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                                                        Cargo: Gari  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO SUL 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

 não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

 for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

 for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

 ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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TEXTO 01

 
1. A tirinha aborda dois temas muito atuais: 
 
a) O uso da internet e nova ortografia 
b) Acordo ortográfico e linguagem da internet 
c) Conflito de gerações e escola 

d) Gerações e atualidade 
e) Dúvidas e falta de escolaridade 

 
2. O último quadrinho revela: 
 
a) a tranquilidade do tio em relação ao sobrinho 
b) a certeza de que o sobrinho poderia ajudar 
c) a decepção do tio, quando viu a linguagem do sobrinho 
d) a dúvida do tio que não conseguiu entender o recado do sobrinho 
e) a  felicidade do tio por ter sido ajudado 
 
3. A palavra SOBRINHO está corretamente dividida em: 
 
a) so-bri-nho b) so-bri-nh-o c) so-brin-ho d) sobri-nho e) so-br-in-ho 
 
4. “MOLECADA” é uma palavra: 
 

a) monossílaba tônica 
b) dissílaba 

c) trissílaba 
d) polissílaba 

e) monossílaba átona 

 
5. Moleza é uma palavra derivada de uma adjetivo. Isso faz com que seja escrita com Z, assim como: 
 
a) cazebre b) azinha c) camponeza d) duqueza e) certeza 
 
6. A palavra “vícios” é acentuada pelo mesmo motivo de: 
 
a) gramática b) área c) fé d) informática e) órgãos 
 
7. A separação da palavra “ortográfico” permite demonstrar: 
 
a) há um encontro vocálico na palavra que não se separa 
b) há um encontro consonantal na palavra que não se separa 
c) há um encontro vocálico na palavra que se separa 

d) há um encontro vocálico e um consonantal na palavra 
e) há um dígrafo na palavra 

 

8. Assim como faz, escreve-se com Z: 
 

a) quiz 
b) puzesse 

c) analizasse 
d) pesquizássemos 

e) amenizasse 

 
TEXTO 02 
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9. O humor da tirinha está no fato: 
 
a) de ele desconhecer a mudança ortográfica do trema 
b) de não saber a regra para as palavras de trema 
c) de não reconhecer a mudança das palavras após acordo ortográfico 
d) de ele desconhecer a regra inicial do trema 
e) de compreender a nova regra para as palavras 
 
10. A expressão “tô besta” nesse texto equivale a: 
 
a) estou triste 
b) estou decepcionado 

c) não acredito 
d) é impossível 

e) que é isto? 

 
11. A palavra “exemplo” usa o X com o mesmo som da palavra: 
 
a) mexerico b) xerife c) fixado d) exonerado e) experiente 
 
TEXTO 03 

 
 
12. Analisando o último quadrinho, podemos afirmar que ele: 
 

a) confirma a fala do segundo quadrinho 
b) aponta uma outra explicação para ele desconhecer a regra do trema 
c) concorda com o que está escrito no quadrinho anterior 
d) discorda do que é dito, mas não demonstra um motivo para explicar a situação inicial 
e) complementa a ideia do segundo quadrinho, exemplificando – a 
 
13. Ao separar, possui um dígrafo a palavra: 
 
a) classe b) trema c) linguiça d) gênio e) gramática 
 
14. De acordo com o contexto, a palavra “visionário”, no segundo quadrinho quer dizer: 
 

a) ultrapassado 
b) jovem 

c) que sonha demais 
d) que vê antecipadamente 

e) acanhado 

 
15. A palavra “churrasco” separa-se da seguinte forma: 
 

a) chu-rras-co b) chur-ras-co c) chu-rra-sco d) ch-urras-co e) chu-rr-as-co 
 

16. O Vovô Moacir comprou para seus netos, Pedrinho, Robertinho e Paulinho, relógios iguais e pagou R$ 144,00. Quanto o 
vovô pagaria se tivesse comprado relógios para os sete netos? 
 
a) R$ 258,00 b) R$ 294,00 c) R$ 312,00 d) R$ 336,00 e) R$ 424,00 
 
17. Sr. Manoel com o seu salário, pagou 2/5 das dividas do mês, no dia seguinte utilizou a 1/2 do que restou para fazer a feira. 
Qual fração sobrou para pagar as outras despesas? 
 

