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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

101 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: http://www.crescerconcursos.com.br/ 
Telefone: (86) 3011-4261 
E-mail: concursosaodomingosdoazeitao@outlook.com 

 

CRESCER CONCURSOS CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 

O fim do mundo 
 

O mundo era outro ou eu que era outro. Por mais que gostasse de brincar no quintal ou na rua, 1 

minha hora predileta era à tarde, quando se acendia a primeira luz da casa. Minha madrinha, quase cega 2 

pela idade, que passava o dia rezando, mais por instinto do que pela claridade, era a primeira a saudar a 3 

luz que iluminaria nosso jantar: "Boa noite!" E todos se cumprimentavam, como se estivessem chegando 4 

de uma jornada. 5 

Era hora, também, de os vizinhos se saudarem. E os boas-noites se cruzavam de varanda a 6 

varanda, passando pelas cercas de buganvílias - que toda casa que se prezasse tinha uma. E nosso vizinho 7 

principal (pois havia um que era mais principal do que os outros) aparecia já de pijama, arrastando os 8 

chinelos. O dia nem acabara e ele já estava pronto para a noite. 9 

Ia de casa em casa levando, com o pijama e os chinelos, o seu boa-noite. E tinha a notícia de 10 

sempre para comunicar: "Amanhã o mundo vai acabar!" Chamava-se Azevedo, Azevedo não sei de quê. 11 

Meu pai dizia que Azevedo era maluco, mas boa alma - antigamente havia essa expressão: boa alma. Pois, 12 

com sua boa alma, seu pijama e chinelos, Azevedo era sincero no boa-noite e no aviso de que o mundo 13 

ia acabar. 14 

Todos gostavam do Azevedo, retribuíam a saudação e agradeciam a informação. Isso evitava 15 

qualquer outro assunto, pois a noite que iniciava a véspera do fim do mundo devia ser de recolhimento e 16 

solidariedade. 17 

Depois, outras luzes eram acesas, o cheiro das buganvílias ficava suspenso no ar até que chegava 18 

outro cheiro, o do jantar que estava indo para a mesa. A cabeça da madrinha, muito branca e limpinha, 19 

começava a curvar sobre o peito, ela jamais dormiria sem antes ver acesa a primeira luz da casa, sem 20 

antes celebrar a cerimônia da paz com a senha de seu boa-noite. 21 

Na casa ao lado, além das buganvílias, com seu pijama, seus chinelos e sua boa alma, Azevedo 22 

começava a dormir sua última noite antes do fim do mundo. Mundo que acabou realmente, e nem saiu no 23 

jornal. 24 

CONY, Carlos Heitor. “Os anos mais antigos do passado”. 

Crônicas. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1999. p. 47-8. 
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01)  

 

"O mundo era outro ou eu que era outro." (L.1) 

 

Nessa declaração, está implícita uma 

 

(A) certeza.  

(B) correção.  

(C) indagação. 

(D) explicação. 
 

02) O texto deixa transparecer que o 

personagem-narrador tinha predileção pelo 

final da tarde, porque era 
 

(A) a oportunidade de fazer tudo diferente, dia a 

dia. 

(B) a hora da reza e da possível atenção do seu 

Azevedo com ele. 

(C) o instante em que ele percebia o mundo de 

uma forma adversa. 

(D) o momento do reencontro e da 

confraternização das pessoas do mundo que 

lhe era familiar. 
 

03) O parágrafo final e o contexto da crônica 

permitem afirmar que 
 

(A) a madrinha, como os demais personagens, 

deu o seu último boa-noite. 

(B) desaparece com Azevedo, também, naquela 

noite, um mundo singular. 

(C) o narrador, em relação à fantasia de Azevedo, 

tem uma atitude irônica. 

(D) tanto a madrinha como Azevedo morreram 

na referida noite. 
 

04)  

 

"Minha madrinha, já quase cega pela idade, que 

passava o dia rezando, mais por instinto do que 

pela claridade, era a primeira a saudar a luz que 

iluminaria o nosso jantar: “Boa noite!" (L.2/4). 
 

Do período acima, é correto afirmar: 
 

(A) A expressão "pela idade" indica causa. 

(B) O vocábulo "quase" indica modo. 

