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Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto para as questões de 1 a 3

Forno de microondas, comida congelada, enlatados, e
ainda geladeiras de última geração que descongelam sozinhas
acabam com odores e decoram o ambiente. A cozinha de hoje não
se parece em nada com aquela de 50 anos atrás. Quando, há
meio século, as mulheres entraram no mercado de trabalho e
diminuíram o tempo que passavam emAcasa, a indústria teve de
se aperfeiçoar para oferecer o que essa nova rotina exigia:
praticidade. Paralelamente, os homens descobriram o prazer da
culinária e prezam uma cozinha sofisticada e integrada à área de
convívio da casa.

Em decorrência dessas transformações, a sociedade mudou
a forma de se relacionar com a comida, e as cozinhas tornaram-se
espaços de convivência, ganharam status e até decoração
condizente com o perfil do dono. Se antes o ambiente tinha de ser
funcional, hoje precisa agradar aos olhos, antes de inspirar o
paladar. As pesquisas mostram que é o estilo do eletrodoméstico
que faz a diferença para o cliente.

Apesar disso, o tempo dedicado à alimentação diminuiu.
Nos anos 70, era de duas horas, hoje é de apenas 15 minutos, em
média, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira de
Indústria da Alimentação.

Revista do Correio, 6/4/2008, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 1

No texto apresentado, o autor destaca, no primeiro parágrafo, o
forno de microondas, a comida congelada e os enlatados,
principalmente, porque eles são

A práticos.
B baratos.
C duráveis.
D coloridos.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, “Forno de microondas, comida
congelada, enlatados, e ainda geladeiras de última geração que
descongelam sozinhas” têm em comum o fato de que todos eles

A são produtos importados.
B poupam o tempo de quem cozinha.
C estão em todas as cozinhas brasileiras.
D fazem aumentar o tempo dedicado às refeições.

QUESTÃO 3

De acordo com as informações do texto, o que continua igual ao
que era há 50 anos é

A o ambiente da cozinha.
B o mercado de trabalho.
C a necessidade de preparar refeições.
D o tempo dedicado ao preparo da alimentação.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que a substituição do trecho sublinhado pelo
pronome em negrito está correta.

A Decoram o ambiente. / Decoram-lo.
B Os cozinheiros prezam uma cozinha bem equipada. / Os

cozinheiros prezam-a.
C A decoração inspira o paladar. / A decoração inspira-lhe.
D Não conseguimos imaginar uma demora tão grande. / Não

conseguimos imaginá-la.

QUESTÃO 5

Assinale a opção em que o emprego dos sinais de pontuação está
correto.

A A cozinha de hoje, não se parece em nada com aquela, de
50 anos atrás.

B Quando as mulheres entraram, há meio século, no mercado de
trabalho, o tempo que passavam em casa diminuiu.

C Os homens descobriram, o prazer da culinária; e, prezam uma
cozinha sofisticada e integrada, à área de convívio da casa.

D Nos anos 70 o tempo da refeição era de duas horas hoje é, de
apenas, 15 minutos em média.

QUESTÃO 6

Assinale a opção que apresenta concordância adequada para a
escrita padrão.

A A roupa das mulheres de hoje não são como a do tempo de
minha mãe.

B O tempo dedicado à convivência e ao lazer pelas mulheres
diminuíram. 

C A população, que antes queria economia, agora quer beleza e
elegância.

D Hoje até a classe masculina querem usufruir dos prazeres de
se trabalhar em uma cozinha.

QUESTÃO 7

As opções a seguir, na ordem em que são apresentadas, são partes
sucessivas de um texto adaptado. Assinale a opção que apresenta
erro de grafia.

A Aquele era o dia ideal para a reunião, porque o hotel, depois
do feriado, estava deserto.

B Felizmente, o tempo chuvozo, sempre temido, ainda não a via
chegado.

C O pessoal foi chegando aos poucos e, logo, o salão estava
cheio.

D Lucas era o encarregado de coordenar a reunião; por isso,
estava nervoso.
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QUESTÃO 8

As opções a seguir constituem, na ordem em que se apresentam,

um texto adaptado. Assinale aquela em que só aparecem

substantivos e pronomes.

A A língua portuguesa de todo dia é simples e descontraída.

B Se um amigo pergunta ao outro: “O que você ganhou?”

C O outro pode responder, naturalmente:

D “Grana, cobre, prata... dinheiro, meu amigo!”

