o volume
dos resíduos
d) A desvantagem da reciclagem é evitar a
derrubada de árvores
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14. Processo de transformação dos restos orgânicos
do lixo em matéria orgânica, é o conceito de:
a) Incineração
b) Lixão
c) Compostagem
d) Aterro Sanitário
15. Aplicam-se ao tratamento e a disposição dos
resíduos sólidos dos serviços da saúde:
a) Serviços onde se realizem atividades de
embalsamamento
b) Serviços de medicina ilegal
c) Serviços de drogarias, farmácias, bares e
restaurantes
d) Estabelecimento de ensino e pesquisa na área
jurídica
16. Sobre a destinação final de pilhas e baterias, é
proibido o:
a) Lançamento “in natura” a céu aberto em áreas
rurais
b) Lançamento “in natura” a céu aberto em áreas
urbanas
c) Lançamento “in natura” a céu aberto, tanto em
áreas urbanas como rurais
d) Nenhuma das alternativas
17. Conjunto de unidades, processos e procedimentos
que alteram as características físicas, químicas
ou biológicas dos resíduos e conduzem à
minimização do risco à saúde pública e à qualidade
do meio ambiente. Trata-se aqui do conceito de:
a) Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos
b) Sistema de Tratamento de Resíduos Líquidos
c) Sistema de Tratamento de Resíduos Gasosos
d) Nenhuma das alternativas
18. Sobre o tratamento dispensado ao lixo, assinale
a alternativa INCORRETA:
a) O lixo deve ser colocado em lixeiras com tampa
ou em sacos plásticos.
b) É muito importante que o lixo seja recolhido
todos os dias na escola.
c) O lixo espalhado ou acumulado atrai baratas,
ratos e moscas, que podem transmitir doenças.
d) Não há necessidade de recolher o lixo
diariamente, uma vez que este não está
diretamente ligado às doenças.
19. Compreende limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, um conjunto de atividades, infra-estruturas
e instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final:
a) Do lixo doméstico
b) Do lixo originário da varrição
c) Limpeza de logradouros e vias públicas
d) Todas as alternativas estão corretas
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20. Compreendem a coleta e o acondicionamento
preliminar dos resíduos sólidos gerados pela
atividade humana, (nas praças, mercados, feiras),
promovendo condições sanitárias contínuas a
estas atividades. Essa definição se trata de serviço
de:
a) Varrição
b) Capina
c) Limpeza do mobiliário público urbano
d) Compostagem
21. São itens do programa de higiene do trabalho,
EXCETO:
a) Ambiente Físico do Trabalho
b) Ambiente Psicológico do Trabalho
c) Saúde Ocupacional
d) Salário
22. Sobre a higiene no 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
b) Refere-se a um conjunto de normas e
procedimentos que visa à proteção da
integridade física e mental do trabalhador
c) Relaciona-se com o diagnóstico e prevenção
das doenças ocupacionais
23. São características do trabalho em equipe, exceto:
a) Propósitos comuns
b) Compromisso entre os integrantes
c) Individualismo
d) Responsabilidade Coletiva
24. Sobre trabalho em equipe, assinale a alternativa
correta.
a) Equipe é um grupo de pessoas trabalhando
separadas para atingir uma meta em que todos
acreditam
b) A formação de equipes proporciona melhor
qualidade, produtividade e serviço
c) A comunicação não é fator importante no
trabalho em equipe
d) À medida em que existem e são satisfeitas as
necessidades de inclusão, de controle e de
afeição dos seus membros, há o desequilíbrio
25. Doenças transmissíveis pelos insetos no lixo:
a) Aids e Câncer
b) Febre tifóide e Febre amarela
c) Malária e Aids
d) Paralisia infantil e Paralisia cerebral
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26. Os maiores problemas de saúde entre os
catadores de lixo são:
a) Distúrbios intestinais, parasitoses intestinais
b) Doenças de pele, hepatite
c) Doenças respiratórias, danos nas articulações
d) Todas as alternativas estão corretas
27. Trata-se de matéria prima bastante utilizada no
processo de reciclagem:
a) Vidro
b) Papel Ondulado
c) Lata de Alumínio
d) Todas as alternativas estão corretas
28. Os fatores que contribuem para as ilhas de calor
são, exceto:
a) Emissões de poluições que retêm calor
b) Asfalto, concreto, prédios envidraçados
c) Prédios altos que dificultam a circulação de ar
d) Forte presença de áreas verdes nas cidades
29. São medidas necessárias para solucionar o
problema do lixo:
a) Reciclagem através da coleta seletiva do lixo
b) Utilização de tecnologias mais sujas na
produção industrial
c) Não tratar os resíduos sólidos adequadamente
d) Não reaproveitar os materiais provenientes do
lixo domiciliar
30. A coleta seletiva de reciclados busca a(o) :
a) Diminuição da qualidade dos materiais
b) Aumento da contaminação decorrente de resto
de matéria orgânica
c) Aumento dos impactos ambientais sanitários e
sociais
d) Aumento da geração de trabalho e renda

———————— 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
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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

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
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
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