(C) A expressão "a luz" tem valor  de objeto 

indireto. 

(D) A expressão "Boa noite!" exerce função 

predicativa. 

05)  

 

"Isso evitava qualquer outro assunto, pois a noite 

que iniciava a véspera do fim do mundo devia ser 

de recolhimento e solidariedade." (L.15/17). 

 

Com relação à frase em evidência, pode-se 

afirmar: 

 

(A) O vocábulo "outro" completa o sentido do 

nome. 

(B) A palavra "pois" expressa conclusão. 

(C) O termo "a véspera do fim do mundo" tem 

função de sujeito. 

(D) A expressão "de recolhimento e 

solidariedade" caracteriza "noite". 

 

06) A alternativa em que há uma explicação 

correta para o termo transcrito é 

 

(A) A expressão “do que” (L.8) expressa modo. 

(B) O vocábulo “além” (L.22) indica distância. 

(C) A palavra “até” (L.18) expressa limite. 

(D) “como” (L.4) indica conformidade. 

 

07) Transpondo a oração “outras luzes eram 

acesas” (L.18) para a voz ativa, obtém-se a 

forma verbal 

 

(A) Acendeu 

(B) Acendiam 

(C) Acendia 

(D) Acende 

 

08) Marque a alternativa correta 

 

(A) O vocábulo  base de  formação da palavra 

“solidariedade” (L.17) é um adjetivo. 

(B) A expressão “Meu pai” (L.12) classifica-se 

como vocativo. 

(C) O vocábulo “para”, em “para a noite” (L.9)  

expressa direção. 

(D) As aspas, em “"Amanhã o mundo vai 

acabar!" (L.11), indicam uma ironia. 
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09)  
 

Atente para a oração:  

 

“antigamente havia essa expressão: boa alma.” 

(L.12). 

 

Identifique a afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos da frase.  

 

(A) O verbo  haver,  está usado em sua forma 

impessoal e, nesse caso, só admite a sua 

substituição por fazer, ficando descartada, 

assim, sua relação semântica com o verbo 

existir. 

(B) Se o verbo  haver for substituído por existir, 

a construção “essa expressão” manterá a 

mesma função sintática. 

(C) Os dois pontos sugerem hesitação. 

(D) Se o verbo  haver for substituído por existir, 

a construção “essa expressão”  exercerá a 

função sintática de sujeito. 

 

10) Na oração “O dia nem acabara” (L.9) a forma 

verbal indica uma ação 

 

(A) Contínua no presente. 

(B) Concluída no passado, mas anterior a uma 

outra ação, também, concluída no passado. 

(C) Habitual no passado. 

(D) Inacabada no passado. 

 

11) Completa o sentido do verbo o termo 

transcrito em 

 

(A) “outro” (L.1). 

(B) “pelas cercas de buganvílias” (L.7). 

(C) “o seu boa-noite” (L.10) 

(D)  “Azevedo” (L.11). 

 

12) Completa o sentido de um nome a expressão 

indicada em 

 

(A) “do fim do mundo” (L.16). 

(B)  “da casa” (L.2). 

(C) “das buganvílias” (L.18). 

(D) “de brincar no quintal.” (L1). 

 

 

 

13) Identifique a proposição verdadeira 

 

(A) Na palavra “havia” (L.12), o encontro “ha” 

constitui exemplo de dígrafo. 

(B) A palavra “também” (L.6) é acentuada pela 

mesma razão da palavra “já” (L.8). 

(C) Na palavra “mundo” (L.11), o encontro “nd” 

constitui, quanto ao papel fonológico, um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra “havia” (L.8), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

 

14) A alternativa em que o termo transcrito 

constitui um caracterizador do substantivo é: 

 

(A) “minha” (L.2). 

(B) “claridade” (L.3) 

(C) “outro” (L.19). 

(D) “boa” (L.22). 

 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, 

um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “havia” (L.8) – “mais” (L.1) – “nosso” (L.7). 

(B) “gostavam” (L.15) – “dia” (L.9) – “mundo” 

(L.11). 

(C) “noite” (L.10) – “primeira” (L.20) – “Isso” 

(L.15). 

