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CRONOGRAMA 

05/04/2016 
Publicação Gabarito será divulgado nos endereços eletrônicos orhion.listaeditais.com.br; www.consabambiental.com.br; 

http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portaljag/. 

05/04/2016 

       A  

07/04/2016 

Provas originais estarão disponíveis no site http://orhion.listaeditais.com.br (opção área do candidato) das  

10h00 do 05/04/2016 às 17h00 do dia 07/04/2016. 

06/04/2016 

E 

07/04/2016 

Recurso Gabarito. 

SELEÇÃO PÚBLICA 01/2016 
AJUDANTE GERAL / OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL / VARREDOR DE RUA 

Senhor (a) Candidato (a):  
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que 

regem este Concurso Público. 

01. Este Caderno de Prova contém 30 questões objetivas a serem respondidas. Recebido do fiscal da sala, você 

deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição. 

02. O Caderno de Prova pode ser usado livremente para fazer rascunhos. 

03. O tempo de duração total da prova será de 3 (Três) horas, incluída a leitura das instruções e o 

preenchimento do cartão de leitura óptica (cartão de resposta). 

04. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da 

prova. 

05. Cada questão oferece 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas correta. 

06. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas 

eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento 

receptor/transmissor de mensagens. 

07. No CARTÃO RESPOSTA: 

 Conferir se no CARTÃO DE RESPOSTA o número de inscrição, RG e o Cargo estão corretos e 
assinar.  
 Preencher com caneta azul ou preta suficientemente pressionada a apenas uma alternativa que julgar 
ser a correta em cada questão, conforme o exemplo a seguir. CARTÕES RESPOSTA mal preenchidos poderão ser 
lidos incorretamente pela leitora ótica.  

 
08. Ao final da prova, você deve devolver para o fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTA e o CADERNO DE 

PROVA. 

09. O CARTÃO DE RESPOSTA não poderá ser dobrado, rasurado ou amassado, porque é insubstituível.  

10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que 

vier com outra assinalação que não a prevista no item 07, será anulada. 

11. Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

Ao terminar, entregue o seu Caderno de Prova ao Fiscal da sala. 
 BOA PROVA! 

 

 

Caderno de Prova 

– Seleção Pública 01/2016 – 

C O N S A B  
(Artur Nogueira - Conchal – Cordeirópolis - 

Cosmópolis - Eng. Coelho - Holambra - Jaguariúna) 

file:///C:/Users/Microsoft/Documents/Documents/CONCURSOS/CONSAB/CONSAB%202015/PROVAS/orhion.listaeditais.com.br
http://www.consabambiental.com/
http://www.jaguariuna.sp.gov.br/portaljag/
http://orhion.listaeditais.com.br/


 

PORTUGUES 

Observe a música “Aquarela” composta por 
Toquinho para responder às questões de 01 a 15. 

Aquarela 

1 Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
2 E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. 
3 Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, 
4 E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-

chuva. 

5 Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do 

papel, 
6 Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. 
7 Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, 
8 Vou com ela, viajando, Havai, Pequim ou Istambul. 
9 Pinto um barco a vela branco, navegando, é tanto céu 

e mar num beijo azul. 

10 Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e 

grená. 

11 Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar. 
12 Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo, 
13 E se a gente quiser ele vai pousar. 

14 Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 
15 Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. 

16 De uma América a outra consigo passar num segundo, 
17 Giro um simples compasso e num círculo eu faço o 

mundo. 

18 Um menino caminha e caminhando chega no muro 
19 E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. 
20 E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, 
21 Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. 

22 Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a 

rir ou chorar. 

23 Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. 
24 O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. 
25 Vamos todos numa linda passarela 
26 De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. 

01. Nos primeiros quatro versos, quais são os 

itens que o autor fala em desenhar? 
a) Um sol, um castelo, uma luva e um guarda-chuva. 
b) Um sol amarelo, seis retas, uma luva e chuva. 
c) Uma folha qualquer, cinco retas, um lápis e um 
guarda chuva. 
d) Um sol, um castelo, um lápis e um guarda-chuva 

02. Ainda sobre os primeiros quatro versos, 
pode-se afimrar que: 

a) o autor desenha um sol qualquer numa folha 
amarela. 
b) fazer um castelo é fácil. 
c) o autor corre usando luva. 
d) com dois riscor o autor faz chover. 

03. De acordo com o quinto verso, o que cai num 
pedacinho de papel? 
a) Um pinguinho de tinta azul. 
b) Um pedacinho do céu. 
c) Um pinguinho de tinta. 
d) Um pedacinho azul de tinta. 

