PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS:
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Urbanas e Rurais
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Cozinheira - Merendeira - Tratorista
EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Do progresso nasceu a riqueza em plena evolução, era Sousa florindo o Sertão.”

INSTRUÇÕES:
01 Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 20,
Matemática de 21 a 30 e Conhecimentos Gerais de 31 a 40.
02 Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de
Sala.
03 Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.
04 Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2
(duas) horas.
05 É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
06 Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua
conferência.
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PORTUGUÊS
O Texto 1 trata-se de uma sátira a uma discussão ocorrida na última edição do Big Brother Brasil 2021. O Texto 2, por sua vez, traz a
deﬁnição de Sérgio Roberto Costa para um determinado gênero textual. Sua leitura é necessária para responder às questões de 1 a 10:
TEXTO 1:

Disponível em: https://www.facebook.com/petitabell/. Acesso em: 20 out 2021.

TEXTO 2:
“[...] palavra de origem francesa que signiﬁca carga, ou seja, algo que exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo
burlesco ou ridículo. Por extensão, trata-se de uma ilustração ou desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, veiculado pela
imprensa, que tem por ﬁnalidade satirizar e criticar algum acontecimento do momento. Focaliza, por meio de caricatura gráﬁca, com
bastante humor, uma ou mais personagens envolvidas no fato político-social que lhe serve de tema [...].”
Fonte: COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

1ª QUESTÃO
A partir da deﬁnição apresentada no Texto 2, podemos inferir que o Texto 1 trata-se de um(a):
a)
b)
c)
d)
e)

Gibi.
Tirinha.
Cartum.
Mangá.
Charge.

2ª QUESTÃO
A expressão “basculho”, repetida por duas vezes no texto, permite-nos perceber uma variação linguística caracterizada por:
a)
b)
c)
d)
e)

Empréstimo Linguístico.
Desvio Gramatical.
Gíria.
Regionalismo.
Anglicismo.

3ª QUESTÃO
Com base na leitura do texto acima, podemos aﬁrmar que:
ﬁca claro, no contexto em que foi utilizado, que o termo “basculho” tem signiﬁcado equivalente ao sentido literal da palavra
“lixo”.
II- as variações linguísticas, por apresentarem marcas linguísticas muito distintas, provocam problemas de comunicação, o que
caracteriza um grave desvio linguístico. Por isso, a dúvida da personagem ao perguntar “O que é basculho?”.
III- a pergunta da personagem pode ter ocorrido pelo termo “basculho” se caracterizar como uma marca linguística regional.
IV- as marcas linguísticas utilizadas pelo rapaz e a dúvida apresentada pela moça podem revelar que as personagens são oriundas de
diferentes regiões do país.
I-

Está(ão) CORRETO(S) apenas o(s) item(s):
a) I e II.
b) III.

c) III e IV.
d) II.

e) IV.
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4ª QUESTÃO
Do ponto de vista sintático, pode-se aﬁrmar que “basculho” pertence à classe gramatical do/a:
a) Advérbio.
b) Adjetivo.
c) Substantivo.

d) Verbo.
e) Pronome.

5ª QUESTÃO
No segundo balão - no Texto 1 - um sinal gráﬁco é utilizado para caracterizar que a personagem apresenta uma dúvida. Trata-se do/a:
a) Travessão.
b) Sinal de exclamação.
c) Vírgula.

d) Sinal de interrogação.
e) Ponto ﬁnal.

6ª QUESTÃO
No Texto 1, o sinal de exclamação é utilizado para caracterizar que a personagem:
a) está ansiosa e atenta.
b) está surpresa ou assustada.
c) está com medo.

d) está calma e pacíﬁca.
e) está exaltada ou gritando.

7ª QUESTÃO
No trecho “Eu não vim do lixo para perder pra basculho não, meu amor!”, o termo em destaque assume a função de:
a) Sujeito oculto.
b) Sujeito composto.
c) Sujeito simples.

d) Predicado.
e) Sujeito indeterminado.

8ª QUESTÃO
No contexto em que foi aplicado no texto em questão, podemos dizer que o termo “basculho” foi utilizado em seu sentido:
a) Denotativo.
b) Conotativo.
c) Literal.

d) Poético.
e) Referencial.

