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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (F001)
TEXTO:     A contadeira de histórias

Não sei se é impressão de meninice, mas a verdade é que, até hoje, não encontrei ninguém que tivesse mais jeito para 
contar histórias infantis. 

Na sua boca, as coisas simples e as coisas insignificantes tomavam um tom de grandeza que nos arrebatava; tudo era 
surpresa e maravilha que nos entrava de um jato na compreensão e no entusiasmo. 

E não sei onde ela ia buscar tanta coisa bonita. Ora eram princesas formosas, aprisionadas em palácios de coral, erguidos 
no fundo do oceano ou das florestas; ora reis apaixonados que abandonavam o trono para procurar pelo mundo a mulher 
amada, que as fadas invejosas tinham transformado em coruja ou rã.  

Não perdíamos uma só das suas palavras, um só dos seus gestos. 
Ela ia contando, contando... Os nossos olhinhos nem piscavam. 
A lua, como se fosse uma princesa encantada, ia vagando pelo céu, toda vestida de branco, a mandar para a terra a 

suavidade dos seus alvos véus de virgem. 
Lá para as tantas, um de nós encostava a cabeça no companheiro mais próximo e fechava os olhos cansados. Depois outro; 

depois outro. 
E quando vovó Candinha acabava a história, todos nós dormíamos uns encostados aos outros, a sonhar com os palácios do 

fundo do mar e as princesas maravilhosas.                                    (Viriato Corrêa, Cazuza, Nacional) 

01) De acordo com o texto, ao relembrar vovó Candinha, o autor nos transmite um sentimento de: 
A) Saudade.  B) Tristeza.  C) Remorso.  D) Raiva.  E) Felicidade. 

02) De acordo com o texto, vovó Candinha: 
A) Não gostava de contar histórias.    D) Tinha um jeito especial de contar histórias. 
B) Adormecia quando contava histórias.   E) Era uma senhora que se chateava com as crianças. 
C) Aprisionava, todas as noites, princesas e fadas nos palácios. 

03) De acordo com as idéias do texto, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) As crianças ouvem as histórias sem piscar os olhos. 
B) As crianças adormecem sonhando com os palácios do fundo do mar. 
C) Pouco a pouco as crianças se recostam umas nas outras. 
D) Vovó Candinha gosta de contar histórias. 
E) Vovó Candinha buscava histórias em livros infantis. 

04) “... de um jato na compreensão e no entusiasmo”. Assinale a alternativa que apresenta o antônimo da palavra 
grifada anteriormente: 
A) Desânimo. B) Satisfação.  C) Encarcerada.  D) Ânimo.  E) Inspiração. 

05) Assinale a alternativa em que a palavra está no feminino: 
A) Telefonema. B) Formicida.  C) Dinamite.  D) Guaraná.  E) Gengibre. 

06) Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a relação INCORRETA: 
A) animal – animais      D) capitão – capitães 
B) chapéu – chapéis      E) fuzil – fuzis 
C) freguês – fregueses  

07) Assinale a alternativa que apresenta ERRO de ortografia: 
A) Inchado.  B) Afrouxar.  C) Mecher.  D) Enxergar.  E) Mochila. 

08) Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas INCORRETAMENTE: 
A) época – atrás      D) mecânico – balão 
B) lágrimas – ônibus      E) café – sítio 
C) jabutí – veículo 

09) “... aprisionadas em palácios de coral...” Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra grifada 
anteriormente:  
A) Sem importância.     B) Encarceradas. C) Abandonadas. D) Soltas.  E) Temerosas. 

10) Assinale a alternativa em que a palavra encontra-se no aumentativo: 
A) Caldeirão. B) Mamão.  C) Coração.  D) Narigão.  E) Balão. 

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

11) Walter mediu uma certa distância usando o seu passo e descobriu 75 passos. Se cada um dos passos de Walter tem 
80cm, qual foi a distância que ele mediu? 
A) 6.000m  B) 600m  C) 60m   D) 6m   E) 60.000m 

12) Um famoso cantor vai fazer um show num estádio de futebol. Já foram vendidos 45.318 ingressos, e ainda, restam 
17.617 ingressos para serem vendidos. Quantos ingressos foram colocados à venda? 
A) 32.335  B) 27.701  C) 52.925  D) 63.325  E) 62.935 

13) Uma loja realiza a seguinte promoção: cada R$50,00 gastos podem ser trocados por um cupom que dá direito a 
concorrer ao sorteio de um carro. Isadora gastou R$1.370,00 nessa loja. Quantos cupons ela tem direito? 
A) 29  B) 17   C) 27   D) 270   E) 42 

14) Um feirante quer colocar 1.250 laranjas em caixas. Se ele colocar 5 dúzias de laranjas em cada caixa, quantas 
laranjas irão sobrar? 
A) 5  B) 2   C) 10   D) 50   E) 15 
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15) Pedro já pintou 5/9 de uma parede. Isso significa que: 
A) já pintou menos da metade da parede.   D) falta pintar 1/9 da parede. 
B) já pintou mais da metade da parede.   E) faltam pintar 3/9 da parede. 
C) pintou a metade da parede. 