Texto para as questões 9 e 10

Poema

Tarde triste e silenciosa1

de uma vila de beira-mar:

uma tarde cor-de-rosa

que vai morrendo em luar...4

Ao longe, a várzea cintila

de uns restos de sol poente;

mas por sobre toda a vila7

— do morro a que fica rente —

desce uma sombra tranqüila

e anoitece lentamente.10

Vicente de Carvalho. Antologia poética

para a infância e a juventude.

Rio de Janeiro: INL, 1961, p. 169.

QUESTÃO 9

No primeiro verso do poema apresentado, os adjetivos “triste” e

“silenciosa” estão no feminino e no singular para concordar com

A “Tarde” (v.1).

B “vila” (v.2).

C “beira-mar” (v.2).

D “várzea” (v.5).

QUESTÃO 10

Para descrever a cena do poema, o autor empregou apenas

verbos no

A passado.

B presente.

C passado e no futuro.

D presente e no futuro.

Texto para as questões de 11 a 15

Miguilim

De repente lá vinha um homem a cavalo. Eram dois.1

Um senhor de fora, o claro da roupa. Miguilim saudou,
pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto.
Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente,4

mesmo.
— Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome?
— Miguilim. Eu sou irmão do Dito.7

— E o seu irmão Dito é o dono daqui?
— Não, meu Senhor. O Ditinho está em glória.
— Ah, não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda ...10

Mas, que é que há, Miguilim?
Miguilim queria ver se o homem estava mesmo

sorrindo para ele, por isso é que o encarava.13

— Por que você aperta os olhos assim? Você não é
limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa?

— É Mãe, e os meninos...16

Miguilim espremia os olhos. Drelina e a Chica riam.
Tomezinho tinha ido se esconder. 

— Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espere aí,19

Miguilim...
E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim,

com todo o jeito.22

— Olhe, agora!
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era

uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as25

árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia,
a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas
passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali,28

meu Deus, tanta coisa; tudo...

João Guimarães Rosa. Campo geral. In: Corpo de baile. vol. 1,

Rio de Janeiro: José Olympio, 1995, p. 540-1 (com adaptações).

QUESTÃO 11

Miguilim encarava tanto o homem a ponto de este dizer “Mas,
que é que há, Miguilim?” (R.11). Nessa parte da história, o
menino o encarava porque

A o homem estava a cavalo.
B o homem era um desconhecido.
C era a primeira vez que via o rosto do homem.
D era míope e não via bem o rosto daquele homem.

QUESTÃO 12

O trecho “O Ditinho está em glória” (R.9) significa, no texto, que
o irmão de Miguilim

A tinha viajado.
B estava muito feliz.
C já havia falecido.
D estava nas redondezas.
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QUESTÃO 13

A compreensão do texto será prejudicada se a palavra ou
expressão sublinhada for eliminada do trecho

A “E o seu irmão Dito é o dono daqui?” (R.8).
B “O Ditinho está em glória” (R.9).
C “por isso é que o encarava” (R.13).
D “Nem não podia acreditar!” (R.24).

QUESTÃO 14

O trecho “— Este nosso rapazinho tem a vista curta” (R.19) é
parte de uma das falas

A de Drelina.
B de Tomezinho.
C da mãe.
D do homem.

QUESTÃO 15

A respeito das estruturas sintáticas do texto, julgue os itens a
seguir.

I No trecho “O homem trouxe o cavalo cá bem junto” (R.3),
“o cavalo” funciona como complemento do verbo trazer.

II Em “Tudo era uma claridade” (R.24-25), o sujeito “Tudo”
engloba o sentido de “as coisas, as árvores, as caras das
pessoas” (R.25-26).

III Se as duas ocorrências da conjunção “e”, em “Tudo era uma
claridade, tudo novo e lindo e diferente” (R.24-25), forem
substituídas por vírgula, o trecho continuará correto e
coerente.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.
B Apenas os itens I e III estão certos.
C Apenas os itens II e III estão certos.
D Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 16

O valor numérico da expressão  é igual a

A .

B  1.

C .

D  2.

QUESTÃO 17

Certa quantia em reais foi dividida entre três irmãos. Um deles

ficou com  da quantia, outro ficou com  e o terceiro, com

o restante. Então, o terceiro ficou com uma fração da quantia
igual a

A .

B .

C .

D .

QUESTÃO 18

Dois amigos compraram uma pizza e a dividiram em duas partes
iguais. Com a chegada de outros três amigos, eles repartiram cada
um dos dois pedaços da pizza em cinco pedaços iguais.
Considerando que cada um dos cinco amigos comeu a mesma
quantidade da pizza, o número de pedaços que coube a cada um
é igual a

A 2.
B 3.
C 4.
D 5.

