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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03

Leia o fragmento de texto para responder as QUESTÕES 01 e
02.

Assinale a alternativa CORRETA. No fragmento: “Quem
inventou a batata frita? Quem descobriu o cachorro-quente?”.
Os elementos destacados no texto são verbos que estão no
pretérito, ou seja, indicam:

Orgânicos no mapa
O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo.
Estima-se que, anualmente, cada um de nós ingere 5 litros
dessas substâncias. E, ao contrário do que geralmente
pensamos, comprar alimentos orgânicos nem sempre é difícil
e caro. Para facilitar o encontro de feiras orgânicas na sua
região e estimular uma alimentação saudável, o Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor criou o Mapa de Feiras
Orgânicas. A proposta da ferramenta é democratizar o acesso
a esse tipo de alimento e também incentivar, com passo a
passo, que mais pessoas montem feiras orgânicas no país.
Fonte: Revista Vida Simples. Março de 2016.

QUESTÃO 01
A partir da leitura do texto é CORRETO afirmar que:
(A) o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor criou uma
ferramenta que democratiza o acesso aos produtos
orgânicos.
(B) os produtos orgânicos são difíceis de serem encontrados
por consumidores em supermercados.
(C) as feiras orgânicas desestimulam a alimentação saudável.
(D) as feiras dificultam o acesso aos alimentos orgânicos.
QUESTÃO 02
A palavra orgânicos, em destaque, pode ser substituída sem
prejuízo ao sentido global do texto por:
(A)
(B)
(C)
(D)

artificiais.
saudáveis.
gordurosos.
industrializados.

(A)
(B)
(C)
(D)

ações que ainda acontecerão.
ações que estão acontecendo.
ações que deveriam acontecer.
ações que já aconteceram.

QUESTÃO 04
No fragmento: “A ciência moderna é cheia de inventos,
mistérios e descobertas muito importantes”, a palavra em
destaque pode ser substituída sem prejuízo ao sentido global
do texto por:
(A)
(B)
(C)
(D)

teorias.
conceitos.
achados.
problemas.

QUESTÃO 05
Marque a alternativa em que as palavras manteiga e
amassando estão separadas silabicamente de forma
CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

man-tei-ga ; a-mas-san-do.
man-te-i-ga ; a-mas-san-do.
man-tei-ga ; a-ma-ssan-do.
man-te-iga ; ama-ssan-do.

QUESTÃO 06

Leia o fragmento de texto para responder as QUESTÕES 03,
04, 05, 06 e 07.

Marque a alternativa CORRETA que nomeia o sinal de
pontuação que se repete no fragmento: “Quem inventou a
batata frita? Quem descobriu o cachorro-quente? Quem
inventou a pizza quatro queijos? E o sorvete de casquinha? E
o bolo de aniversário? E a paçoca? E o refrigerante gelado de
canudinho?”

O paladar
A ciência moderna é cheia de inventos, mistérios e descobertas
muito importantes. Por exemplo. Quem inventou a batata frita?
Quem descobriu o cachorro-quente? Quem inventou a pizza
quatro queijos? E o sorvete de casquinha? E o bolo de
aniversário? E a paçoca? E o refrigerante gelado de
canudinho? O inventor da lanchonete devia ganhar o prêmio
Nobel da Paz, no mínimo. Uma das maiores descobertas do
mundo em que vivemos, se não me falha a memória, foi o café
com leite com pão e manteiga. Fico imaginando o trabalhão
que não deu. Primeiro, o inventor precisou sair por aí
experimentando todas as frutas para descobrir aquela, a certa,
a única que quando a gente torra vira pó de café preto. Depois,
precisou encontrar o trigo, fazer a farinha de trigo e, ainda por
cima, perceber que amassando a farinha de trigo com um
pouco de água e sal surge a massa de fazer pão. E mais, teve
que descobrir que da gordura do leite sai a manteiga e antes ir
de bicho em bicho, por este mundo afora, até achar o leite
certo. Quanto sacrifício o tal inventor não fez!

(A)
(B)
(C)
(D)

Ponto final.
Ponto de exclamação.
Ponto de interrogação.
Ponto e vírgula.

QUESTÃO 07
Há no texto os elementos: “pizza”, “sorvete, “bolo”. Marque a
alternativa CORRETA que indique a classe de palavra a que
elas pertencem:
(A)
(B)
(C)
(D)

verbos.
adjetivos.
advérbios.
substantivos.

Fonte: AZEVEDO, R. O livro dos sentidos, 2000.
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Leia o texto para responder as QUESTÕES 08 e 09.

