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NOME:  CPF:   

 

CARGO: AUXILIAR LEGISLATIVO (MOTORISTA CATEGORIA A/B) 

DATA: 10/06/2018 (8:00 às 12:00 horas) 

 
LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA PÁGINA 

 
1. Este CADERNO DE PROVAS contém 25(vinte e cinco) questões de Conhecimentos Gerais cada uma delas 

apresentando um enunciado seguido de 05(cinco) opções, designadas pelas letras A, B, C, D e E, das quais 

somente uma é correta. 

2. Examine se o Caderno de Provas está completo e se apresenta falhas de impressão ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. Constatando falhas ou imperfeições, solicite imediatamente a substituição do C aderno. 

3. Após decorrido uma hora do início da prova, será distribuído o Cartão-Resposta. 

4. Ao receber o Cartão-Resposta, examine e verifique se os dados nele impressos correspondem aos seus(nome, RG, CPF 

e Cargo escolhido). Caso haja alguma inconsistência, comunique imediatamente ao Fiscal. 

5. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO-RESPOSTA, fornecido 

especificamente para este fim. 

6. A maneira CORRETA de marcar as respostas no Cartão-Resposta é cobrindo totalmente a quadrícula 

correspondente à letra a  ser assinalada. Exemplo: Será anulada a questão que apresentar mais 

de uma opção assinalada no cartão-resposta, rasuras e preenchimento além dos limites do retângulo destinado para 

cada marcação. 

7. Qualquer forma de comunicação entre os candidatos, como também com os fiscais, implicará na sumária 

desclassificação/eliminação da Seleção. 

8. O candidato ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, ao Fiscal da Sala, o Cartão-Resposta e o Caderno de 

Provas, sem esquecer de assinar a lista de frequência. 

9. A divulgação dos GABARITOS E DAS PROVAS será no dia 10/06/2018, às 13:30 horas, através do site 

cev.urca.br. 

10. Os recursos com pedido de modificação ou de anulação de qualquer questão da prova poderão ser 

interpostos à Comissão Executiva do Vestibular, a partir das 8:00 horas do dia 11 de Junho de 2018, 

EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET, no site cev.urca.br 

BOA  SORTE ! 
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Concurso para provimento de cargos da Câmara de Farias Brito – Data: 10/06/2018 

 

CARGO: AUXILIAR LEGISLATIVO 

(MOTORISTA CATEGORIA A/B) 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

TEXTO I -  Retrato 

Cecília Meireles 

Eu não tinha este rosto de hoje,  

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo.  

 

Eu não tinha estas mãos sem força,   

tão paradas e frias e mortas;   

eu não tinha este coração  

que nem se mostra.    

 

Eu não dei por esta mudança,  

tão simples, tão certa, tão fácil:  

- Em que espelho ficou perdida a minha 

face? 

01. (Concurso Farias Brito/2018) Uma 

leitura geral do texto nos permite 

entender: 

A) O eu que fala trata artisticamente sobre a 

dor de ser abandonada e traída e por isso 

afirma que o seu “coração que nem se 

mostra”. 

B) O texto fala de um sofrimento que é 

próprio do ser humano – a passagem do 

tempo e de sua força avassaladora que a 

todos atinge. 

C) É um texto de cunho social e pode ser 

classificado como uma produção 

engajada. 

D) Fala das desigualdades de gênero, a 

sociedade cobra uma eterna juventude da 

mulher. 

E) O texto reflete a preocupação de todo ser 

humano em querer permanecer jovem e 

bonito.  

 

02. (Concurso Farias Brito/2018) 

Representam transformações 

psicológicas, EXCETO: 

A) Eu não tinha estas mãos sem força, 

B) nem o lábio amargo.  

C) nem estes olhos tão vazios, 

D) eu não tinha este coração / que nem se 

mostra. 

E) Em que espelho ficou perdida a minha 

face? 

 

03. (Concurso Farias Brito/2018) O final do 

texto é compreendido por um sentimento 

de: 

A) Tristeza 

B) Cansaço 

C) Certeza 

D) Solidão  

E) Dúvida. 

 

04. (Concurso Farias Brito/2018) A respeito 

dos termos do 1º parágrafo: CALMO, 

TRISTE E MAGRO. Podemos concluir 

que: 

A) São adjetivos e têm como base o mesmo 

referencial 

B) Fazem referência a olhos, rosto e lábio 

C) Têm como base o mesmo referente, no 

entanto, classificação gramatical diferente. 