RASCUNHO
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QUESTÃO 19

Julgue os itens a seguir.

I Existem números naturais que não são números inteiros.
II A cada número inteiro corresponde outro número inteiro que,

somado ao primeiro, dá como resultado o número zero.
III Todo número racional é um número real.
IV O número real representado pela dízima periódica 0,333... não

é um número racional.

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B I e IV.
C II e III.
D II e IV.

Texto para as questões de 20 a 22

Trinta lojistas compraram, para revender, calças, camisas
e vestidos, em uma fábrica de confecções. Sabe-se que dos 30
lojistas:

I apenas 3 compraram os três produtos referidos;
II 9 compraram calças e vestidos;
III 6 compraram camisas e vestidos;
IV 3 compraram apenas camisas;
V 9 compraram camisas;
VI 15 compraram vestidos.

QUESTÃO 20

A quantidade de lojistas que compraram apenas calças é igual a

A 12.
B 10.
C 8.
D 6.

QUESTÃO 21

O número de lojistas que compraram apenas vestidos é igual a

A 2.
B 3.
C 4.
D 5.

QUESTÃO 22

O número de lojistas que compraram apenas calças e camisas é
igual a

A 6.
B 4.
C 2.
D 0.

RASCUNHO
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Texto para as questões de 23 a 25

No programa PETI, da FUNDAC/PB, as famílias que

exercem atividades típicas da área urbana recebem uma bolsa

mensal no valor de R$ 40,00 para cada filho. As famílias que

exercem atividades típicas da área rural recebem R$ 25,00 ao

mês, para cada filho.
Internet: <setras.pb.gov.br> (com adaptações).

Considere que os dados abaixo sejam relativos ao número de

famílias que participam do PETI, em determinada região do

estado da Paraíba, em que ( indica que o valor correspondente

deverá ser determinado.

número de famílias atividade
número de filhos

por família

32 urbana 1

16 urbana 2

( urbana 3

20 rural 1

40 rural 2

25 rural 3

QUESTÃO 23

Com base no texto e na tabela, na região mencionada, o número

total de filhos das famílias que exercem atividade rural e recebem

bolsa do PETI é

A inferior a 180.

B superior a 181 e inferior a 185.

C superior a 186 e inferior a 190.

D superior a 191.

QUESTÃO 24

Ainda com base no texto e na tabela, na região referida, o valor

total recebido do programa PETI pelas famílias com 2 filhos e

que exercem atividade rural ou urbana é

A inferior a R$ 2.500,00.

B superior a R$ 2.501,00 e inferior a R$ 3.000,00.

C superior a R$ 3.001,00 e inferior a R$ 3.500,00.

D superior a R$ 3.501,00.

QUESTÃO 25

Com relação às famílias incluídas no referido programa, se o

estado da Paraíba gasta, mensalmente, R$ 1.800,00 com bolsas

para aquelas que têm 3 filhos e que exercem atividades urbanas,

então o número dessas famílias é igual a

A 8.

B 10.

C 12.

D 15.

QUESTÃO 26

Considere que o tanque de combustível de um veículo

bicombustível tenha capacidade para 45 litros. Estando o tanque

completamente vazio, o proprietário o abasteceu com 25 litros de

gasolina e o restante, com álcool, pagando R$ 97,50. Se foi de

R$ 2,50 o valor pago pelo litro de gasolina, então o preço do litro

de álcool foi 

A inferior a R$ 1,60.

B superior a R$ 1,61 e inferior a R$ 1,70.

C superior a R$ 1,71 e inferior a R$ 1,80.

D superior a R$ 1,81.

RASCUNHO
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QUESTÃO 27

No Brasil, o Poder Legislativo dispõe de um mecanismo de
investigação que, nos últimos anos, tem sido utilizado com
freqüência e, não raro, recebe grande atenção por parte dos meios
de comunicação. Esse instrumento chama-se

A Comissão de Constituição e Justiça.
B Comissão de Orçamento e Finanças.
C Comissão de Relações Exteriores.
D Comissão Parlamentar de Inquérito.

QUESTÃO 28

Entre os atuais senadores brasileiros há um que governou Alagoas
e já foi presidente da República, cargo do qual foi afastado
após seu governo sofrer sérias denúncias de irregularidades.
Trata-se de 

A Itamar Franco.
B Fernando Collor.
C Fernando Henrique Cardoso.
D José Sarney.