QUESTÃO 13

O homem tinha um amigo que era doutor. Certa vez perguntoulhe:
– Escute, peixe realmente é saudável?
– Bom, pelo menos até hoje eu nunca atendi nenhum em meu
consultório...

Sobre o Serviço de Correio Eletrônico (E-mail), é CORRETO
afirmar que:

Fonte: BUCHWEITZ, D. (org.). Piadas para você morrer de rir, 2001.

QUESTÃO 08
Há no texto a palavra: “nunca”. Marque a alternativa
CORRETA que indique a classe de palavra a que ela pertence:
(A)
(B)
(C)
(D)

verbo.
adjetivo.
advérbio.
substantivo.

(A) O endereço www.gmail.com é um exemplo de endereço
válido para e-mails.
(B) Todos os endereços de e-mail devem necessariamente
possuir o símbolo @ (arroba).
(C) É uma rede social por meio da qual podemos conectar
milhões de pessoas.
(D) Cada usuário da Internet só pode possuir um único
endereço de e-mail.
QUESTÃO 14
No Microsoft Word (exceto versão on-line), na sua versão em
português e em configuração padrão, os atalhos CTRL+T e
CTRL+N servem respectivamente para:

QUESTÃO 09
Marque a alternativa CORRETA que indique o coletivo de
peixe:
(A)
(B)
(C)
(D)

cardume.
enxame.
rebanho.
boiada.

(A) Selecionar o texto que está à direita do cursor; criar um
novo documento.
(B) Sublinhar todo o texto; salvar o documento atual.
(C) Selecionar todo o texto; colocar o texto selecionado em
negrito.
(D) Selecionar todo o parágrafo; centralizar o texto
selecionado.
QUESTÃO 15

QUESTÃO 10
Marque a alternativa em que o uso dos “porquês” está
CORRETO.
(A)
(B)
(C)
(D)

Analise a planilha a seguir desenvolvida em Microsoft Excel em
português e na sua configuração padrão.

Você fez isso por que?
Você fez isso porque?
Você fez isso porquê?
Você fez isso por quê?

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Se digitarmos na célula A4 a fórmula =A1+B1, de acordo com
os dados da planilha, o resultado será:

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa CORRETA que contenha apenas
aplicações que façam parte do Sistema Operacional Windows.
(A)
(B)
(C)
(D)

Calculadora, Bloco de Notas, Microsoft Excel.
Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows Explorer.
Notepad, Calculadora, Desfragmentador de Disco.
Internet Explorer, Google Chrome, Word Pad.

(A)
(B)
(C)
(D)

1
2
3
5

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 12
Marque a alternativa que contenha as palavras CORRETAS
para o preenchimento dos espaços abertos na frase abaixo.
_______________ são softwares (programas) que permitem a
visualização de páginas da web. Como exemplo, podemos citar
o _______________.
(A)
(B)
(C)
(D)

Navegadores – Facebook.
Planilhas web – Chrome.
Editores – Navegador Firefox.
Navegadores – Internet Explorer.
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QUESTÃO 16
Na história de Guaraí, é CORRETO afirmar que a definição do
nome do município tem origem:
(A) no rio que divide as zonas rural e urbana.
(B) na rodovia federal construída na década de 1950.
(C) nas festas folclóricas realizadas pelos primeiros
habitantes.
(D) na presença de uma espécie animal em grande
quantidade.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 23

Sobre o clima de Guaraí, é CORRETO afirmar que:

Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), assinale a alternativa CORRETA. Em caso de
impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos
respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de
Prefeito:

(A) o período chuvoso ocorre entre os meses de outubro e
maio.
(B) a temperatura média anual é considerada baixa, em torno
o
dos 14 C.
(C) o excesso de chuvas, típico do clima equatorial, não
favorece à agricultura.
(D) ocorre pequena variação de temperatura, ao longo do dia,
em razão da proximidade com o litoral.

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 18

o Procurador do Município.
o Delegado de Polícia.
o Presidente da Câmara Municipal.
um Vereador eleito imediatamente
Municipal.

pela

Câmara

Importante atividade econômica do estado do Tocantins,
desenvolve-se a partir da produção de leite e, sobretudo, de
carne bovina. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que se trata:

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)

Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), faz parte da composição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal as seguintes autoridades:

da pesca.
da pecuária.
do artesanato.
do extrativismo.

QUESTÃO 19
É CORRETO afirmar que a bandeira do município de Guaraí
possui o brasão no centro e três faixas nas cores:
(A)
(B)
(C)
(D)

branca, azul e verde.
amarela, azul e verde.
branca, amarela e azul.
branca, amarela e verde.