04. No sétimo verso, “Vai voando, contornando a 

imensa curva Norte e Sul”, qual o sujeito dos verbos 
voando e contornando? 

a) Eu.                                b) Céu. 
c) Instante.                        d) Gaivota. 

05. No oitavo verso, “Vou com ela, viajando, Havai, 
Pequim ou Istambul”, quem é ela? 

a) Gaivota.                          b) Linda. 
c) Tinta.                              d) Curva Norte e Sul. 

06. Segundo o decimo verso, o que surge entre as 
nuvens? 
a) Um avião e um grená 

b) Um avião rosa e grená. 
c) Um avião rosa e um grená. 

d) Um avião e um rosa grená. 

07. O decimo primeiro verso, “Tudo em volta 
colorindo, com suas luzes a piscar”, faz referencia ao 
que? 
a) Às nuvens.                            b) Ao grená. 

c) Ao avião.                               d) Ao céu. 

08. No decimo segundo verso, “Basta imaginar e ele 
está partindo, sereno, indo”, quem é ele? 
a) O barco.                              b) O grená. 
c) O céu.                                 d) O avião. 

09. Nos versos 14 e 15, o que o autor desenha? 
a) Um navio de partida e alguns bons amigos 

b) Um navio qualquer com alguns amigos. 

c) Um navio qualquer numa folha com alguns amigos. 
d) Uma folha qualquer com alguns amigos. 

10. Por que, no verso 16, o autor diz “De uma 
América a outra consigo passar num segundo”? 
a) Porque o autor possui uma máquina de 

teletransporte. 
b) Porque no desenho no papel, para ir de uma América  
a outra, a distancia é muito pequena. 
c) Porque o autor conhece um atalho. 
d) Porque o autor já viajou muito por este trajeto. 

11. No verso 17, “Giro um simples compasso...”, a 
palavra sublinhada é: 

a) Um substantivo.                   b) Um verbo. 
c) Um adjetivo.                        d) Um artigo. 

12. No verso 18, “Um menino caminha e caminhando 
chega no muro”, as palavras sublinhadas são 
todas: 
a) Artigos.                              b) Adjetivos. 
c) Substantivos.                      d) Verbos.  

13. No verso 21, “Não tem tempo nem piedade, nem 
tem hora de chegar”, as palavras sublinhada são 
todas: 
a) Substantivos.                     b) Adjetivos. 
c) Verbos.                              d) Artigos. 

14. No verso 22, “Sem pedir licença muda nossa vida, 

depois convida a rir ou chorar”, quem é o sujeito dos 
verbos sublinhados: 

a) Piedade.                             b) Futuro. 
c) Hora.                                  d) Menino. 

15. Quantas estrofes tem a canção? 
a) 26.                                     b) 16. 
c) 06.                                     d) 36. 

MATEMÁTICA 

Observe o texto abaixo para responder às 
questões de 16 a 22. 

Dona Maria é uma profissional na área de limpeza 
doméstica e comercial, trabalha de segunda a 
sexta, e possui seus preços tabelados, conforme 
abaixo: 

Imóvel para faxina Diária 

Apartamento com até dois quartos R$ 100,00 

Apartamento com mais de dois quartos R$ 120,00 

Escritório com até tres salas R$ 120,00 

Escritório com mais de tres salas R$ 140,00 

Casa Residencial R$ 160,00 



 

16. No mês de março de 2016, dona Maria iniciou 
sua semana com 4 faxinas já agendadas. E 
pretende realizar todas elas na segunda e na 
terça feira. As faxinas são em: uma casa 
residencial, dois apartamento com um quarto e 

um escritório com 4 salas. Quanto dona Maria irá 
faturar nesses dois dias de trabalho? 

a) R$ 460,00.                      b) R$ 480,00. 
c) R$ 540,00.                      d) R$ 500,00. 

17. Na quarta feira, dona Maria realizou uma 
faxina em um escritório com 5 salas. Na hora do 
pagamento, recebeu duas notas de cem reais. 
Quanto dona Maria devolveu de troco? 
a) R$ 60,00.                      b) R$ 70,00. 

c) R$ 80,00.                      d) R$ 90,00. 

18. Dona Maria deseja pagar uma prestação de 
uma televisão de 52 polegadas que comprou, mas 
não quer utilizar o dinheiro que tem guardado. A 
prestação de sua TV custa R$ 450,00. Quantas 

faxinas em apartamentos com mais de dois 
quartos ou em escritórios com até tres salas dona 

Maria deve fazer para pagar a prestação? 
a) 3 faxinas.                      b) 4 faxinas. 
c) 5 faxinas.                      d) 6 faxinas. 

