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                                 Cargo:Agente Arrecadador 

CONCURSO PÚBLICO 01/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ
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 40 (quarenta), 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 I:
Água é o melhor remédio

O alerta vem de médicos de diversos países, convencidos de que as pessoas não conhecem direito os benefícios desta 
santa fórmula, o H2O. Ela é simples, eficiente e sem contra-indicação. Basta seguir uma receita trivial – tome pelo ao menos 
oito copos de água por dia – e os efeitos aparecem no corpo inteiro, do cérebro aos intestinos e ossos.  

O difícil é descobrir algo que a água não faça dentro do organismo. Ela transporta nutrientes e oxigênio para as células, 
dissolve vitaminas e sais minerais dentro delas; ajuda a desintoxicar os rins, dá flexibilidade aos músculos, lubrifica as juntas 
ósseas e refrigera o corpo ao expulsar pela pele o suor aquecido.

Perder apenas 20% dos 40 ou 50 litros do volume total de água do corpo pode ser mortal. A sede já é sinal de 
desidratação. 

Revista Super interessante ano 14, n° 8, agosto de 2000.

1. É acentuado como a palavra países:

a) camínho
b) avánçar

c) ênguiça
d) único

e) préssão

2. A palavra benefício é utilizada no texto com sentido de:

a) desvantagens
b) subtração

c) vantagens
d) diminuição

e) melhoramento

3. Utiliza-se hífen, assim como em contra-indicação, na palavra:

a) extra-ordinário
b) passa-tempo

c) água-ardente
d) bem-vindo

e) sobre-saltar

4. No texto a expressão “receita trivial” significa:

a) receita vulgar
b) receita econômica

c) receita comum
d) receita mentirosa

e) receita popular

5. A palavra “cérebro” é acentuada por ser:

a) paroxítona terminada em o
b) proparoxítona

c) oxítona terminada em o
d) paroxítona terminada em bro

e) monossílabo tônico

6. A palavra difícil recebe acento pelo mesmo motivo de:

a) Remédio
b) Próprio

c) Contém
d) Amável

e) Tórax

7. “... Dissolve vitaminas e sais minerais dentro delas...” nesse trecho, a palavra delas se refere a:

a) Vitaminas 
b) Células

c) Sais 
d) Nutrientes

e) Músculos

8. Em flexibilidade o x tem som de:

a) ss
b) ç

c) s
d) ch

e) ks

9.Expulsar  se escreve com x assim como:

a) experar
b) extender

c) Extudo
d) experiência

e) exmorecer

10. Sobre o texto é correto afirmar:

a) Perder 20% da água do corpo é mortal
b) È perigoso e pode ser até mortal perder 20% da água do corpo
c) Só é mortal para o corpo se ele perder 50 litros da água do corpo
d) Nosso corpo é formado por 40 litro de água
e) Párea morre basta que o ser humano perca 20 litros de água

11. Para formar a palavra desidratação a palavra primitiva perdeu o h. O mesmo acontece com:

a) Superomem
b) Antigiênico

c) Sobreumano
d) Desumano

e) Extraidratado 
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Texto II:

O número de transplantes cresceu cerca de 10% no Brasil em 2008, segundo informações do Ministério da Saúde. O novo 
balanço foi divulgado nesta quinta-feira (29) em Brasília, em entrevista coletiva com a presença do ministro José Gomes 
Temporão. 
Segundo dados do ministério, o ano de 2008 teve 19.125 transplantes, contra 17.428 no ano anterior. O aumento é celebrado 
pelas autoridades como um sucesso da política de saúde do país. Na prática, o que aconteceu foi que aumentou o número de 
doadores. Mais doadores, mais transplantes. 
O aumento é interpretado pelo governo como resultado dos efeitos das campanhas de sensibilização do público, para 
encorajar o aumento do número de doadores. Além disso, o ministério destaca o aumento no número de centros para a 
realização dos transplantes. Em 2007, o chamado Sistema Nacional de Transplantes tinha 892 unidades habilitadas. Em 2008, 
o número fechou em 942. 

