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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2008 - DATA: 24/02/2008 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
001 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL 

 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira 
o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. 
Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em caso de 
defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para 
cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar 
problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que 
julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 à 
de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope que 
conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 
15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de 
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVAS 
 
 

1) Em uma pesquisa eleitoral foram entrevistadas 740 eleitores. Destes 35% são mulheres. Então o 
número de homens entrevistados foi de: 
 
a) 481 
b) 259 
c) 430 
d) 351 
e) 470 
 
 
2) Um pedreiro assenta 215 tijolos em 45 minutos, em quantas horas o mesmo pedreiro assentaria 
1720 tijolos? 
 
a) 4 horas 
b) 5 horas 
c) 6 horas 
d) 7 horas 
e) 8 horas 
 
 
 
3) Em um banco, constatou-se que um operador de caixa leva, em média, 5 min. para atender 3 
clientes. Qual é o tempo que esse caixa vai levar para atender 36 clientes, mantendo essa média? 
 
a) 20 min 
b) 25 min 
c) 30 min 
d) 45 min 
e) 60 min 
 
 
4) Uma viagem foi feita em 12 dias, percorrendo-se 150 Km por dia. Supondo que fossem 
percorridos 200 Km por dia, quantos dias levaria para fazer a mesma viagem? 
 
a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
 
 
5) Uma vendedora recebe comissão de 4% sobre o valor de suas vendas. Em um mês a vendedora 
recebeu o total de R$ 200,00 de comissão. Então, o valor de suas vendas foi de? 
 
a) 2 mil reais 
b) 4 mil reais 
c) 6 mil reais 
d) 8 mil reais 
e) 10 mil reais 
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6)  As frações 347/100, 93/1000 e 21/10 representam, respectivamente, os números: 

 
a) (3,47), (9,30), (2,1) 
b) (34,7), (9,3), (2,10) 
c) ( 3,47), (0,093), (21) 
d) (3,47), (0,930), (2,1) 
e) (3,47), (0,093), (2,1) 
 
 
7) Soma das frações 3/4 + 5/2 é igual a: 
 
a) 7/6 
b) 5/9 
c) 10/4 
d) 12/4 
e) 13/4 
 
 
8) Para construir uma ponte, 12 operários demoram 90 dias. Em quantos dias 36 operários fariam a 
mesma ponte, supondo que todos eles tenham a mesma capacidade de produção? 
 
a) 35 dias 
b) 30 dias 
c) 25 dias 
d) 20 dias 
e) 25 dias 
 
 
9) Transformando em fração os números 0,3333 e 0,5252 temos: 
 

a) 3333/10000 e 5252/10000 
b) 3333/1000 e 5252/1000 
c) 3333/100 e 5252/100 
d) 3333/10 e 5252/10 
e) 33/1000 e 52/1000 

 
 
10) Calcule a área da figura a seguir: 

 
a) 84; 
b) 48; 
c) 42; 
d) 24; 
e) 19. 
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11) Está correta a separação silábica de todas as palavras da alternativa: 

 
a) cai-xi-nha, ba-la-io, pro-fes-sor; 
b) res-pon-di-a, si-lên-ci-o, a-bo-toan-do; 
c) i-gno-ra, pó-e-ti-ca, his-tó-ria; 
d) trans-a-tlân-ti-co, fi-el, sub-ro-gar; 
e) me-lan-co-li-a, obs-cu-ro, ar-re-ga-ça-va. 

