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INSTRUÇÕES 

 
INSTRUÇÕES 

 
1. Este BOLETIM contém 30 (trinta) questões. Cada questão 
apresenta 5 (cinco) alternativas (A) (B) (C) (D) e (E) . Confira 
atentamente se ele ESTÁ COMPLETO! 
2. Juntamente com este BOLETIM, você está recebe seu CARTÃO-
RESPOSTA. Verifique se ele está identificado corretamente com 
o seu nome. 
3. Utilize os espaços deste BOLETIM para seus rascunhos, 
transferindo as respostas finais para o CARTÃO RESPOSTA. As 
respostas feitas neste BOLETIM (Rascunho) não serão 
consideradas para efeito de correção. Não há substituição do 
CARTÃO RESPOSTA. 
4. Esta prova terá duração de 4 (quatro) horas.  
5. Só será permitido em cima da carteira: caneta azul ou preta, 
lápis e comprovante de inscrição (para anotar o gabarito). Demais 
objetos, colocá-los sob a carteira, juntamente com os 
eletrônicos desligados e  lacrados. 
6. O 1º candidato que terminar a prova, só sairá da sala 30 minutos 
após o início da prova. 
7. Não será permitido levar o Caderno de Questões. 
8. O candidato não pode transitar pela sala e só pode levantar-se 
para ir ao banheiro depois de 30 minutos do início da prova, 
acompanhado do fiscal de corredor, sob pena de ser eliminado. 
9. Ao final, devolva aos Fiscais todo o material recebido, ou seja, 
este CADERNO DE QUESTÕES e o seu CARTÃO RESPOSTA, 
caso contrário, você sofre a pena de ser eliminado.  

A Prefeitura Municipal de MOJU DESEJA SUCESSO PARA VOCÊ!  
CONFIRA O GABARITO LOGO APÓS A PROVA 
Realização: IDEA. Operacionalização:www.comtalento.com.br 

NOME COMPLETO 
 

________________________________________________

INSCRIÇÃO 
 

___________ 






NAS QUESTÕES DESTA PROVA, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 

USE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 1 a 
10. 

 A ortografia tem por objetivo definir as normas segundo as quais as 
palavras devem ser escritas a fim de serem consideradas corretas. No 
entanto, nem sempre essas normas conseguem explicitar as 
regularidades, deixando para as exceções as irregularidades do sistema. 
Para perceber a dimensão do problema, acompanhe o seguinte 
raciocínio: a regra preceitua que depois da sílaba inicial “en” usa-se a 
letra “x”. Exemplos: enxoval, enxaqueca, enxugar, enxame. E como se 
enquadra a palavra “enchente”, que se grafa com “ch” e não com “x”? Daí 
que, para grafar corretamente as palavras, não há necessidade de a 
pessoa mergulhar na imensidão das regras, de decorar listas, tarefa esta 
completamente inútil se não vier acompanhada do sentimento de que 
esse estudo vai ajudar no seu crescimento lingüístico. Assim, para evitar 
as gafes de ortografia, deve-se ter sempre um dicionário ao lado. (Revista 
Discutindo a Língua Portuguesa – Ano 2 nº 11. P. 14) 
 
01. Entende-se da leitura que 
(A) o objetivo da ortografia é que a pessoa mergulhe nos estudos para 
melhor aprender. 
(B) embora existam as regras ortográficas, o sistema tem irregularidades 
apresentadas nas exceções. 
(C) é indispensável perceber a dimensão do problema acompanhando o 
raciocínio do texto. 
(D) o crescimento lingüístico de alguém depende muito da necessidade 
que a pessoa tem de estudar. 
(E) o dicionário ajuda muito, mas não determina como uma palavra é, de 
fato, grafada. 
 






02. Segundo o texto, um conselho para quem quer aprender a escrever 
correto, é: 
(A) As palavras devem ser escritas a fim de serem consideradas corretas. 
(B) Acompanhar o raciocínio do texto. 
(C) A necessidade de a pessoa mergulhar na imensidão das regras. 
(D) Se não vier acompanhada do sentimento, a leitura não adianta. 
(E) Ter sempre um dicionário em mãos. 
 
03. Para compreender com clareza um texto faz-se necessário, às vezes, 
saber o significado das palavras com as quais a idéia se constrói. Neste 
texto, a palavra “preceitua” significa  
(A) antecede. 
(B) julga. 
(C) prescreve. 
(D) precede. 
(E) lei. 
 
04. O texto dialoga com quem o lê. Uma das formas verbais que mostra 
essa conversa é 
(A) devem ser. 
(B) perceber. 
(C) usa-se. 
(D) acompanhe. 
(E) mergulhar. 
 