www.globo.com.br/notícias

12. Segundo o texto II, quem informou o aumento de transplantes foi:

a) Sistema Nacional de Transplante
b) Doadores
c) A pesquisa

d) Ministério da Saúde
e) O noticiário

13. Para as autoridades, o aumento do número de transplantes é sinônimo de:

a) menos doadores
b) sucesso das ações do governo
c) fracasso das campanhas de sensibilização

d) aumento de investimentos
e) diminuição dos gastos

14.  Qual a palavra que existe, embora com outro significado, se o acento gráfico for retirado.

a) número
b) informações

c) ministério
d) José

e) Temporão

15.  Ao separar a palavra cresceu observamos a presença de:

a) dois ditongos
b) um dígrafo
c) dois encontros consonantais

d) um encontro vocálico e dois consonantais
e) dois dígrafos

16.  Assim como a palavra presença, escreve-se com ç :

a) açembleia
b) regreço

c) espaço
d) soçego

e) compreenção

17.  Escreve-se com ss a palavra sucesso e também:

a) excesso
b) excessão

c) sensassão
d) almosso

e) manutenssão

18.  A palavra transplantes possui: 

a) apenas encontros vocálicos
b) apenas encontros consonantais
c) apenas dígrafos

d) dígrafos e encontros consonantais
e) dígrafos e encontros vocálicos

19.  Sensibilização escreve-se com Z.o mesmo não ocorre com o  sufixo izar da palavra: 

a) analisar
b) digitalisar 

c) mentalisar
d) civilisar

e) organisar

20.  A palavra DISSO:

a) Possui um dígrafo que se separa
b) Possui um dígrafo que não se separa
c) Possui um encontro consonantal que se separa
d) Possui um encontro consonantal que não se separa
e) Não possui nem dígrafo nem encontro consonantal

21. Numa mercearia Sr. José colocou na balança três sacos de farinha totalizando 166 kg. Foi retirado um dos sacos e a 
balança marcou 106 kg. Em seguida, outro saco saiu da balança e a mesma marcou 57 kg. Podemos garantir que o peso do 
último saco foi de:

a) 62 kg
b) 56 kg

c) 52 kg
d) 49 kg

e) 46 kg
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22.  Dona Maria fez 70 anos de idade no dia 02 de fevereiro, para festejar seu aniversário pensou em oferecer aos seus netos 
o seu número de anos em chocolates. Sabendo que cada chocolate custa R$ 0,45, podemos garantir que a vovó Maria gastou 
um total de:

a) R$ 28,00
b) R$ 31,50

c) R$ 33,00
d) R$ 34,80

e) R$ 36,70

23.  Paulo trabalha em uma fábrica de doces, sua jornada corresponde a 8 horas por dia, recebe R$ 3,25 por cada hora 
trabalhada. Considerando que Paulo não tenha faltado nenhum dia durante o mês. Quanto Paulo irá receber no mês de 25 dias 
úteis de trabalho?  

a) R$ 650,00
b) R$ 590,00

c) R$ 540,00
d) R$ 480,00

e) R$ 415,00

24. Na festa de casamento de Fábio e Juliana compareceram entre homens e mulheres, 220 pessoas. Destas, 3/5 eram 
mulheres. Quantas são os homens?

a) 88 homens
b) 92 homens

c) 102 homens
d) 132 homens

e) 138 homens

25.  Abaixo existe apenas uma fração equivalente a 2/3, indique-a:

a) 6/4
b) 8/12

c) 8/9
d) 4/9

e) 12/24

26.  A feira do supermercado de dona Quitéria no mês de dezembro foi R$ 648,00. Ela optou pelo pagamento no cartão em 
três parcelas. A primeira parcela de R$ 124,00, as duas restantes iguais. Nessa situação, podemos garantir que a terceira 
parcela foi:

a) R$ 236,00
b) R$ 248,00

c) R$ 254,00
d) R$ 258,00

e) R$ 262,00

27.  O supermercado faz uma promoção no extrato de tomate, observe as opções:

Opção A: 1 lata de 320g custa R$ 0,82; 
Opção B: 1 caixa de 520g custa R$ 1,37;
Opção C: 1 refil de bolsa de 180g custa R$ 0,50. 
- Podemos garantir que a opção mais econômica é:

a) Opção B e C 
b) Opção A e C

c) Opção A 
d) Opção B

e) Opção C

28. Uma campanha feita pelo governo do estado de Pernambuco em determinada praia do seu litoral, dizia: - troque 3 
vasilhames de 2 litros de refrigerante vazio por um litro de leite (bolsa). Mobilizou uma família que conseguiu juntar 44 
vasilhames de refrigerante. Quantos litros de leite essa família conseguiu?