9ª QUESTÃO
Ainda sobre o Texto 1, é notório que a interação verbal entre interlocutores é possível por meio das mais diversas situações de
comunicação, seja utilizando-se da fala, da escrita, de sinais, de imagens e gestos, enﬁm, dependendo da situação de comunicação, os
usuários de uma língua podem se manifestar por meio de diferentes níveis de linguagem para interagir uns com os outros. Levando isto
em consideração, pode-se aﬁrmar que, no Texto 1, os interlocutores exploram a linguagem em seu nível:
a) Coloquial.
b) Culto.
c) Vulgar.

d) Padrão.
e) Dialetal.

10ª QUESTÃO
Quanto ao Texto 2, com base no que foi dito na questão anterior, pode-se aﬁrmar que o seu autor explora a linguagem em sua variação:
a) Regional.
b) Coloquial.
c) Vulgar.

d) Informal.
e) Padrão.
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TEXTO 3:
Leia o Texto 3 para responder as questões de 11 a 20.

Disponível em: https://www.brasil247.com. Acesso em: 24 out 2021.

11ª QUESTÃO
O Texto 3, trata-se de uma crítica a uma situação de conﬂito diplomático ocorrida durante a pandemia de coronavírus no Brasil. Nesse
sentido, o autor se utiliza desse gênero textual especíﬁco para criticar e denunciar:
a)
b)
c)
d)
e)

o diagnóstico médico equivocado acerca da enfermidade de seu paciente.
que os chineses disseminaram o coronavírus pelo mundo.
que o coronavírus se propagou no mundo por conta do consumo de morcegos.
atitudes, reações e falas xenofóbicas em ataque ao povo chinês.
que o coronavírus pode ser provocado pela xenofobia.

12ª QUESTÃO
O termo “xenofobia”, em destaque no segundo quadrinho, está relacionado a/ao:
a)
b)
c)
d)
e)

medo ou ódio por estrangeiros ou por pessoas de outra região.
medo ou ódio direcionado apenas aos chineses.
termo técnico para uma doença.
termo para deﬁnir atitudes e reações racistas.
substantivo sinônimo de misoginia.

13ª QUESTÃO
O termo “xenofobia”, em destaque no segundo quadrinho, poderia ser substituído - sem o prejuízo total do sentido do texto – pelo
termo:
a)
b)
c)
d)
e)

Machismo.
Terrorismo.
Racismo.
Preconceito.
Ignorância.

14ª QUESTÃO
No trecho “[...] são duas doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia!”, os termos em destaque pertencem à classe
gramatical do/a:
a)
b)
c)
d)
e)

Artigo.
Substantivo.
Numeral.
Preposição.
Pronome.
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15ª QUESTÃO
Também no trecho “[...] são duas doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia!”, os termos em destaque, do ponto de vista da
sua função sintática, podem ser, respectivamente, deﬁnidos como:
a)
b)
c)
d)
e)

artigo indeﬁnido masculino e artigo indeﬁnido feminino.
artigo deﬁnido masculino e artigo deﬁnido feminino.
artigo deﬁnido e preposição.
numeral e artigo deﬁnido feminino.
pronome e preposição.

16ª QUESTÃO
Ainda sobre o trecho “[...] são duas doenças que te acometem: o coronavírus e a xenofobia!”, neste caso, na expressão em destaque, a
relação de concordância ocorre em:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas em grau.
apenas em gênero.
apenas em número.
gênero, número e grau.
gênero e número.

17ª QUESTÃO
No segundo quadrinho, um sinal gráﬁco é utilizado para caracterizar verbalmente várias situações: surpresa, exaltação, gritaria,
alteração de ânimos etc. Trata-se do/a:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponto ﬁnal.
Sinal de interrogação.
Sinal de exclamação.
Reticência.
Vírgula.

18ª QUESTÃO
Entre o primeiro e o segundo quadrinho, o autor se utiliza de um sinal de pontuação para demarcar uma pausa na fala do médico, bem
como explicitar para o leitor que o seu enunciado terá continuidade de um quadrinho para o outro. Trata-se:
a)
b)
c)
d)
e)

das reticências.
do ponto - e - vírgula.
dos dois - pontos.
do sinal de exclamação.
do ponto ﬁnal.

19ª QUESTÃO
No primeiro quadrinho, o sinal gráﬁco dos dois - pontos (:), assume a função de:
a)
b)
c)
d)
e)

antecipar uma citação.
introduzir uma explicação ou esclarecimento.
demarcar uma enumeração.
introduzir um resumo.
demarcar o início de um diálogo.