(D) “cheiro” (L.19) – “qualquer” (L.16) – 

“gostasse” (L.1). 
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16) Uma pessoa pagou a quantia de R$ 675,00 

que corresponde a 
3

5
 do total de sua dívida. 

Quanto essa pessoa ainda deve? 

 

(A) R$ 405,00 

(B) R$ 450,00 

(C) R$ 270,00 

(D) R$ 1.125,00 

 

17) Para preparar um achocolatado deve ser 

colocado 4 colheres de pó para cada 200 ml 

de leite. Quantas colheres de pó deverão ser 

utilizadas para se fazer 1 litro de 

achocolatado? 

 

(A) 8 

(B) 16 

(C) 20 

(D) 22 

 

18) Em qual das alternativas a fração 

corresponde a um número decimal entre 0,3 

e 0,4? 

 

(A) 
3

4
 

(B) 
1

3
 

(C) 
3

5
 

(D) 
1

4
 

 

 

 

 

 

 

 

19) Um grupo composto por 13 casais irá alugar 

uma casa para passarem as férias de julho. 

Sabendo que o valor do aluguel ficou R$ 

962,00 e que será dividido igualmente entre 

todos, quanto cada pessoa irá pagar? 

 

 

(A) R$ 91,00 

(B) R$ 37,00 

(C) R$ 52,00 

(D) R$ 74,00 

 

20) Em uma loja foram vendidas 18 camisas de 

um time a R$ 149,00 cada e 27 camisas de 

outro time a R$ 122,00 cada. Quanto foi 

arrecadado com a venda das camisas? 

 

(A) R$ 5.976,00 

(B) R$ 5.864,00 

(C) R$ 5.964,00 

(D) R$ 5.876,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                      

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Para a limpeza de espelhos, qual o 

procedimento abaixo está correto? 

 

(A) Use sempre produtos ácidos ou alcalinos para 

limpar o espelho (como por exemplo o 

amoníaco, presente em muitos dos produtos 

de limpeza). 

(B) Em caso de espelhos instalados em 

banheiros, tenha cuidado ao lavar paredes. 

Nunca jogue água ou produtos de limpeza 

que possam escorrer para trás do espelho. 

(C) Na limpeza de espelhos não deve ser usado 

panos embebidos em álcool. Nesse caso 

borrife o líquido álcool diretamente no 

espelho. 

(D) Antes de começar a limpeza de um espelho, 

remova toda a poeira depositada em sua 

superfície com uma esponja abrasiva ou 

sabão abrasivo. 

 

22) Qual frequência mais adequada, das 

alternativas listadas abaixo, para limpar 

luminárias por dentro e por fora? 

 

(A) Diária 

(B) Semanal 

(C) Quinzenal 

(D) Trimestral 

 

23) Assinale a alternativa abaixo que é uma 

sequência correta de execução da limpeza dos 

sanitários: 

 

(A) Teto – paredes – pias – vasos sanitários - 

piso 

(B) Piso – espelhos - vasos sanitários - teto – 

paredes 

(C) vasos sanitários – piso – paredes - teto 

(D) pias – vasos sanitários – pias – espelhos - 

teto 

 

 

 
 

24) Qual dos produtos de limpeza abaixo é um 

produto detergente e desengordurante, deve 

ser utilizado sempre com água para fazer a 

espuma e, em seguida, enxaguá-lo? 
 

(A) Água Sanitária 

(B) Sabão em barra ou sabão de coco 

(C) Saponáceos 

(D) Desinfetante 
 

25) Que produto de limpeza se refere a citação 

abaixo? 
 

“Além de contribuírem para a redução do lixo 

tóxico que polui o solo, a água e o ar, também 

evitam reações alérgicas em quem os utiliza, já 

que possuem formulações mais “limpas” e, por 

isso, menos agressivas.” 
 

(A) Produtos de limpeza biodegradáveis 

(B) Solventes 

(C) Produtos de limpeza alcalinos 

(D) Produtos de limpeza convencionais 
 

26) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras e em seguida assinale a 

alternativa correta: 
 

I. Nunca misture produtos diferentes, como 

água sanitária + amoníaco. 

II. Caso as instruções do rótulo do produto 

recomendarem dilui-lo com água, use o 

produto concentrado. 

