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PORTUGUÊS  
Texto:  

 

A Criação do Mundo 
 

Os índios Carajás são originários de um mundo 
subterrâneo, onde a luz do Sol penetra enquanto 
aqui é noite. Aí nesse furo viviam os antepassados 
dos Carajás, os Javaés, dos Xambivás. 
 

Eram muito felizes e morriam de velhice só mesmo 
depois de terem cansado de viver. 
 

Um dia saíram de lá e passaram a percorrer a terra, 
ao regressar, trouxeram-lhe  frutos, comida e galhos 
secos de árvore. Ele observou e disse: “Não quero 
ir para esse lugar, aí as coisas morrem cedo. Vejam 
os galhos secos das árvores. Voltem para o nosso 
lugar onde viveremos para sempre”. 
 
Mas ele voltou sozinho para o fundo do buraco e os 
Carajás ficaram na terra. 
 
E tudo aqui era escuro... Alimentavam-se com raízes 
e frutos do mato que precisavam ir catar. 
 
Aí um menino chegou, viu uma menina, achou-a 
bonita e com ela se casou... 
 
Depois, mandou que ela fosse ao mato buscar 
frutos. E estava tudo escuro. Aproximou-se a mãe, 
que desejou ajudar, mas como estava escuro, 
somente quando aparecesse um raio de sol para 
clarear. 
 
Então, a mãe mandou o menino buscar raízes. No 
escuro, o menino pegou mandioca brava e comeu. E 
começou a passar mal, deitado de costas. 
 
Um urubu, vindo com seu passo desengonçado, 
disse para os outros: “Ele na está morto, ainda se 
move”. 
 
Chegaram mais urubus, o menino continuava de 
costas, com os olhos piscando... Os urubus foram 
se aproximando para beliscar o menino. Mas o 
caracará, mais cuidadoso, ficou voando em redor, 
observando. Chegou mais perto do menino e gritou 
para os urubus: “Cuidado! Ele está vivo!”. 
 
Os urubus em coro responderam: “Ele está morto!”. 
 
E a discussão começou: “Ele está morto! Ele está 
vivo!” 
 
Então o caracará foi buscar o urubu-rei, de bico 
vermelho e de cabelo ralo, que chegou e disse: “Ele 
está morto!”. 
 
E pousou sobre a barriga do menino. Então ouviu-
se um estalo... O menino pegou o urubu-rei com 
suas mãos. Ele se debateu, esperneou, quis fugir, 
mas estava seguro. 
 
Então o menino disse ao urubu-rei: “Quero 
enfeites!” E o urubu respondeu: “Vou trazer!”. 
 

Trouxe as estrelas do céu. O menino não gostou 
porque continuava escuro. “Quero outro enfeite!” 
 
O urubu trouxe a lua. 
 
E o menino respondeu: “Também não serve, ainda 
está escuro!”. 
 
Então o urubu-rei trouxe o Sol. E o menino ficou 
contente porque tudo ficou claro. 
 
Era o dia. 
 
A mãe aproximou-se do urubu-rei, que passou a 
ensinar-lhe a utilidade de todas as coisas. 
 
Então o menino soltou o urubu-rei. Nisso a mãe 
lembrou-se de perguntar qual o segredo da eterna 
juventude. O urubu respondeu, mas infelizmente ele 
estava tão alto que todos ouviram a resposta, as 
árvores, os peixes, os animais, menos a mãe e o 
menino. 
 
É por isso que envelhecemos e morremos. 
 
ARAÚJO, Alceu Maynard. Lendas Brasileiras; Brasil, 
histórias, costumes e lendas. São Paulo, Três, 1979. n.4 
. 

 
1. Assinale a alternativa que corresponde à ordem 

correta dos fatos no texto: 
 

1.  dia os antepassados dos Carajás passaram 
a percorrer a terra. 