20ª QUESTÃO
Ainda sobre o Texto 3, ao deﬁnir “xenofobia” como uma doença e introduzi-la no diagnóstico do seu “paciente”, a personagem utilizou
o termo no seu sentido:
a)
b)
c)
d)
e)

Denotativo.
Figurado.
Literal.
Poético.
Referencial.
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MATEMÁTICA
21ª QUESTÃO
Uma pista de caminhada possui 1,5 km de extensão. Se uma pessoa caminhou 3/5 da pista e, em seguida, completou o restante do
percurso correndo, quantos metros ela correu?
a) 640
b) 580
c) 620

d) 600
e) 680

22ª QUESTÃO
Um determinado plano de saúde oferece um desconto de 40% nas consultas médicas e de 20% nos exames. Se um cliente realizar uma
consulta e um exame que custam R$ 200,00 e R$ 150,00, respectivamente, o valor total a ser pago é:
a) R$ 240,00
b) R$ 320,00
c) R$ 300,00

d) R$ 230,00
e) R$ 280,00

23ª QUESTÃO
O Triatlo é um evento esportivo que une três modalidades: natação, ciclismo e corrida, nessa ordem e sem interrupção entre elas. Em
uma competição de Triatlo, um determinado atleta ﬁcou em primeiro lugar, realizando as provas nos seguintes tempos apresentados na
tabela abaixo:
Modalidade
Tempo
Natação
17 min. 24 seg.
Ciclismo
55 min. 04 seg.
Corrida
31 min. 09 seg.
Considerando apenas os tempos referentes às três modalidades, qual foi o tempo total gasto por esse atleta?
a) 1h 45 min. 35 seg.
b) 1h 43 min. 37 seg.
c) 1h 50 min. 37 seg.

d) 1h 47 min. 40 seg.
e) 1h 53 min. 37 seg.

24ª QUESTÃO
Em um determinado retângulo, o perímetro é igual ao dobro do valor da área. Sabendo-se que um dos seus lados mede 3 cm, é
CORRETO aﬁrmar que o perímetro desse retângulo é:

a) 5 cm
b) 6 cm
c) 12 cm

d) 9 cm
e) 10 cm

25ª QUESTÃO
A companhia de eletricidade de um estado está oferecendo um desconto na conta de luz em troca de materiais recicláveis. Os descontos
são os seguintes:
● R$ 0,20 por quilo de papel.
● R$ 0,40 por quilo de plástico.
● R$ 2,00 por quilo de alumínio.
Nessas condições, uma família que juntou 15 kg de papel, 5 kg de plástico e 6 kg de alumínio irá receber, em troca desses materiais, um
desconto na conta de luz de:
a) R$ 14,00
b) R$ 15,00
c) R$ 21,00

d) R$ 18,00
e) R$ 17,00
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, obtém-se:
d) 1
e) 5 -2

27ª QUESTÃO
Um reservatório de água na forma de um bloco retangular está com água até a altura de 2 metros, o que corresponde a um volume de
5000 litros. Se forem retirados 2000 litros de água, qual será a altura atingida?
a) 1,6 m
b) 1,5 m
c) 1,2 m

d) 1,4 m
e) 1,0 m

28ª QUESTÃO
Analise as aﬁrmações abaixo e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Um triângulo equilátero possui apenas 2 ângulos com medidas iguais.
( ) Em um losango, todos os lados têm a mesma medida.
( ) Todo quadrado é também um retângulo.
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimentos dos parênteses.
a) V, F, F.
b) F, V, F.
c) F, F, V.

d) V, V, V.
e) F, V, V.

29ª QUESTÃO
Um restaurante realizou uma pesquisa de satisfação com seus clientes para avaliar o atendimento. Os 120 clientes consultados tinham a
opção de classiﬁcar o atendimento como sendo ruim, bom ou ótimo. O gráﬁco abaixo representa o resultado dessa pesquisa:

A interpretação CORRETA do gráﬁco permite concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

1/3 dos clientes avaliaram o atendimento como bom.
1/5 dos clientes avaliaram o atendimento como ruim.
78 clientes avaliaram o atendimento como ótimo.
70% dos clientes avaliaram o atendimento como bom ou ótimo.
62 clientes avaliaram o atendimento como bom.