D) Têm como base, referentes distintos, no 

entanto, mesma classificação gramatical 

diferente 

E) Por serem adjetivos intensificam a ideia 

expressa em relação ao referente 

 

05. (Concurso Farias Brito/2018) Marque a 

opção correta: o verso que apresenta 

uma característica importante e 

relevante na formação ética e moral do 

ser humano, é: 
A) o segundo da primeira estrofe  

B) o terceiro da primeira estrofe 

C) o quarto da primeira estrofe 

D) o primeiro da segunda estrofe 

E) o quarto da segunda estrofe 
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06. (Concurso Farias Brito/2018) Observe 

o verso abaixo e marque a opção em 

que existe uma palavra grafada com H, 

assim como hoje: 

 

Eu não tinha este rosto de hoje,  

 

A) hótica 

B) hébrio 

C) hóstia 

D) hestranho 

E) hontologia 

 

07. (Concurso Farias Brito/2018) São 

equipamentos de proteção coletiva 

(Proteger mais de uma pessoa 

simultaneamente), EXCETO. 

Exemplos: 

A) Sistema de exaustão 

B) Sistema de enclausuramento 

C) Para-raios 

D) Placas de sinalização de segurança 

E) Protetor auricular 

 

08. (Concurso Farias Brito/2018) A 

vegetação predominante no município 

de Farias Brito é: 

A) Caatinga  

B) Floresta tropical 

C) Campos 

D) Serrado 

E) Trunda 

 

09. (Concurso Farias Brito/2018) São 

filhos ilustres da cidade de Farias Brito: 

A) Antonio Rosemberg de Moura, Elmano 

Rodrigues Pinheiro, Pe  José Vicente de 

Araújo, Haroldo Correia de Oliveira 

Máximo 

B) Eunício Oliveira, Elmano Rodrigues 

Pinheiro, Pe Ágio Moreira, Haroldo 

Correia de Oliveira Máximo 

C) Antonio Rosemberg de Moura, Elmano 

Rodrigues Pinheiro, Pe Antonio Vieira, 

Francisco dos Santos Cavalcante 

D) Antonio Rosemberg de Moura, Elmano 

Rodrigues Pinheiro, Pe Ágio Moreira, 

Haroldo Correia de Oliveira Máximo 

E) Antonio Rosemberg de Moura, Elmano 

Rodrigues Pinheiro, Pe Ágio Moreira, 

Manoel Augusto Vieira 

 

10. (Concurso Farias Brito/2018) O nome 

Farias Brito  é uma homenagem a: 

A) um médico ilustre 

B) um grande jurista 

C) um grande cineasta 

D) um antigo comerciante local 

E) um filósofo. 

 

11. Fazem parte do território do Distrito os 

seguintes sítios: 

A) Juá, Carnaúba, Aroeira, Riacho Verde e 

Pedra Preta 

B) Juá, Carnaúba, Cachoeira, Cajueiro, Pedra 

Preta, Água Fria e Caiçara 

C) Cachoeira, Juá, Carnaúba, Riacho dos 

Cavalos e Caiçara 

D) Cajueiro, Carnaúba, Varzinha,  Caiçara e  

Água Fria 

E)  Pedra Preta, Água Fria, Boa Vista, Angicos 

e Pedra Preta 

 

12. (Concurso Farias Brito/2018) Sobre a 

hidrografia do município de Farias Brito, 

é correto afirmar: 

A) O município é banhado pelo Rio Cariús e 

conta com dois riachos, o da Roça e o 

Trapiá. 

B) Além de um rio e alguns riachos, o 

município ainda conta com os açudes De 

Aurélio, o dos Gatos e o da sede, o Galão.  

C) É banhado por um rio e riachos e conta com 

reservatórios como o Açude Quixará, o 

Açude dos Gatos e o Açude de Arão (sede). 

D) O município é banhado pelos rios Cariús e 

Taquari, pelo riacho da Roça e ainda conta 

com vários açudes. 

E) o município conta com rios, riachos, 

algumas fontes (nascentes) e mais uns 

poucos reservatórios. 
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13. (Concurso Farias Brito/2018) Observe 

a imagem: 

 
I - A imagem trata de uma questão séria do 

período eleitoral: os políticos criam dados 

estatísticos para enganar a população. 

II – IDH é a sigla que representa Índice de 

Desenvolvimento Humano. 

III – A intervenção do repórter chama a 

atenção para o alto índice de violência do 

estado. 

A) I e II estão corretas 

B) I e III estão corretas 

C) Todas estão corretas 

D) II e III estão corretas 

E) I está correta. 

 

14. (Concurso Farias Brito/2018) Ainda 

sobre a imagem acima, podemos 

classificá-la: 

A) É uma caricatura 

B) É uma história em quadrinhos. 

C) É uma charge  

D) É uma ilustração 

E) É uma pintura. 