a) 1/10 b) 3/10 c) 7/10 d) 2/5 e) 3/5 
 
18.  Dona Quitéria observa no seu extrato bancário que o total das retiradas contabilizam R$ 1.200,00, o que corresponde a 4/5 
do seu saldo. Qual o saldo de dona Quitéria? 
 
a) R$ 960,00 b) R$ 300,00 c) R$ 1 500,00 d) R$ 360,00 e) R$ 420,00 
 

19.  A duração de uma partida de futebol de campo, oficialmente e sem incidentes, corresponde a dois tempos de 45 minutos. 
Supondo que, aos 24 minutos do primeiro tempo o time da casa marque um gol. Quanto tempo ainda resta para que o time 
adversário consiga o empate? 
 

a) 1h e 06 minutos 
b) 1h e 02 minutos 

c) 58 minutos 
d) 56 minutos 

e) 52 minutos 
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20.  Em uma divisão de números naturais, o resto é igual a 8 e o divisor uma unidade a mais. Quanto vale o dividendo, se o 
quociente é igual a 6? 
 
a) 61 b) 62 c) 63 d) 64 e) 65 
 
21. Dona Filomena vai ao açougue do Sr. Manoel e compra 1,6 quilograma de contrafilé. Sabendo-se que o quilograma do 
contrafilé custa R$ 11,65. Indique abaixo o valor pago por dona Filomena: 
 
a) R$ 18,64 b) R$ 16,42 c) R$ 16,89 d) R$ 18,52  e) R$ 17,68 
 
22. Um reservatório continha 387 litros de água. Desse total, foram utilizados para lavar roupas 142 litros. Quantos litros de 
água ainda restam no reservatório? 
 
a) 529 litros b) 245 litros c) 145 litros d) 229 litros e) 345 litros 
 
23. Um termômetro em Santa Catarina marcava – 4º graus na madrugada até próximo das 6:00 horas da manhã. No período 
da tarde por volta das 14:00 horas, o mesmo termômetro marcava 12º graus. Nesse dia, houve uma variação de temperatura 
igual a: 
 
a) 12º graus b) 14º graus c) 15º graus d) 16º graus e) 17º graus 
 
24.  Tio João pesa em sua balança três sacos de feijão que totaliza 206 kg. Ao retirar um dos sacos a balança marcou 134 kg. 
Na seqüencia é retirado outro saco da balança e a mesma marcou 68 kg. Podemos garantir que o peso do último saco foi de: 
 
a) 56 kg b) 60 kg c) 62 kg d) 66 kg e) 68 kg 
 
25.  O supermercado “Preço Bom” oferece uma promoção para pagamento acima de R$ 600,00. Sr. Januário, por exemplo, fez 
sua feira do mês no valor de R$ 840,00, e optou pagar no cartão em três parcelas. A primeira de R$ 224,00, as duas restantes, 
parcelas iguais. Nessa situação, podemos garantir que a segunda parcela foi: 
 
a) R$ 236,00 b) R$ 248,00 c) R$ 254,00 d) R$ 308,00 e) R$ 262,00 
 
26. Assinale abaixo a alternativa que NÂO apresenta um dos componentes do sistema solar: 
 
a) Os Planetas 
b) O Sol 

c) As Luas 
d) Os asteróides 

e) Os mares 

 
27. Em relação a sua situação geográfica, o Brasil está localizado na: 
 
a) América do Norte 
b) América do Sul 

c) América Central 
d) Ásia 

e) Europa  

 
28. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a um estado que faz limite territorial com o estado de Pernambuco: 
 
a) Maranhão 
b) Amazonas 

c) São Paulo 
d) Alagoas 

e) Rio Grande do Norte 

 
29. No dia 22 de abril deu-se o descobrimento do Brasil, pela esquadra então chefiada por: 
 
a) Pedro Álvares Cabral 
b) Cristovão Colombo 

c) Duarte Coelho 
d) Padres Jesuítas 

e) Pero Vaz de Caminha 

 
30. Em 07 de setembro de 1822, deu-se a Independência do Brasil, comandada pelo Imperador: 
 
a) D. Pedro II 
b) D. Pedro I 

c) Getúlio Vargas 
d) Marechal Deodoro da Fonseca 

e) Mauricio de Nassau 

 