30ª QUESTÃO
Um cozinheiro dispõe de uma certa quantidade de farinha de trigo. Sabendo-se que ele utilizou metade para fazer um pão e 1/3 para
fazer uma pizza, a fração da farinha de trigo que sobrou é:
a) 1/6
b) 1/2
c) 1/3

d) 1/5
e) 3/5
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CONHECIMENTOS GERAIS
31ª QUESTÃO
A sociedade brasileira é marcada, dentre outras características, por diversas situações de desigualdades, entre classes e entre grupos de
pessoas, que interferem e prejudicam a qualidade de vida de grande parte da população. Sobre as desigualdades existentes na
sociedade brasileira, apenas é CORRETO aﬁrmar:

a) Não existiram desigualdades durante o período colonial no Brasil. Elas surgiram recentemente, com a urbanização.
b) Não existem desigualdades no Brasil, isso porque nossa Constituição aﬁrma que todos são iguais perante a Lei.
c) No Brasil, existem grandes desigualdades sociais: desigualdades entre classes, desigualdades raciais e entre homens e mulheres.
d) No Brasil, ocorre apenas a desigualdade entre classes sociais, pois não existem preconceitos envolvendo os demais grupos de
pessoas.
e) As desigualdades existem entre grupos de pessoas no Brasil, porque a legislação não assegura o pagamento do salário mínimo.

32ª QUESTÃO
A violência no Brasil é um fenômeno histórico, que vem de muito tempo. O elevado número de homicídios anuais faz da sociedade
brasileira uma das mais violentas do mundo, gerando insegurança e resultando em perdas irreparáveis para a população.

Reﬂetindo sobre este tema, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE duas das causas da violência existentes no Brasil.

a) O consumo de grande quantidade de produtos desnecessários e os baixos salários pagos para a maioria dos trabalhadores.
b) Concentração da população brasileira na zona rural e o baixo nível educacional da maioria da população.
c) Inﬂuência dos meios de comunicação e a inexistência de presídios federais de segurança máxima no Brasil.
d) O comércio ilegal de drogas e a total liberalização para a compra e o porte de armas no Brasil.
e) Exclusão social de grande parte da população e falhas nos sistemas de justiça e de segurança pública.

33ª QUESTÃO
O Brasil é, atualmente, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos, com grande destaque para as exportações de
carne e de soja. Contudo, temos problemas de insegurança alimentar e falta de comida para boa parte da população brasileira.

Analisando as aﬁrmações anteriores e tendo por base a realidade social e econômica do Brasil, assinale a alternativa que indica
CORRETAMENTE duas das causas da insegurança alimentar e da falta de comida para uma parte da população brasileira:

a) Aumento no preço dos combustíveis e falta de alimentos básicos nas feiras e nos supermercados.
b) Aumento no preço dos alimentos básicos e a pobreza de grande parte da população.
c) A falta de programas de assistência social e de renda para a população mais pobre e as secas na região Sul.
d) A pequena e insuﬁciente produção de alimentos da agropecuária no Brasil, ocorrendo escassez de produtos da cesta básica.
e) O Brasil importa de outros países, a maior parte dos alimentos que sua população consome. Por isso, os preços são elevados.
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34ª QUESTÃO
Leia o texto:
“Aqui até os dinossauros
Fizeram morada
E a gente pode ao som
De Jackson pandeirear
Ouvir a voz que na bandeira
Ficou estampada
Dar frutos
Que o tempo e a história
Não vão apagar.”
(Paraíba Joia Rara – Ton Oliveira)

No trecho da música Paraíba Joia Rara, o autor faz referência a alguns dos aspectos da História, da Geograﬁa e da Cultura do Estado da
Paraíba. Assinale, a seguir, a alternativa CORRETA sobre um desses aspectos relacionados ao Estado da Paraíba:

a) Na bandeira da Paraíba, está estampada a palavra NEGO. As cores desta bandeira são o vermelho e o verde.
b) No munícipio de Sousa, Sertão da Paraíba, existem marcas que comprovam a existência de dinossauros há milhões de anos atrás.
c) Jackson do Pandeiro, importante cantor e compositor paraibano, se tornou famoso no Brasil cantando ritmos de samba.
d) No trecho da música Paraíba Joia Rara, o autor faz uma crítica ao Estado da Paraíba, por não ter uma bandeira que simboliza este
Estado.
e) Jackson do Pandeiro foi o único cantor e compositor nascido na Paraíba que se destacou culturalmente, fazendo sucesso no Brasil.

35ª QUESTÃO
No Brasil, ocorrem diversos problemas que afetam o meio ambiente, assim como em vários outros países. Estes problemas provocam
danos contra a natureza, afetam a qualidade de vida e trazem prejuízos para a sociedade. Um desses problemas ambientais do Brasil
tem sido bastante noticiado e discutido através dos meios de comunicação, devido a seus grandes impactos, resultando em prejuízos
para a imagem do Brasil no exterior e em pressões internacionais.