QUESTÃO 29

Cinco vezes campeão mundial na modalidade, o Brasil tem como
esporte preferido da população o

A futebol.
B voleibol.
C basquetebol.
D tênis de mesa.

QUESTÃO 30

As bolsas de valores desempenham importante papel na economia
contemporânea. Na maior cidade brasileira, está situada a grande
bolsa do país, que é a

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
B Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo.
C Bolsa de Valores de São Paulo.
D Bolsa de Valores de Salvador.

QUESTÃO 31

No sistema educacional brasileiro, a única fase de escolaridade
obrigatória é o ensino

A infantil.
B fundamental.
C médio.
D superior.

QUESTÃO 32

Na atual democracia brasileira, o voto é

A censitário.
B masculino.
C universal.
D facultativo.

QUESTÃO 33

Neste primeiro semestre de 2008, verdadeira epidemia assustou
a sociedade brasileira, demonstrando pontos vulneráveis na saúde
pública do país. Assinale a opção que identifica esse epidemia e
a cidade onde tal doença atingiu sua maior dimensão. 

A poliomielite – Aracaju
B sarampo – São Paulo
C crupe – Manaus
D dengue – Rio de Janeiro

QUESTÃO 34

Os exemplos de políticas públicas de bons resultados, que
desempenham há algum tempo importante papel social nas
escolas públicas brasileiras, incluem

A a distribuição universalizada de computadores e de acesso à
Internet.

B os programas da merenda escolar e do livro didático.
C aprovação automática dos alunos e o fim das apostilas.
D a terceirização dos professores e funcionários. 

QUESTÃO 35

Confirmado em plebiscito, o Brasil de hoje é uma 

A República presidencialista.
B República parlamentarista.
C Monarquia constitucional.
D Confederação.

QUESTÃO 36

De acordo com a atual legislação eleitoral brasileira, no segundo
turno das eleições para presidente da República, vence o
candidato que

A for mais idoso.
B obtiver mais de 50% dos votos válidos.
C receber apoio do maior número de partidos.
D pertencer ao partido com maior número de deputados.

QUESTÃO 37

A questão ambiental entrou na agenda do mundo contemporâneo.
A região brasileira que mais chama a atenção de especialistas e
de instituições mundiais, justamente por sua importância para o
planeta, é a

A chapada Diamantina.
B chapada dos Guimarães.
C floresta amazônica.
D floresta de araucária.

QUESTÃO 38

Sigla bastante conhecida no mundo contemporâneo, o UNICEF
integra a Organização das Nações Unidas (ONU) e seu trabalho
está voltado para a

A educação.
B infância.
C cultura.
D saúde da mulher.
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QUESTÃO 39

Os alimentos que o ser humano consome devem contribuir para

o crescimento do corpo humano e torná-lo resistente às doenças,

além de fornecer energia para o desempenho das diversas

atividades orgânicas. Quanto aos cuidados com os alimentos e à

alimentação, assinale a opção correta.

A Verduras e legumes devem ser lavados antes de consumidos.

B A ingestão de alimentos crus não apresenta, de forma alguma,

riscos à saúde e é benéfica por fortalecer os músculos.

C Para o organismo funcionar bem, é importante se comer uma

grande quantidade de cada tipo de nutrientes e em proporções

iguais. 

D A água de poço é pura e não precisa ser filtrada nem fervida

para ser consumida.

QUESTÃO 40

Os dentes são importantes para a mastigação dos alimentos e para

garantir uma boa digestão. A respeito da higiene bucal, assinale

a opção correta.

A Os dentes devem ser escovados com movimentos de vaivém

e a língua não precisa ser escovada.

B Deve-se escovar os dentes superiores com movimentos de

cima para baixo e limpar as duas faces dos dentes, a interna

e a externa.

C O fio dental deve ser usado somente quando se come

alimentos ricos em fibras.

D Uma boa escovação pela manhã é suficiente para manter os

dentes limpos por todo o dia.

QUESTÃO 41

Assinale a opção correta com relação às comissões internas de

prevenção de acidentes (CIPA).

A Por força de lei, as CIPAs devem ser compostas por, no

mínimo, um representante do empregador e um representante

dos empregados.

B As CIPAs devem ser obrigatoriamente criadas em todas as

empresas, independentemente do número de empregados.

C A realização de exames admissionais é uma das funções da

CIPA.

D As CIPAs devem realizar exames médicos e laboratoriais

periódicos nos empregados.

QUESTÃO 42

Os óculos representam equipamento de proteção individual (EPI)

e devem ser utilizados pelos trabalhadores como proteção contra

A agentes causadores de vibrações.