2. Os que estavam na terra trouxeram  frutos, 
comidas e galhos secos para o mais 
robusto.  

3. Um menino viu uma menina e casou-se com 
ela.  

4. Os antepassados dos Carajás viviam num 
mundo subterrâneo.  

5. Um deles ficou entalado no fundo da pedra.  
 
a) 1, 2, 3, 4, 5 
b) 1, 5, 4, 2, 3 
c) 2, 4, 3, 1, 2 
d) 4, 1, 5, 2, 3 
e) 4, 2, 3, 1, 5 

 
2. Segundo a história carajá, envelhecemos e 

morremos, pois: 
 

a) Os Carajás abandonaram um dos seus e foram 
castigados pelos deuses. 

b) A mãe o menino não conseguiu ouvir a resposta 
do urubu-rei quando perguntou sobre o segredo 
da eterna juventude. 

c) Os Carajás abandonaram a sua terra onde 
viviam em paz e Deus os castigou. 

d) O menino comeu mandioca brava e foi o 
primeiro carajá a morrer. 

e) O urubu-rei decidiu castigar o menino pela 
emboscada que preparou. 
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3. Os fatos dos Carajás terem saído do lugar onde 

moravam para percorrer a terra teve como 
conseqüência: 

 
a) Eles ganharam mais espaço para cultivar 

mandioca-brava. 
b) Desde então passaram a perder sua identidade 

cultural. 
c) Não conseguiram mais trabalhar na lavoura. 
d) Passaram a viver na eterna escuridão da noite. 
e) Passaram a envelhecer e a morrer. 

 
4. O índio que ficou entalado percebeu que na 

terra as coisas morriam cedo, pois: 
 

a) Não conseguiu entrar na terra e teve medo de 
morrer entalado. 

b) Viu os urubus esperando a morte do menino 
que comeu a mandioca-brava. 

c) Era um pouco mais robusto e percebeu que não 
conseguiria sobreviver com pouca comida. 

d) Reparou que os galhos das árvores estavam 
secos. 

e) Os que conseguiram trouxeram apenas frutas 
para ele comer. 

 
5. Na discussão ente os urubus e os carcarás era 

possível perceber o interesse dos mesmos, 
pois: 

 
a) Queriam descobrir quem tinha razão para poder 

vencer a disputa. 
b) Queriam que o menino estivesse morto para 

devorá-lo. 
c) Não gostavam de ficar na dúvida quando 

estavam diante de uma questão tão séria. 
d) Eram amigos dos Carajás e por isso queriam 

ajudar o menino. 
e) Gostavam de identificar os mortos para poder 

avisar ao urubu-rei 
 
6. O menino, representando o homem, consegue 

dominar o urubu-rei. A interpretação mais 
adequada desse fato é: 

 
a) Os homens são superiores aos demais seres 

vivos. 
b) Os Carajás são fracos à primeira vista, mas na 

verdade são muito fortes. 
c) Nenhum homem é invencível, todos são 

vulneráveis. 
d) As forças da natureza podem derrotar qualquer 

homem, mesmo os mais fortes. 
e) Nada pode derrotar um homem faminto. 

 
 

 
7. De acordo ao texto, não é correto afirmar: 
 

a) Os Carajás são originários de um mundo 
subterrâneo. 

b) Os Carajás, antes de saírem do mundo 
subterrâneo do qual se originaram morriam de 
velhice quando estavam cansados de viver. 

c) Com a luz do dia podemos saber a utilidade das 
coisas. 

d) O urubu-rei trouxe a lua, o sol e as estrelas. 
e) Com a saída da sua terra os Carajás passaram 

a só morrer de velhice, quando estavam 
cansados de viver. 

 
8. Partindo da leitura do texto e analisando as 

afirmações a seguir, estão corretas as seguintes 
alternativas: 

 

I. Os Carajás são muito acomodados. 
II. Nenhum homem é mais forte que o urubu-rei 
III. O urubu-rei sabe o segredo da eterna 

juventude. 
 

a) Apenas a alternativa I 
b) Apenas a alternativa III 
c) As alternativas I e II 
d) As alternativas I e III 
e) A alternativa II 

 
9. O uso indicativo da crase está correto em: 
 

a) Refiro-me àquela que saiu. 
b) Conseguimos chegar à tempo. 
c) Espero por você até às 19 horas. 
d) Pegue o livro que está sobre à mesa. 
e) Alguns animais vivem sobre à terra. 