19. Dona Maria, percebeu que, com uma parceira, 
conseguia fazer em um unico dia tres faxinas 
residencias ao invés de uma. Considerando que 

Maria e sua parceira dividem o dinheiro recebido, 
quanto cada uma recebe em um dia que fazem 
tres faxinas residenciais juntas: 
a) R$ 160,00.                      b) R$ 320,00. 
c) R$ 240,00.                      d) R$ 420,00. 

20. Um homem contratou dona Maria para limpar 

sua casa por cinco dias seguidos (custaria R$ 

800,00), e pediu um desconto. Dona Maria disse 
que daria 20 reais de desconto por diária. Qual foi 
o valor total pago pelo homem? 
a) R$ 900,00.                      b) R$ 800,00. 
c) R$ 600,00.                      d) R$ 700,00. 

21. Dona Maria fatura, em média, R$ 1.100,00 por 
semana. Considerando um mes com quatro 

semanas, quanto ela fatura por mes? 
a) R$ 4.400,00.                   b) R$ 4.200,00. 
c) R$ 4.000,00.                   d) R$ 3.800,00. 

22. Dona Maria, tem algumas faxinas fixas 
semanais: dois apartamentos com dois quartos, 
duas casas residenciais e dois escritórios com 

cinco salas. Dessa forma, quanto dona Maira 
fatura em faxinas fixas semanais? 
a) R$ 900,00.                      b) R$ 800,00. 
c) R$ 700,00.                      d) R$ 600,00. 

Observe os preços da pizzaria Papa Pizza, abaixo, 
para responder às questões de 23 a 30. 

Produto/Entrega Valor em R$ 

Marguerita 20,00 

Peperoni 24,00 

Calabresa Acebolada 28,00 

Borda de catupiry 6,00 

Taxa de Entrega 4,00 

23. Dona Maria, numa quarta feira de muito 

trabalho, não estava com vontade de cozinhar, e 
pediu duas pizzas a serem entregues em sua 
casa, para ela e sua familia, uma de marguerita e 
uma de peproni. Dona Maria pagou a conta com 
uma nota de R$ 50,00, qual foi seu troco? 
a) R$ 0,00.                      b) R$ 1,00. 

c) R$ 2,00.                      d) R$ 6,00. 

24. Quanto custa uma pizza de calabresa 
acebolada com borda de catupiry, para retirada 
na pizzaria Papa Pizza (sem taxa de entrega)? 
a) R$ 28,00.                      b) R$ 30,00. 
c) R$ 32,00.                      d) R$ 34,00. 

25. Quanto custa a mesma pizza da questão 25 
para ser entregue em casa? 

a) R$ 38,00.                      b) R$ 36,00. 
c) R$ 34,00.                      d) R$ 32,00. 

26. Observe a conversa de Joãozinho com o 
atendenta da Papa Pizza: 
- Alô! Eu quero uma pizza de marguerita com 
borda de catupiry para entregar na minha casa. 
- Ok, Sr. João, fica R$ 30,00. Precisa de troco? 

- Sim, R$ 20,00. 
Qual nota Joãozinho pretende utilizar para pagar 
a conta? 
a) R$ 20,00.                      b) R$ 50,00. 
c) R$ 10,00.                      d) R$ 40,00. 

27. Qual o valor de uma pizza de peperoni com 
borda de catupiry para retirada na pizzaria Papa 

Pizza? 
a) R$ 24,00.                      b) R$ 28,00. 
c) R$ 30,00.                      d) R$ 32,00. 

28. Quanto custa a mesma pizza da questão 28 
para ser entregue em casa? 
a) R$ 28,00.                      b) R$ 30,00. 

c) R$ 32,00.                      d) R$ 34,00. 

29. Pedro pediu duas pizzas, uma de marguerita 
e uma de peperoni, e pagou R$ 48,00. Qual o 
valor pago da taxa de entrega? 
a) R$ 4,00.                       b) R$ 6,00. 

c) R$ 8,00.                       d) R$ 10,00. 

30. Joaozinho pediu para entregar em sua casa 

uma pizza de marguerita com borda de catupiry. 
Quanto Joaozinho gastou? 
a) R$ 24,00.                      b) R$ 30,00. 
c) R$ 26,00.                      d) R$ 28,00. 