 

15. (Concurso Farias Brito/2018) Observe 

o quadro abaixo e responda o que se 

pede a seguir: 

Domingos Filho reata com Cid e vai 

apoiar reeleição de Camilo Santana ao 

Abolição                                                   
21/05/2018 http://cearanews7.com/d 15:29  

A) é uma reportagem de jornal 

B) é uma piada 

C) é um artigo de opinião 

D) é uma manchete 

E) é uma charge 

 

16. (Concurso Farias Brito/2018) Ainda 

sobre o quadro acima, podemos inferir: 

A) o jogo político é espaço de ressentimentos e 

brigas acirradas 

B) quando o interesse é eleitoreiro não há 

espaço para confusões. 

C) a política brasileira leva ao extremo as 

questões partidárias 

D) coligações e acordos tornam saudáveis as 

relações entre candidatos. 

E) a população é o interesse maior dentro das 

relações dos partidos. 

 

17. (Concurso Farias Brito/2018) Ainda 

sobre o período eleitoral, é correto 

afirmar: 

A) 20 de julho a 05 de agosto é o período 

estabelecido para as convenções. 

B) O eleitor pode requerer o título até a 

véspera da eleição. 

C) A propaganda eleitoral começa em maio 

D) A reforma política acabou com a lei que 

proibia a prisão no período de eleição. 

E) primeiro e segundo turno acontecerão em 

novembro.  

 

18. (Concurso Farias Brito/2018) O regime 

do sistema político no Brasil é: 

A) monarquia absolutista 

B) república parlamentarista 

C) monarquia parlamentarista 

D) república comunista 

E) república presidencialista. 

 

19. (Concurso Farias Brito/2018) A única 

capital brasileira que não pertence à 

Região Nordeste, é: 

A) São Luis 

B) Palmas 

C) Recife 

D) Salvador 

E) Aracaju 

http://cearanews7.com/domingos-filho-reata-com-cid-e-vai-apoiar-reeleicao-de-camilo-santana-ao-abolicao/
http://cearanews7.com/domingos-filho-reata-com-cid-e-vai-apoiar-reeleicao-de-camilo-santana-ao-abolicao/
http://cearanews7.com/domingos-filho-reata-com-cid-e-vai-apoiar-reeleicao-de-camilo-santana-ao-abolicao/
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20. (Concurso Farias Brito/2018) 

Observe a imagem e responda: 

 
A) representa um processo de evolução das 

espécies 

B) representa um quadro da fauna brasileira 

C) representa um quadro da flora brasileira 

D) representa a preservação do meio 

ambiente 

E) representa a cadeia alimentar 

 

21. (Concurso Farias Brito/2018) 

Relacione a 2ª coluna de acordo com a 

1ª e indique a sequência correta:  

(1) População ( ) Comunidade associada 

às condições físicas e 

químicas de uma região 

geográfica. 

(2) Comunidade ( ) Populações existentes 

numa determinada área. 

(3) Biosfera (  ) Grupos de indivíduos 

de uma determinada 

espécie ocupando 

determinada área. 

(4) Ecossistema ( ) Ambiente habitável 

pelos seres vivos 

 

A) 2, 1, 3, 4 

B) 3, 2, 4, 1 

C) 1, 3, 4, 2 

D) 4, 2, 1, 3 

E) 4, 3, 2, 1 

 

 

 

 

22. (Concurso Farias Brito/2018) O 

conjunto de seres vivos da mesma espécie 

que habita uma determinada região 

constitui: 

A) um biótopo 

B) um bioma 

C) uma comunidade 

D) seu ecossistema 

E) uma população 

 

23. (Concurso Farias Brito/2018) Observe a 

frase e marque a opção que a completa 

corretamente: 

A maioria dos paulistas prefere pão com 

___________ no seu café da manhã. Os 

nordestinos, ___________com ovo ou carne 

de sol. 

 

A) mortandela – cuscus 

B) mortandela – cuscuz 

C) mortadela – cuscus 

D) mortadela – cuscuz 

E) mortandela – cuscuiz 

 

24. (Concurso Farias Brito/2018) A 

Ecologia estuda: 

A) é o estudo da casa, do ambiente 

B) é o estudo das ervas 

C) é o estudo das plantas 

D) é o estudo das águas 

E) é o estudo das rochas 

 

25. (Concurso Farias Brito/2018) Há 

palavras que possuem um só gênero 

gramatical para designar ambos os sexos. 

Marque a alternativa em que só 

aparecem esse tipo de palavras: 

A) a criança, a vítima, o selvagem 

B) a testemunha, a patroa, o mestre 

C) a vítima, o cônjuge, a criança 

D) a criança, a testemunha, o agente 

E) a vitima, o jovem, o parente.  