B ruídos de alta freqüência.

C sons do tipo ultra-som.

D agentes físicos, como partículas de esmeril e estilhaços.

QUESTÃO 43

Com relação a exposição prolongada a ruído intenso, julgue os

itens a seguir.

I Pode levar à redução permanente e irreversível da audição.

II O uso de aventais de chumbo é útil para a redução dos

malefícios causados por essa exposição.

III Os protetores auriculares são EPIs.

IV A utilização de roupas que isolem termicamente o trabalhador

do ambiente é vantajosa.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.

QUESTÃO 44

Os riscos ocupacionais classificados como risco físico incluem

A o calor excessivo.

B as bactérias.

C os gases.

D os vapores.

QUESTÃO 45

Assinale a opção correta acerca da manutenção da higiene

pessoal.

A Na limpeza íntima de uma criança do sexo feminino, deve-se

lavar sempre do ânus em direção à genitália.

B Ao dar banho de banheira em lactentes, deve-se dar atenção

especial à região ao redor do pescoço e às dobras da pele das

axilas e virilha.

C No caso de indivíduos que não se alimentam pela boca, por

problemas de saúde, não é necessária escovação dos dentes.

D Uma mulher que se encontra no período menstrual não deve

fazer a lavagem da cabeça até que termine o período do

sangramento. 
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QUESTÃO 46

Assinale a opção correta com referência aos problemas mais

comuns e cuidados relacionados aos cabelos e ao couro cabeludo.

A A infestação por piolhos (pediculose) se manifesta na cabeça

pela presença de parasitas no couro cabeludo e só é

transmitida por meio da utilização de escova ou pente

contaminados pelos mesmos. 

B A caspa é doença contagiosa e transmissível, que deve ser

tratada com antibióticos de uso oral.

C Os carrapatos são pequenos parasitas que podem alojar-se no

couro cabeludo; para extraí-los, o procedimento correto é

arrancá-los da pele com as mãos.

D A queda de cabelos pode estar relacionada a práticas

impróprias de cuidado com os cabelos, como o uso indevido

de secadores e produtos químicos.

QUESTÃO 47

Assinale a opção correta no tocante aos problemas mais comuns

relativos aos cuidados com os pés e as unhas.

A A inflamação do tecido que circunda a unha pode ser tratada

colocando-se esterco de vaca sobre o local.

B O pé-de-atleta, fissura causada pela umidade, não é

transmissível e pode ser tratado aplicando-se borra de café

com leite sobre a lesão.

C A unha encravada geralmente resulta do corte incorreto da

unha, que deve ser cortada uniformemente e em linha reta.

D Odores no pé resultam de transpiração excessiva e podem ser

solucionados diminuindo-se a freqüência da lavagem dos pés

para evitar o excesso de umidade.

QUESTÃO 48

A pele é um órgão ativo com funções importantes, como a de

proteção. Os cuidados para a manutenção da pele saudável

incluem

A o hábito de tomar banho várias vezes ao dia, usando sempre

sabonetes e evitando aplicar cremes.

B o uso de cosméticos e cremes variados, principalmente no

rosto, acompanhado da remoção, com as unhas, de todas as

acnes (ou espinhas) formadas.

C a aplicação de preparados caseiros nas rachaduras e lesões

que não cicatrizam.

D a realização de exercícios físicos regulares, acompanhados de

boa nutrição e da ingestão de líquidos.

QUESTÃO 49

Em centros urbanos e em comunidades rurais, é necessário que as

condições de moradia sejam adequadas para que o nível de saúde

da população seja satisfatório. Com relação a esse assunto,

assinale a opção correta.

A O sistema de abastecimento de água mais adequado é o que

não depende do abastecimento de companhias de águas e

esgoto, pois a água retirada diretamente dos rios tem menos

impurezas.

B Quando não existe um sistema de esgotamento sanitário, o

mais adequado é construir fossas próximas aos riachos ou

córregos.

C O acúmulo do lixo em locais inadequados propicia a

proliferação de vetores que, nele encontrando alimento,

abrigo e condições favoráveis, ocasionam doenças ao homem.

D A incineração de resíduos infectados é a alternativa mais

adequada para lidar com esse tipo de lixo.

QUESTÃO 50

O termo ruído pode ser utilizado para descrever um som

desagradável ou incômodo, como, por exemplo, o emitido por

máquinas. A presença desse tipo de agente em um ambiente de

trabalho é considerada um risco do tipo

A químico.

B biológico.

C físico.

D ambiental.