 
10. A alternativa cuja palavra destacada NÃO é uma 

conjunção é: 
 

a) Com açúcar e com afeto. 
b) O presidente toma posse, mas deixa de fora o 

seu partido. 
c) Vivo ou morto. 
d) Quando sair, avise-me. 
e) Era uma má aluna, daí o fracasso. 

 
11. A alternativa que apresenta um numeral como 

palavra destacada é: 
 

a) Ela passou uns dez dias na praia. 
b) Você é um doce de menino. 
c) Não a chamei. 
d) Ela é realmente uma maravilha de criança. 
e) Onde estará o meu amor? 

 
12. No período: “Entretanto, um deles, por ser muito 

robusto.” Um sinônimo adequado para a palavra 
robusto : 

 
a) Raquítico 
b) Gordo 
c) Forte 
d) Preguiçoso 
e) Manhoso 



PREFEITURA  MUNICIPAL DE CANUDOS                                                                                                                              RECEPCIONISTA 
CONCURSO PÚBLICO – 01/2008        

 
CBI – CENTRO BRASILEIRO DE INFORMATICA     PÁGINA 3 

 
13. A alternativa em que um advérbio modifica outro 

advérbio é: 
 

a) Chegaram muito cedo. 
b) Parece que foi ontem. 
c) Volte-se devagar e terá uma surpresa. 
d) Saíram tarde. 
e) Procura-se Susan desesperadamente. 

 
14. Das palavras a seguir a única que NÃO 

apresenta um ditongo é: 
 

a) Leite 
b) História 
c) Comércio 
d) Juiz 
e) Pneumático 

 
MATEMÁTICA  

 

15. A diferença entre o maior número de quatro 
algarismos diferentes e o menor número 
também de quatro algarismos diferentes é: 

 
a) 8642 
b) 8853 
c) 8999 
d) 8000 
e) 9000 

 
16. Um automóvel percorre no primeiro dia, 1/5 da 

distância entre duas cidades e, no segundo dia 
percorre mais ¼ da mesma distância. Desse 
modo, já percorreu 360 quilômetros. Qual a 
distancia entre as duas cidades? 

 
a) 360 km 
b) 525 km 
c) 860 km 
d) 800 km 
e) 960 km 

 
17. O valor da equação x – 1 – 3x + 1 = x é: 

                                     4           12      3 
 
a) 2 
b) -2 
c) -1 
d) 1 
e) -4 

 
18. Numa prova de matemática, a razão do número 

de questões que Alice acertou para o número 
total de questões foi de 4:6. Sabendo que essa 
prova era constituída de 15 questões, quantas 
Alice errou? 

 
a) 10 
b) 09 
c) 08 
d) 06 
e) 05 

 

19. O valor de x na proporção    1       =     4  , é:  
                                              X – 2       x + 4 
 
a) 3 
b) 4 
c) -3 
d) -4 
e) 5 

 
20. Nas sentenças abaixo é incorreto: 
 

a) 0,5% de R$ 6,00 = R$ 3,00 
b) 9% de R$ 6,00 = R$ 5,40 
c) 4/5 de R$ 120,00 = R$ 96,00 
d) 15% de R$ 75,00 = 11,25 
e) 2,3% de R$ 100,00 = R4 23,00 

 
21. Eduardo paga R$ 1.400,00 pelo aluguel de sua 

casa. Certo dia lendo o contrato, ele verificou 
que a partir do próximo mês o aluguel será 
reajustado em 3,5%. Quanto Eduardo irá pagar 
de aluguel no mês seguinte? 

 
a) R$ 1.490,00 
b) R$ 1.351,00 
c) R$ 1.449,00 
d) R$ 1.404,00 
e) R$ 1.890,00 

 
22. A ração existente no canil é suficiente para 

alimentar 06 cães em 30 dias. Se fossem 05 
cães, a ração seria suficiente para quantos dias? 