É CORRETO afirmar que são municípios limítrofes à Guaraí:
Paranã, Pium e Palmas.
Itacajá, Lajeado e Natividade.
Palmas, Porto Nacional e Fátima.
Presidente Kennedy, Colméia e Tupirama.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
GUARAÍ/TO
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), o Município de Guaraí rege-se pelos princípios
fundamentais da Constituição da República Federativa do
Brasil e fundamenta sua existência principalmente na(o):
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

o Presidente e o Vice Presidente da Câmara.
o Procurador Jurídico do Município.
um Tesoureiro.
o Primeiro e o Segundo Secretários.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa INCORRETA.
Considerando o estabelecido na Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica
do Município de Guaraí), são símbolos do Município de Guaraí:

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa INCORRETA.

discricionariedade.
autonomia.
livre iniciativa.
direito à vida em ambiente ecologicamente equilibrado.

(A)
(B)
(C)
(D)

o Paço Municipal.
o Brasão.
a Bandeira.
o Hino.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), o Município de Guaraí, em suas diretrizes
econômicas, adota os princípios fundados na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, buscando a justiça social
e promovendo:
(A) o desenvolvimento da informática.
(B) a função social da propriedade.
(C) a redução dos juros aplicados pelas instituições
financeiras.
(D) o tratamento fiscal diferenciado à pequena produção
artesanal e ao tratamento fiscal diferenciado às
microempresas, às empresas de pequeno porte e aos
produtores rurais que trabalham em regime de economia
familiar.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa CORRETA.
Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), são Poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si:
(A) o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder
Judiciário.
(B) o Poder Legislativo e o Poder Executivo.
(C) o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário
e o Ministério Público.
(D) o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder
Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.
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QUESTÃO 27
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei N° 006/2000 (Regime Jurídico dos
Servidores de Guaraí), são requisitos básicos para investidura
em cargo público:
(A)
(B)
(C)
(D)

estar no gozo dos direitos políticos.
estar quites com a obrigação militar.
estar quites com a obrigação eleitoral.
nunca ter sofrido condenação por contravenção penal.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa INCORRETA.

Sobre a conservação, o acondicionamento e a guarda de
alimentos, analise as afirmativas.

Nos termos da Lei N° 006/2000 (Regime Jurídico dos
Servidores de Guaraí), a avaliação da aptidão e da capacidade
do servidor para o desenvolvimento do cargo, durante o estágio
probatório, observará, dentre outros, os seguintes fatores:
(A) a assiduidade.
(B) a subordinação.
(C) a produtividade.
(D) a responsabilidade.
QUESTÃO 29
Assinale a alternativa INCORRETA.
Considerando o estabelecido na Lei N° 006/2000 (Regime
Jurídico dos Servidores de Guaraí), constituem indenização ao
servidor:
(A)
(B)
(C)
(D)

a ajuda de custo.
as diárias.
o transporte.
o auxilio alimentação e a bolsa escola.

I. Os alimentos devem ser armazenados de forma a impedir
a contaminação e/ou a proliferação de microrganismos.
Assim, a área de armazenamento deve ser mantida limpa,
organizada e livre de resíduos ou material tóxico.
II. Os produtos perecíveis necessitam de condições
especiais de temperatura para conservação.
III. Ao seguir o sistema PVPS (primeiro que vence é o
primeiro que sai) deve-se utilizar primeiro o alimento com
maior prazo de validade.
IV. Os alimentos que são retirados de suas embalagens
originais devem ser embalados de forma adequada e ser
devidamente identificados.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 34
QUESTÃO 30
Assinale a alternativa INCORRETA.
Considerando o estabelecido na Lei N° 006/2000 (Regime
Jurídico dos Servidores de Guaraí), conceder-se-á ao servidor
licença pelos seguintes motivos, dentre outros:
(A)
(B)
(C)
(D)

por motivo de doença em pessoa da família.
por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.
para o exercício de outra atividade remunerada.
para capacitação.

PROVA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
QUESTÃO 31
Sobre ética e cidadania, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Assim como outros trabalhadores, o servidor público deve
exercer sua função, conforme um padrão ético, exibindo
valores morais como a boa fé.
(B) Interesse de ordem pessoal pode ser considerado como
motivo justo para alterar o comportamento no trato com o
público ou com os colegas de trabalho.
(C) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens
legais de seus superiores, velando atentamente por seu
cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente.
(D) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo ou
função é uma atitude ética.