III. Evite usar sprays ou aerossóis. Eles 

aumentam o risco de você respirar produtos 

perigosos. Se tiver de usá-los, borrife 

primeiro sobre o pano e depois use o pano 

umedecido sobre a superfície a ser limpa. 
 

(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Pilhas e baterias são classificadas como que 

tipo de lixo? 
 

(A) Lixos Residenciais 

(B) Lixos Comerciais 

(C) Lixos Especiais 

(D) Lixos Radioativos 

 

28) “É o local mais seguro para descarte de lixo, 

pois ocorre uma disposição de resíduos 

sólidos, previamente selecionados, em um 

solo devidamente impermeabilizado, de 

modo a proteger a população e o ambiente.” 

Sobre qual destino do lixo se refere a citação 

anterior? 
 

(A) Lixão 

(B) Aterro Sanitário 

(C) Compostagem  

(D) Reciclagem 

 

29) Na coleta seletiva, as lixeiras de cor laranja 

são destinadas para que tipo de resíduos? 
 

(A) Resíduos orgânicos 

(B) Resíduos radioativos 

(C) Resíduos de madeira 

(D) Resíduos perigosos 

 

30) Sobre como limpar pisos laminados e 

assoalhos de madeira, assinale a alternativa 

incorreta: 
 

(A) Encere pisos laminados e carpetes de madeira 

com cera líquida. 

(B) Evite usar produtos abrasivos para retirar 

sujeiras, pois isso pode riscar seu piso. 

(C) Para a limpeza do piso laminado, 

primeiramente, varra o chão com uma 

vassoura de cerdas macias. 

(D) Assoalhos de madeira podem receber uma 

camada de cera desde que em pequena 

quantidade. Depois de encerado, o piso deve 

ser esfregado levemente com a ajuda de uma 

flanela macia.  

31) Assinale a alternativa abaixo que não é uma 

recomendação correta para o pré-preparo e 

preparo da alimentação escolar: 

 

(A) Equipamentos e utensílios devem estar bem 

lavados e desinfetados com álcool a 70%. 

(B) Deve-se manter os alimentos em preparação 

ou prontos, sob temperatura de segurança, 

isto é, nunca inferior a 4°C ou superior a 

65°C, e logo após o preparo de vegetais estes 

devem ser armazenados em geladeiras. 

(C) Atentar para a não ocorrência de 

contaminação cruzada entre os vários 

gêneros alimentícios durante a manipulação, 

no pré-preparo e preparo final. 

(D) Deve se proteger os alimentos em preparação 

ou prontos, com filmes plásticos ou vasilhas 

plásticas com tampas e se necessário, 

etiquetá-los. 

 

32) Na idade escolar (de 5 aos 11 anos) há o 

aumento natural do apetite ocorrendo um 

maior consumo de alimentos. Nas 

alternativas abaixo assinale àquela que não é 

uma recomendação correta com relação ao 

preparo de alimentos para essa idade: 

 

(A) No café da manhã, oferecer alimentos ricos 

em proteínas e frutas, além de cereais 

integrais. 

(B) Manter as refeições atrativas, incluindo cores 

variadas e chamativas, diferentes texturas e 

formas dos alimentos, quando possível. 

(C) Deve-se continuar servindo leite, se possível, 

com as refeições, oferecendo lanches e 

diminuindo a limitação de doces. 

(D) Evitar o uso de sobremesas e doces como 

compensação, isso faz com que a criança veja 

a sobremesa como a melhor parte da refeição. 
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33)  Assinale a alternativa que se refere à 

temperatura de preparo e conservação dos 

alimentos descrita abaixo: 

 

“5°C a 65°C - Manter o alimento o menor tempo 

possível nesta temperatura. Entre o pré-preparo e 

o preparo não deve passar de 30 min. A 

manipulação deve ser feita em pequenos lotes e 

serem conservados em refrigeração até a cocção 

ou distribuição.” 

 

(A) Temperatura de Refrigeração 

(B) Temperatura de Aquecimento 

(C) Temperatura de Cocção 

(D) Temperatura Perigosa 

 

34)  Os alimentos listados abaixo não devem ser 

congelados, exceto: 

 

(A) Claras em neve ou cozidas. 