16) A assinatura anual de uma revista A custa R$220,00. O preço da assinatura anual de uma revista B corresponde a 
4/5 desse valor. Júlio resolveu assinar a revista B. Quanto ele terá que pagar por essa assinatura? 
A) R$176,00 B) R$275,00  C) R$44,00  D) R$396,00  E) R$125,00 

17) Observando a cola bastão, Mateus verificou que sua forma lembrava uma figura espacial. Qual é essa figura? 
A) Pirâmide. 
B) Cone. 
C) Prisma. 
D) Cilindro. 
E) Paralelepípedo. 

18) No desenho ao lado, a figura colorida representa um: 
A) Triângulo.      D) Círculo. 
B) Quadrado.      E) Cilindro. 
C) Retângulo. 

19) Uma pessoa caminha 800m em 4 minutos. Quantos quilômetros por hora essa pessoa caminha? 
A) 12.000km/h B) 12km/h  C) 48km/h  D) 48.000km/h  E) 24km/h 

20) A capacidade de dois vasilhames é 2,3 litros e 2.500ml. Juntando a capacidade dos dois vasilhames, quantos litros 
teremos? 
A) 0,48 litros. B) 48 litros.  C) 4.800 litros.  D) 4,8 litros.  E) 48.000 litros. 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

21) Acerca do lixo e seu acondicionamento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) O lixo hospitalar ou nuclear não pode ser reutilizado. 
(    ) O lixo orgânico pode ser decomposto. 
(    ) O lixo tóxico inclui pilhas e baterias, que contém ácidos e metais pesados em sua composição, certos tipos de tinta 

(como a usada nas impressoras), além de rejeitos industriais. 
A seqüência está correta em: 
A) V, F, F  B) V, V, V  C) F, V, F  D) V, V, F  E) V, F, V 

22) Analise as afirmativas abaixo: 
I. O resíduo industrial é gerado pelas indústrias e é altamente destrutivo ao meio ambiente ou à saúde humana. 

II. O resíduo hospitalar, geralmente é incinerado. 
III. O lixo nuclear é qualquer material que teve exposição prolongada à radioatividade e que possui algum grau de 

radioatividade. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II e III  B) II   C) I e III  D) III   E) II e III 

23) Acerca da reciclagem, marque a INCORRETA: 
A) É o processo de reaproveitamento de material orgânico e inorgânico do lixo. 
B) Reduz a necessidade de extração de mais matéria-prima diretamente da natureza. 
C) O lixo altamente tóxico deverá ser reciclado. 
D) É considerado o melhor método de tratamento de lixo em relação ao meio ambiente. 
E) As fibras, em especial, não podem ser recicladas continuadamente. 

24) Em relação à limpeza correta, analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) As lixeiras devem ser bem conservadas, limpas e mantidas tampadas. 
(    ) Os ralos deverão ser limpos diariamente quando for limpar o piso. Deve-se adicionar solução sanitizante. 
(    ) Os pisos deverão ser limpos apenas uma vez ao dia. 
A seqüência está correta em: 
A) F, V, V  B) V, V, F  C) F, V, F  D) F, F, V  E) V, V, V 

25) Em relação às normas de segurança, marque o INCORRETO: 
A) Os pisos devem permanecer molhados ou úmidos sempre. 
B) Não deve-se derreter cera no fogo. 
C) Desligar o equipamento da tomada antes de realizar a higienização é importante. 
D) Jamais guardar produtos venenosos em garrafas de bebidas ou vasilhas de alimentos. 
E) Abrir recipientes com cuidado para evitar que o produto entre o contato com os olhos, boca ou pele. 

26) São cuidados para evitar acidentes, EXCETO: 
A) Olhar com atenção onde pisar. 
B) Usar sempre escadas com borrachas nos pés. 
C) Quando uma máquina estiver com defeito e não puder ser ligada, colocar avisos para evitar acidentes com outras 

pessoas. 
D) Verificar se a escada encontra-se devidamente apoiada. 
E) Sentar em mesas ou sacarias para descansar. 
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27) Sobre higiene e apresentação pessoal, assinale o INCORRETO: 
A) Uniforme completo e limpo.    D) Barba, bigode e cabelos soltos. 
B) Banho diário antes de iniciar os trabalhos.   E) Não usar jóias, relógios e bijuterias. 
C) Unhas curtas e limpas. 