a) 10
b) 11

d) 12 
c) 13 

e) 14

29.  O caixa de uma agência bancaria tem em sua gaveta 18 notas de R$ 50,00, 10 notas de R$ 20,00, 30 notas de R$ 10,00 e 
50 notas de R$ 5,00. O Sr. Antônio quer fazer o saque de um cheque no valor de R$ 1.265,00. No mínimo quantas notas essa 
pessoa receberá do caixa?

a) 64 notas
b) 59 notas

c) 48 notas 
d) 45 notas 

e) 38 notas

30. Em um Jogo, Sport e São Paulo na ilha do retiro (Recife), foi registrado o seguinte público, 32.480 pessoas entre homens e 
mulheres. Observando a tabela abaixo, podemos garantir que a segunda catraca teve um público de:

a) 14 928 pessoas
b) 13 526 pessoas 
c) 12 387 pessoas
d) 11 823 pessoas 
e) 10 973 pessoas

31.  No quintal de Dona Sebastiana existe 42 galinhas de capoeiras, todas muito bem tratadas. Sabe-se que 2/3 das galinhas 
põem um ovo por dia. Quantos ovos dona Sebastiana terá disponível em uma semana?

a) 188 ovos
b) 196 ovos

c) 216 ovos
d) 226 ovos

e) 232 ovos

Catraca Número de Pessoas

1º 12.159

2º xxxx

3º 8.498
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32.  Sr. José tem uma lanchonete onde vende refrigerante em copo de 200 ml ao preço de R$ 0,40 cada. O custo da garrafa de 
refrigerante de 2 litros que Sr. José compra para revender é R$ 2,75. Sabendo que Sr. José comprou quatro garrafas de 2 
litros. Então, podemos afirmar que o lucro de Sr. José nesse item, é:

a) R$ 4,20
b) R$ 4,75

c) R$ 5,00
d) R$ 5,25

e) R$ 5,60

33.  Nas alternativas abaixo, podemos afirmar que existe apenas uma fração equivalente a 6/14, está fração é:

a) 3/7
b) 2/7

c) 9/28
d) 3/6

e) 1/3

34.  Um alfaiate recebe de seu cliente 18,9 metros de comprimento para cortar em retalhos iguais a 0,54 metros. Quantos 
retalhos ele obteve?

a) 28 retalhos
b) 30 retalhos

c) 32 retalhos
d) 35 retalhos

e) 38 retalhos

35.  Juliana, ao comprar um perfume de R$ 67,00, enganou-se e deu duas notas de R$ 50,00. O caixa, distraído, deu o troco 
como se Juliana tivesse dado uma nota de R$ 50,00 e outra nota de R$ 20,00. Qual o prejuízo de Juliana?

a) R$ 40,00
b) R$ 38,00

c) R$ 34,00
d) R$ 33,00

e) R$ 30,00

36. O conjunto de planetas, asteróides e cometas que giram ao redor do sol denomina-se:

a) Galáxia
b) Sistema Lunar

c) Sistema Solar
d) Espaço

e) Vago Espacial

37. Em relação a sua localização geográfica, o Brasil situa-se na:

a) Ásia
b) Europa

c) América Central
d) América do Norte

e) América do Sul

38. Dentre as alternativas abaixo descritas, apenas uma delas não faz limites territorial com o estado de Pernambuco, assinale-a:

a) Ceará
b) Bahia

c) Alagoas
d) Sergipe

e) Paraíba

39. Observe o enunciado abaixo:

“Em 22 de abril de 1500 chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. A primeira vista, eles
acreditavam tratar-se de um grande monte, e chamaram-no de Monte Pascoal.”

O enunciado refere-se a (ao):

a) Descobrimento do Brasil
b) Descobrimento da América

c) Capitanias Hereditárias
d) Independência do Brasil

e) Primeiro Reinado

40. O Período inicial do Império, onde estendeu-se da Independência do Brasil em 1822, até a abdicação de Dom Pedro I em 
1831, onde D. Pedro I foi aclamado primeiro imperador do país a 12 de outubro de 1822,  e enfrentou a resistência de tropas 
portuguesas, refere-se a:

a) Período Republicano
b) Primeiro Reinado
c) Segundo Reinado
d) Independência do Brasil
e)    Descobrimento do Brasil