(B) Creme de leite. 

(C) Saladas cruas. 

(D) Temperos verdes, como a salsinha. 

 

35)  O descongelamento de alimentos é 

favorecido quando a porção do alimento 

congelado é pequena (máximo 2,0Kg) e 

quando armazenado em recipientes com 

altura não superior a 10 cm. Assinale a 

alternativa que não é um procedimento 

correto para o descongelamento de 

alimentos: 

 

(A) Nunca descongelar em geladeira. 

(B) À temperatura ambiente por no máximo 4 

horas, terminando o descongelamento em 

geladeira. 

(C) Direto no cozimento. 

(D) Não recongelar alimentos crus ou prontos, 

que tenham sido descongelados. 

 

 

 

36)  Sobre a limpeza de elevadores assinale a 

alternativa incorreta: 

 

(A) Sempre que for efetuar uma limpeza em aço 

inoxidável, o recomendado é diluir sabão ou 

detergente neutro em água morna e, em 

seguida, secar a superfície com um pano 

macio, evitando assim o aparecimento de 

manchas. 

(B) O elevador deverá sempre ser lavado com 

água corrente. 

(C) Os vidros e espelhos do equipamento podem 

ser limpos com qualquer produto do tipo 

‘limpa vidros”, e para finalizar é 

recomendada a utilização de panos secos e 

macios. 

(D) Para limpar o granito dos elevadores, misture 

um pouco de detergente neutro com água 

morna e passe com uma esponja ou pano 

macio, depois enxague e seque com um pano. 

 

37)  O que não é recomendado fazer, ao servir 

bebidas, café ou chá? 

 

(A) Servir as bebidas, sempre que possível, à 

frente do visitante, seja água, café ou chá. 

(B) Trazer o café já servido nas xícaras de acordo 

com a preferência de cada um, com a garantia 

de que não esfriará. 

(C) O visitante é o primeiro a ser servido; depois 

as pessoas da empresa anfitriã. 

(D) Se o lugar da reunião for distante da copa, o 

ideal é trazer na bandeja as xícaras com pires 

e colherinhas, o açucareiro e o adoçante, o 

bule/térmica com o café.  
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA 
CRESCER CONCURSOS 

38)  Que nome recebe o método de preparo de 

chás descrito a seguir: “Esse método de 

preparo é o mais adequado para cascas, 

caules, frutos secos, raízes, sementes e para 

outras partes de maior resistência à ação da 

água quente. Este preparo é indicado para 

ervas que liberam seus componentes ativos 

em altas temperaturas. A planta picada deve 

ser colocada em um recipiente com água fria 

e levada ao fogo para ferver por 

aproximadamente 5 minutos. Em seguida, 

tirar do fogo, mantendo a preparação abafada 

por 10 minutos.” 

 

(A) Infusão em água quente 

(B) Ebulição 

(C) Decocção 

(D) Cocção 

 

39)  Dos equipamentos de proteção individual 

listados abaixo, assinale àquele que não é 

recomendado quando na manipulação ou 

contato com solventes orgânicos: 

 

(A) Luvas de Borracha Nitrílica 

(B) Botas de PVC 

(C) Luvas de Neoprene 

(D) Luvas de Látex 

 

40)  O uso adequado de limpadores químicos 

garante proteção à saúde e ao meio em que 

vivemos. Assinale a alternativa que descreve 

a maneira incorreta de lhe dar com produtos 

químicos de limpeza: 

 

(A) Evite armazenar os produtos em ambientes 

quentes ou úmidos, perto de remédios, 

alimentos e crianças. 

(B) Por mais que tenham composições 

semelhantes e possa parecer mais eficiente, a 

mistura pode acarretar danos à saúde, já que 

eles deixam escapar vapores tóxicos que, 

com o tempo, prejudicam a saúde e o meio 

ambiente. 

(C) Mesmo que você não misture os limpadores, 

o simples fato de deixá-los abertos permite 

que os componentes químicos evaporem. 

Além disso, os produtos perdem sua 

qualidade e eficiência. 

(D) É sempre melhor não utilizar produtos 

biodegradáveis, pois não colaboram com o 

meio ambiente e a nossa saúde. 

 