28) Na limpeza de salas com carpetes e tapetes é necessário utilizar: 
A) Detergente, apenas.     D) Vassoura e aspirador de pó. 
B) Sabão em pó e desinfetante.    E) Água sanitária e bastante água. 
C) Ceras específicas. 

29) Para limpar pisos e lajotas deve-se usar: 
A) Flanela molhada e água sanitária.    D) Água sanitária, cera e bastante vinagre. 
B) Água, esfregão, sabão ou detergente.   E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Palha de aço, somente. 

30) “Na limpeza de ___________ são utilizados escova, água sanitária, vassoura e detergente.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a frase anterior: 
A) móveis de madeira B) banheiros C) carpetes   D) pisos de madeira  E) azulejos 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS GGEERRAAIISS

31) Nos últimos meses, a Petrobrás anunciou grandes descobertas de reservas de petróleo e gás natural que vem 
gerando grandes impactos no mercado econômico nacional e internacional. Essas descobertas têm se concentrado 
numa região específica no Brasil, localizada no(a): 
A) Região amazônica de Roraima.    D) Pantanal mato-grossense. 
B) Sertão nordestino.     E) Litoral de Santa Catarina. 
C) Litoral de São Paulo. 

32) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) lançou, em meados deste ano, um mapa contendo 130 
espécies de invertebrados terrestres com sérios riscos de extinção, sendo que provavelmente quatro deles já não 
existem mais. Ocupando 96 posições e liderando a lista encontramos: 
A) Peixes.  B) Insetos.  C) Anfíbios.  D) Pássaros.  E) Esponjas. 

33) Que escritor brasileiro falecido há cerca de cem anos foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e 
terá seu livro infantil “Conto de Escola” publicado no Brasil pela editora Cosac Naify, adotado nas escolas da 
França? 
A) Jorge Amado.      D) Machado de Assis. 
B) João Cabral de Melo Neto.    E) Euclides da Cunha. 
C) Guimarães Rosa. 

34) O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais(Inpe) divulgou, no início de junho, os dados sobre o desmatamento na 
Amazônia Legal, referentes ao mês de abril deste ano. De acordo com o sistema Deter(Detecção do Desmatamento 
em Tempo Real), houve um aumento dos alertas de desmatamento na região. Em março de 2008 foram 145km2 de 
alerta de desmatamento e em abril, esse número passou para 1.123km2. Segundo o relatório, o estado que vem 
apresentando maior área desmatada no Brasil é o: 
A) Tocantins. B) Pará.   C) Acre.  D) Mato Grosso. E) Maranhão. 

35) China, sede dos Jogos Olímpicos deste ano, tem como capital econômica a cidade de Xangai, uma vez que a cada 
vinte dólares do que é produzido neste país, um dólar é gerado nesta cidade. No entanto, a capital do país é: 
A) Formosa. B)  Nova Deli.  C) Xangai.  D) Pequim.  E) Hong Kong. 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS DDOO EESSTTAADDOO DDEE SSAANNTTAA CCAATTAARRIINNAA

36) Santa Catarina tem diversas atrações turísticas que são conhecidas a nível nacional e internacional. Podemos citar 
como destaque a atração turística localizada no município de Penha: 
A) Ponte Hercílio Luz.     D) Praia da Joaquina. 
B) Fabricação de cristais.     E) Balneário de Camboriú. 
C) Beto Carrero World.     

37) Que região de Santa Catarina fica situada entre a capital e o Nordeste do Estado, possuindo forte herança dos 
pioneiros germânicos na arquitetura, culinária e festas típicas além dos belos jardins e da força industrial têxtil? 
A) Litoral.  B) Vale do Itajaí. C) Planalto Serrano. D) Sul.   E) Oeste. 

38) Santa Catarina, localizada na Região Sul do Brasil, NÃO faz divisa com: 
A) Paraná.  B) Argentina.  C) Uruguai.  D) Rio Grande do Sul. E) Oceano Atlântico. 

39) A colonização européia em Santa Catarina foi realizada por vários povos, mas os primeiros a chegarem em terras 
do Estado são os: 
A) Portugueses. B) Japoneses.  C) Alemães.  D) Italianos.  E) Franceses. 

40) A forte agricultura de Santa Catarina baseia-se em: 
A) Latifúndios extrativistas.     D) Produção de café e flores. 
B) Monocultura da soja.     E) Minifúndios rurais. 
C) Grandes propriedades produtoras de frutas.