 
 
 

12) Passando para a voz ativa a frase “O aluno estava sendo ajudado pelo professor”, obtém-se a 
forma verbal: 

 
a) estava ajudando; 
b) tinha sido ajudado; 
c) fora ajudado 
d) ajudava 
e) ajudara 

 
 

 
13) A frase: “Quando cheguei ao colégio, a aula já terminara”, o verbo destacado está no tempo: 

 
a) Pretérito perfeito 
b) Pretérito imperfeito 
c) Pretérito mais-que-perfeito. 
d) Futuro do presente 
e) Futuro do pretérito 

 
 
 
14) O presente do indicativo foi usado para marcar um fato futuro em: 

 
a) Talvez eu viaje novamente para o Caribe. 
b) No próximo inverno, acompanho, de minha casa, as imensas migrações dos pássaros. 
c) Gostaria que você tomasse uma postura mais séria em relação à vida. 
d) Surpreende-me saber que estávamos começando a caminhada. 
e) Ao olhar suas fotografias, admiro-me de sua juventude. 

 
 
 
 

15) A concordância verbal está correta na seguinte frase: 
 

a) O problema dos menores, depois da rebelião, têm provocado muitas discussões; 
b) Crêem você e ela na versão que o réu apresentou? 
c) O governador, com os secretários, elaboraram propostas de saneamento da administração pública. 
d) Fazem muitos anos que eles se conhecem. 
e) Ocorreu, durante o ano de 1992, muitas manifestações de civismo. 
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16) Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal: 

 
a) Fui no cinema ontem; 
b) Os filmes de terror, ele assistiu a todos, com serenidade; 
c) As batalhas a que assistimos naqueles dias foram sangrentas; 
d) Gostamos deste novo filme; 
e) O lenço caiu no chão. 

 
 

17) Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa correta: 
 

a) Iremos a praia; 
b) Estas são as finalidades às quais se destinam o projeto; 
c) Escrevi o rascunho à lápis; 
d) Não sei à quem você deverá obedecer; 
e) Sairemos bem cedo, para chegar à tempo de assistir a cerimônia. 

 
 
 
18) Assinale a alternativa correta: 

 
a) Minha irmã trouxe um livro para mim ler. 
b) Entre eu e ele não existem diferenças. 
c) A velha poltrona servia para mim confortar meu corpo cansado da vida. 
d) Ninguém irá a São Paulo sem mim. 
e) Meus pais fizeram de tudo para mim entrar na universidade. 

 
 
 

19) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da seguinte frase: 
 
- Por favor, passe _______ copo que está perto de você; _______ aqui não serve para _______ 
beber. 
 

a) aquele, este, mim. 
b) este, este, mim 
c) esse, este, eu 
d) esse, esse, mim 
e) aquele, esse, eu. 

 
 
 

20) A vírgula foi empregada erroneamente na alternativa: 
 

a) A vida, palco de ilusões e decepções, ainda vale a pena. 
b) Os políticos, que vivem de mordomias, deveriam refletir mais sobre isso. 
c) Roubou, o carro, disparou pela cidade, mas foi pego pela polícia. 
d) Fiz tudo, ou melhor, quase tudo possível. 
e) Quero um país melhor, felicidade, esperança, oportunidades. 
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21) Na frase “Ela ficou martelando aquela idéia na cabeça” foi empregada a figura de linguagem do 
tipo: 

 
a) Metáfora 
b) Conotação 
c) Pleonasmo 
d) Hipérbato 
e) Denotação 

 
 
 

22) Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) As moças se disseram muito obrigadas pelo favor que o diretor lhes fez. 
b) Todos saíram, menos a professora. 
c) Nós estamos quites. 
d) Hoje, na fila do banco, havia menas pessoas. 
e) Os soldados estavam alerta. 

 
 
 

23) Está correta a grafia de todas as palavras da alternativa: 
 
a) talves, mexer, lixa. 
b) coxilar, bucha, agiota. 
c) prazo, geito, atrás. 
d) convés, atraso, atravéz. 
e) berinjela, xarope, atraso. 

 
 
 
 

24)  Está correto o significado de todas as palavras na alternativa: 
 

a) cessão (ato de ceder), sessão (departamento). 
b) desapercebido (não percebido), despercebido (desprovido). 
c) espiar (sofrer a pena), expiar (observar). 
d) Ratificar (confirmar), retificar (corrigir). 
e) Espectador (que tem expectativa), expectador (que assiste). 