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA
das etapas do processo de higienização das verduras e dos
legumes.
(A) Selecionar e descartar as partes não aproveitáveis; prélavar em água potável corrente para remover as
sujidades; colocar de molho em solução clorada e
enxaguar em água potável.
(B) Selecionar e descartar as partes não aproveitáveis;
colocar de molho em solução clorada; pré-lavar em água
potável corrente para remover as sujidades e enxaguar
em água potável.
(C) Colocar de molho em solução clorada; pré-lavar em água
potável corrente para remover as sujidades; enxaguar em
água potável, selecionar e descartar as partes não
aproveitáveis.
(D) Pré-lavar em água potável corrente para remover as
sujidades; selecionar e descartar as partes não
aproveitáveis; colocar de molho em solução clorada e
enxaguar em água potável.

QUESTÃO 35
Leia o texto a seguir.
Aulas são suspensas após suspeita de intoxicação alimentar em
escola
Decisão ocorreu após estudantes e funcionários passarem mal.
Plantão especial na UPA reforçou o atendimento aos doentes
após o surto.

QUESTÃO 32
São princípios básicos nos processos de limpeza, EXCETO:
(A) Todo material usado para limpeza (baldes, panos,
vassouras etc.) deverá ser limpo e guardado em local
apropriado.
(B) Não tocar em maçanetas, telefones ou superfícies limpas
calçando as luvas de trabalho.
(C) Utilizar material de limpeza de pisos e de banheiros na
limpeza de móveis e de outras superfícies.
(D) Iniciar a limpeza pelo teto ou áreas mais altas.
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(...) Tanto a diretora da escola como o secretário municipal
afirmaram que os alimentos utilizados nas merendas estavam
frescos, armazenados em condições adequadas e foram
manipulados no dia.
Para se evitar que a provável contaminação de alimentos
servidos na merenda, como no caso citado no texto, ocorra na
etapa de manipulação, é fundamental que as pessoas que os
prepararam observem as seguintes práticas higiênicas:
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I. Higienizar as mãos da maneira correta e antes de
manipular o alimento.
II. Manter as unhas curtas e limpas e sem esmalte.
III. Trocar as luvas descartáveis, em caso de uso,
principalmente quando estiver manipulando alimento cru e
for trabalhar com alimentos prontos para consumo.
IV. Higienizar bancadas de trabalho e utensílios entre uma
atividade e outra.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 36
O lixo descartado na cozinha deve ser:

QUESTÃO 40
São atividades desenvolvidas no controle de estoque:
I. Receber e armazenar materiais, como os de limpeza e os
de cozinha.
II. Comparar o que foi pedido com o que está sendo
recebido.
III. Controlar a entrada e saída de todos os materiais.
IV. Acionar o departamento de compras para aquisição de
materiais.
Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

(A) Colocado em lixeiras, que possuam tampas com abertura
manual, e recolhido, diariamente, ao final do expediente.
(B) Colocado em lixeiras, que possuam tampas com sistema
de abertura, sem a utilização das mãos, e recolhido,
diariamente, ao final do expediente.
(C) Colocado em lixeiras, que possuam tampas com sistema
de abertura, sem a utilização das mãos, e recolhido,
diariamente, quantas vezes forem necessárias.
(D) Colocado em lixeiras, que possuam tampas com abertura
manual, e recolhido, diariamente, quantas vezes forem
necessárias.
QUESTÃO 37
EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos que podem
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. São exemplos de
Equipamento de Proteção Individual:
(A) Respirador purificador de ar, óculos de segurança,
protetor auditivo e corrimão de escadas.
(B) Luva de borracha, placa de sinalização de segurança,
botas de borracha e capacete.
(C) Colete de sinalização refletivo, botas de borracha, barreira
de proteção nas máquinas e luva de borracha.
(D) Luva malha de aço, óculos de segurança, botas de
borracha e protetor auditivo.
QUESTÃO 38
Estoque pode ser definido como:
(A) Quantidade de materiais armazenados, sob guarda do
almoxarifado, à espera de utilização.
(B) Quantidade de materiais retirados do almoxarifado que
estão em utilização.
(C) Quantidade de materiais liberados para a produção.
(D) Quantidade de materiais identificados como danificados e
separados para devolução.
QUESTÃO 39
Quanto aos procedimentos de limpeza das áreas de
preparação dos alimentos, dos utensílios e dos equipamentos
utilizados, é CORRETO afirmar:
(A) É permitido varrer a seco as áreas de manipulação.
(B) Deve-se evitar a utilização de panos não descartáveis,
pois podem tornar-se focos de contaminação.
(C) Sobre equipamentos elétricos ou próximos a tomadas, a
água deve ser borrifada.
(D) Entre o preparo de dois sucos de frutas diferentes, o
liquidificador pode ser lavado com água, sem uso de
sabão ou detergente.
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