O texto acima faz referência ao seguinte problema ambiental no Brasil e que vem aumentando nos últimos anos:

a) Desmatamento e incêndios na ﬂoresta amazônica.
b) Poluição e transposição do rio São Francisco.
c) Poluição sonora nas grandes cidades brasileiras.
d) O uso de agrotóxicos por parte da agricultura familiar.
e) A utilização do etanol como combustível de automóveis.
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36ª QUESTÃO
Observe a ﬁgura a seguir:

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=pandemia+do+cronavirus. Acesso em: 16 out 2021.

Com relação à pandemia do coronavírus, suas causas e suas consequências, que resultaram em uma grave crise sanitária e de saúde em
todo o mundo, assinale a alternativa CORRETA sobre este problema:
a) A OMS (Organização Mundial de Saúde) é o órgão responsável pela distribuição e controle das vacinas contra o vírus no Brasil.
b) A pandemia afetou igualmente todos os países, na quantidade de infectados pelo vírus e no número de óbitos.
c) O coronavírus disseminou-se por todos os países, sendo necessárias medidas de proteção e de distanciamento por parte de suas
populações.
d) O coronavírus trouxe graves consequências para a saúde da população, com internações e óbitos, mas não afetou o funcionamento
da economia.
e) A vacinação constitui a medida mais importante para evitar a contaminação, porque assegura total imunização para todos os
vacinados.
37ª QUESTÃO
Dominando a maior parte do território da Paraíba e de outros estados da região Nordeste, esse tipo de clima tem provocado,
historicamente, efeitos negativos sobre a agropecuária e sobre o abastecimento d'água para as populações que residem nas áreas de sua
ocorrência.
O texto faz referência ao seguinte tipo de clima predominante na Paraíba, sobretudo no interior do Estado:
a)
b)
c)
d)
e)

Clima semiárido, com longos períodos secos.
Clima temperado, com elevada umidade.
Clima equatorial, com chuvas torrenciais.
Clima subtropical, com temperaturas constantes.
Clima subtropical, com chuvas regulares.

38ª QUESTÃO
No Estado da Paraíba, inﬂuenciado por suas condições naturais, têm sido instalados, em áreas de seu território, modernos
equipamentos para a produção e geração de tipos de energias considerados limpos e renováveis. Esses equipamentos aproveitam dois
recursos naturais abundantes em algumas áreas da Paraíba, produzem energia e contribuem para o desenvolvimento do Estado.
O texto faz referência ao aproveitamento e geração das seguintes fontes de energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear e Solar.
Etanol e Térmica.
Eólica e Solar.
Hidráulica e Térmica.
Eólica e Hidráulica.
PÁGINA 11

P MS OUS A 2 0 2 1 -

F UND I NCOMP L E T O

39ª QUESTÃO
Conforme a atual Constituição Federal Brasileira, duas das características que explicam a forma de organização política e o regime de
governo adotados e existentes no Brasil encontram-se apresentadas CORRETAMENTE na seguinte alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Monarquia e Democracia.
Parlamentarismo e Presidencialismo.
Federalismo e Ditadura.
República e Democracia.
República e Parlamentarismo.

40ª QUESTÃO
Observe as duas charges a seguir, sobre as denominadas Redes Sociais:

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=redes+sociais+charges. Acesso em: 17 out 2021.

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=redes+sociais+charges. Acesso em: 17 out 2021.

Redes sociais virtuais são sites, aplicativos e plataformas que operam em diversos níveis, envolvendo relacionamentos e
compartilhamento de informações, dentre outros aspectos. Facebook, Youtube, Wahatsapp e Instagram são alguns exemplos destas
redes sociais virtuais.
Analisando as charges e o texto sobre redes sociais, a realidade brasileira a respeito dessas tecnologias e sua utilização, assinale a única
alternativa CORRETA sobre esse tema:
a) A facilidade do acesso à internet e ao celular faz com que, no Brasil, o uso desses recursos e das redes sociais ocorresse por igual em
todos os lugares do país.
b) Whatsapp é a única rede social que conecta toda a população brasileira, sem nenhuma forma de exclusão.
c) O uso e a conexão com as redes sociais virtuais tornam as pessoas menos dependentes das tecnologias da comunicação.
d) As redes sociais permitem conexões com diferentes pessoas em tempo real, impossibilitando a divulgação de notícias falsas.
e) Através do uso de um telefone celular conectado com à internet, é possível acessar os aplicativos de diferentes redes sociais.
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