 
 
 
 

25) Assinale a alternativa onde todas as palavras estão acentuadas corretamente: 
 

a) café, juri, nível. 
b) gás,  albúm, tênis. 
c) álbum, fórum, tênue. 
d) bônus, voô, lógico. 
e)     juiza, cipó, reféns. 

 
 



 

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social 
Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco 

CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576 
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná 

26) Uma pessoa toma 3 medicamentos A, B e C da seguinte forma: 
 

Medicamento A= 1 em 1  hora 
Medicamento B= 2 em 2 horas 
Medicamento C= 3 em 3 horas 
 
 
Se a pessoa tomou os três medicamentos juntos às 12hrs de domingo, tomará novamente os 3  
medicamentos juntos: 
 
 
a) Ás 12 hrs de segunda-feira; 
b) As 20 hrs de domingo; 
c) As 16 hrs de segunda-feira; 
d) As 18 hrs de domingo; 
e) As 16 hrs de domingo. 
 
 
 

27 Sempre que determinada pessoa anda 6,5m, 8m e 10m, ela caminha um número exato de 
passos de mesmo comprimento para as três distâncias. Qual é o maior comprimento possível de 
cada passo dado por ela? 
 

a) 100cm; 
b) 50cm; 
c) 80cm; 
d) 90cm; 
e) 40cm. 

 
 
 

28 Na igualdade a seguir, X e Y são algarismos diferente de zero XY + YX = 55. Multiplicando X e Y 
o valor encontrado é? 
 

a) 2; 
b) 4; 
c) 6; 
d) 8; 
e) 10. 

 
 
 

29 Considere um cubo de 1 metro de aresta e pequenos cubos de 1cm de aresta. Quantos cubos 
menores são necessários para preencher totalmente o cubo maior? 
 

a) 10 cubos menores; 
b) 50 cubos menores; 
c) 100 cubos menores; 
d) 1000 cubos menores; 
e) 1100 cubos menores. 
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30) servatório de água de forma cúbica possui uma capacidade total de 64.000 litros. Qual o valor 
da altura do reservatório? Obs.: 1000 litros equivalem a 1m³. 
 

         
 

a) 6,4 m; 
b) 10 m; 
c) 64 m 
d) 3,2 m; 
e) 4m. 

 
 
 

31) Em uma universidade, há 1 professor para cada grupo de 6 alunos e há 3 funcionários para cada 
grupo de 10 professores. Quantos alunos há para cada funcionário? 
 

a) 20 alunos; 
b) 15 alunos; 
c) 10 alunos; 
d) 30 alunos; 
e) 60 alunos 

 
 
 

32) Em um quintal há galinhas e coelhos perfazendo um total de 14 cabeças e 38 pés. Quantas 
galinhas há no quintal? 
 

a) 6 galinhas; 
b) 7 galinhas; 
c) 8 galinhas; 
d) 9 galinhas; 
e) 10 galinhas. 

 
 
 
33) A minha idade é o dobro da sua, mas há dez anos era o triplo. Quais são nossas idades? 
 

a) 10 e 5 anos. 
b) 20 e 10 anos 
c) 30 e 10 anos 
d) 40 e 20 anos 
e) n.d.a 
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34) Em uma caixa há bolas brancas e amarelas, num total de 360. Se número de brancas é o 
quádruplo do de amarelas, então o número de bolas brancas é de: 
 
a) 92 
b) 120 
c) 248 
d) 288 
e) 324 
 
 
 
 
35) Um recipiente cheio de leite tem peso de 770g, com 2/3 de leite, pesa 550g. Qual é o peso do 
recipiente vazio? 
 
a) 220; 
b) 110; 
c) 330; 
d) 90; 
e) 210. 
 