 
a) 36 dias 
b) 35 dias 
c) 32 dias 
d) 30 dias 
e) 25 dias 

 
23. Para realizar uma pesquisa na área de historia, 

um grupo de universitários organizou uma 
excursão para Canudos - Ba, num total de 22 
estudantes. Os homens contribuíram com R$ 
20,00 e as mulheres com R$ 12,00. Quantos 
homens e quantas mulheres participaram desta 
excursão? 

 
a) 10 homens e 12 mulheres 
b) 12 homens e 10 mulheres 
c) 08 homens e 14 mulheres 
d) 14 homens e 08 mulheres 
e) Todas estão incorretas 

 
24. A área da figura geométrica abaixo é: 
 

a) 10,5cm² 

b) 12,5cm² 

c) 12,3cm² 

d) 13,0 cm² 

e) 13,5 cm² 
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25. Carlos teve um aumento de 8% e passou a 
receber R$ 1 680,00. Qual era seu salário antes 
do reajuste? 

 
a) 1.555,55 
b) 1.455,55 
c) 1.355,55 
d) 1.255,55 
e) 1.155,55 

 
26. Uma bicicleta, cujo preço de custo era R$ 800, 

00, foi vendida por 980,00. De quanto por cento 
foi o lucro sobre o preço de custo? 

 
a) 22,4% 
b) 22,5% 
c) 22,3% 
d) 22,2% 
e) 22,1% 

 
27. Marcela aplicou R$ 3.000,00 à taxa de 2% ao mês 

durante 5 meses. Quanto receberá de juro se o 
regime for de juro simples e que montante terá 
ao fim dessa aplicação? 

 
a) R$ 250,00 (juro) e R$ 3.250,00 (montante) 
b) R$ 150,00 (juro) e R$ 3.150,00 (montante) 
c) R$ 300,00 (juro) e R$ 3.300,00 (montante) 
d) R$ 350,00 (juro) e R$ 3.350,00 (montante) 
e) R$ 400,00 (juro) e R$ 3.400,00 (montante) 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

28. Em 2008 o Oscar de melhor filme foi para: 
 

a) Elizabeth - A era de ouro 
b) Piaf - Um hino ao amor 
c) Onde os fracos não têm vez 
d) Ratatouille 
e) Le Mozart des pickpockets 

 
29. A sigla PAC, utilizada pelo governo federal 

significa: 
 

a) Programa de Acidentes Zero 
b) Programa Ação pela Cidadania 
c) Programa de Aceleração Cidadã 
d) Programa de Aceleração do Crescimento 
e) Programa Ação e Cidadania 

 
30. Não é um eixo do Programa Fome Zero, do 

Governo Federal: 
 

a) Acesso aos alimentos 
b) Fortalecimento da agricultura familiar 
c) Crescimento da indústria de base 
d) Geração de Renda 
e) Articulação, Mobilização e Controle Social 

 
 
 
 
 

 
 

Segundo o último senso (2007) possui 
188.298.099 habitantes.  

 
Leia atentamente a notícia a seguir para 
responder a questão seguinte: 
 
“As proporções entre a população masculina e 
feminina vêm diminuindo paulatinamente no 
Brasil. Em 1980, haviam 98,7 homens para cada 
cem mulheres, proporção que caiu para 97% em 
2000 e será de 95% em 2050. Em números 
absolutos, o excedente feminino, que era de 2,5 
milhões em 2000, chegará a seis milhões em 
2050. Já a diferença entre a esperança de vida 
de homens e mulheres atingiu 7,6 anos em 2000 
– sendo a masculina de 66,71 anos e a feminina 
de 74,29 anos”. 

FONTE: http://www.ibge.gov.br> Acesso em 15-05-
2008 

 
Agora responda as questões 31 e 32 
 

31.  A população estimada o Brasil atualmente é: 
 

a) Mais de 180 milhões 
b) Menos de 180 milhões 
c) 122 milhões 
d) 90 milhões 
e) 205 milhões 
 

32. Do total da população, declaram-se pretos: 
 

a) 0,4% 
b) 53,4% 
c) 38,9% 
d) 6,1% 
e) 0,2% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