 

 
36) Assinale a alternativa em que todas as palavras têm as sílabas separadas corretamente: 

 
A) au-ro-ra; am-bí-gu-o; e-gí-pcio 
B) trans-e-um-te; pó-ei-ra; U-ru-guai 
C) pai-óis; abs-cis-sa; e-lip-se 
D) Pi-a-uí; as-cen-são; tun-gs-tê-ni-o 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
37) A palavra em que só o contexto pode dizer se há acento gráfico é: 
 
A) para 
B) tras 
C) enjoo 
D) rubrica 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
38) Nas frases: 
 

I) Neste cubículo eu não............. 
II) Policiais militares........vários marginais. 
III) Eu não.......nada. 
IV) É bom que o Brasil não............mais pontos. 
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Quais palavras completam as lacunas de forma adequada?  
 
A) cabo; deteram; valho; perda 
B) caibo; deteram; valo; perca 
C) cabo; detiveram; valo; perca 
D) caibo; detiveram; valho; perca 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
39) Marque a frase com erro de colocação do pronome átono: 
 
A) Não quero te ouvir. 
B) Para lhe não falar, resolveu não vir até aqui. 
C) Em fazendo-se dia, partirei. 
D) Eles o estão construindo há cinco anos. 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
40) Escolha a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas: 
 
A) árvore, aerólito, lêvedo, ômega 
B) música, rubrica, tulipa, anátema 
C) cápsula, álcool, dúvida, decano 
D) sílaba, fáceis, móveis, aríete 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
41 Assinale a alternativa correta quanto à grafia: 
 
A) harém, hangar, harpa, haste, hombro 
B) hontem, hebreu, hediondo, hematoma, hemograma 
C) hemorragia, hematite, herdar, herege, herói 
D) hexágono, hiato, híbrido, húmido, hidrogênio 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
42) Escolha a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 
 
Estava escuro e___________ demorei a encontrar o caminho_____________ deveria regressar. 
 
A) por isso, por quê 
B) porisso, por quê 
C) porisso, por que 
D) por isso, por que 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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43) Complete as lacunas, usando adequadamente mas, mais, mal, mau. 
 
Pedro e João____________ entraram em casa, perceberam que as coisas não estavam bem, pois 
sua irmã caçula escolhera um _____________ momento para comunicar aos pais que iria viajar nas 
férias; ______________ seus dois irmãos deixaram os pais _________ sossegados quando 
disseram que a jovem iria com as primas e a tia. 
 
A) mal; mau; mas; mais 
B) mau; mal; mais; mas 
C) mal; mal; mais; mais 
D) mau; mau; mais; mas 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
44) Complete as lacunas: 
 
Estas revistas que eles _______________, _____________artigos curtos e manchetes que todos 
_____________ . 
 
A) lêem; tem; vêem 
B) lêm; têem; vêm 
C) lêem; têm; vêem 
D) lêem; têm, vêm 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
45) O plural da palavra não está correto em: 
 
A) projéteis 
B) cônsuls 
C) pires 
D) cãezinhos 
E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 
 
 
46) É competência do município de Vitorino, exceto: 
 
A) legislar sobre assuntos de interesse local. 
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo 

da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei.  
D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação pré-

escolar e ensino fundamental.  
E) n.d.a  
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47) Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no 
regimento interno. Exceto: 
 
A) Representar a Câmara Municipal  
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em Lei. 
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.    
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei. 
E) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.  
 
 
48) A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em 
órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da 
Administração Pública: 
 
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não 

existir órgão oficial e imprensa local. 
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos 

Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei. 
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a 

distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba tal 
impressão. 

D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da Prefeitura 
e Câmara Municipal.  

E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha 
circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis. 

 
49) Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Exceto: 
 
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.  
B) Elaborar seu regimento interno  
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias e 

do País a qualquer tempo.  
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal, 

desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local.. 
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.     

 
50) O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Qual 
dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal. 
 
A) Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
B) Leis Ordinárias. 
C) leis Delegadas 
D) Leis complementares 
E) n.d.a 

 
 
_____________________________________________________BOA SORTE____ 

 