05. Os dois-pontos empregados em “Exemplos: enxoval, enxaqueca, 
enxugar, enxame.”, serviram para introduzir uma 
(A) explicação. 
(B) citação. 
(C) mudança de interlocutor. 
(D) isolar palavras estranhas. 
(E) oração. 
 






06. Na oração “definir as normas segundo as quais as palavras devem 
ser escritas” a palavra sublinhada tem função de  
(A) artigo. 
(B) conjunção. 
(C) preposição. 
(D) interjeição 
(E) verbo. 
 
07. A palavra Daí é acentuada, porque obedece à seguinte regra: 
(A) são acentuadas as palavras dissílabas terminadas em “i”. 
(B) os oxítonos terminados em “i” são acentuados. 
(C) as palavras terminadas em ditongo são acentua-das. 
(D) são acentuados os “is” dos paroxítonos quando estiverem sozinhos 
na sílaba. 
(E) são acentuados os “is” dos hiatos, quando esti-verem sozinhos na 
sílaba. 
 
08. No período “...as palavras devem ser escritas a fim de serem 
consideradas corretas. No entanto,(...)”, o emprego da expressão “No 
entanto” serviu para mostrar uma idéia 
(A) alternativa. 
(B) adversativa. 
(C) conclusiva. 
(D) comparativa. 
(E) aditiva. 
 
09. Uma das regras de ortografia diz: depois da sílaba inicial “en” usa-se 
a letra “x”. Além das palavras que existem no texto, outra que obedece à 
regra, é 
(A) enximento. 
(B) enxarcar. 
(C) enxer. 
(D) enxadão. 
(E) anxova. 






10. O sujeito da locução verbal “vai ajudar” destacada no texto é 
(A) esse estudo. 
(B) crescimento. 
(C) lingüístico. 
(D) o sentimento. 
(E) a pessoa. 
 
11. Do salário recebido, um servidor público gasta um terço com 
alimentação e um décimo com transporte e ainda sobram R$ 340,00 para 
outros gastos. O salário desse servidor é de 
(A) R$ 360,00. 
(B) R$ 400,00. 
(C) R$ 520,00. 
(D) R$ 600,00. 
(E) R$ 640,00. 
 
12. Um mecânico faz revisão nos freios de três veículos da prefeitura, um 
a cada 10 dias, outro a cada 12 dias e um terceiro a cada 15 dias, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se hoje, ele fizer a revisão 
nos três veículos, a próxima vez em que fará a revisão dos três em um 
mesmo dia, ocorrerá daqui a 
(A) 36 dias. 
(B) 40 dias. 
(C) 45 dias. 
(D) 48 dias. 
(E))60 dias. 
 
13. Uma loja faz uma promoção, vendendo por R$22,50 uma garrafa 
térmica que antes custava R$30,00. O percentual de desconto foi de  
(A) 50%. 
(B) 35%. 
(C) 25%. 
(D) 20%. 
(E) 15%. 






14. Um auxiliar deve arquivar em pastas certo número de documentos 
iguais. Se ele colocar 75 documentos em cada pasta, ele usará 50 
pastas, entretanto, se colocar 30 documentos em cada uma, ele precisará 
de  
(A) 75 pastas. 
(B) 100 pastas. 
(C) 120 pastas. 
(D) 125 pastas. 
(E))150 pastas. 
 
15. Um supermercado oferecia dois tipos de embalagens de leite em pó: 
a de 400 gramas que custava R$5,00 e a de 150 gramas que custava 
R$4,20. Sabendo que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, podemos 
afirmar que o quilograma  
(A) da embalagem de 400 gramas custava R$ 14,00. 
(B) da embalagem de 400gramas custava R$ 20,00. 
(C) da embalagem de 150 gramas custava R$ 28,00. 
(D) da embalagem de 150 gramas custava R$ 32,00. 
(E) tem o mesmo custo nos dois tipos de embalagens. 
 
16. Para fazer um churrasco com carne bovina, calcula-se 250 gramas 
para cada homem e 200 gramas para cada mulher. Se a previsão é de 40 
homens e 50 mulheres, a quantidade prevista de carne bovina, em 
quilogramas (1 quilograma equivale a 1000 gramas), tem que ser igual a  
(A) 18. 
(B) 20. 
(C) 22. 
(D) 24. 
(E) 26. 
 






Utilize os dados abaixo para resolver às duas próximas questões. 
O chefe de um setor da Prefeitura resolveu distribuir entre os servidores 
os processos que tinha para arquivamento e percebeu que se desse 3 
processos para cada um, sobrariam 24 processos, mas se lhes desse 7 
processos, não sobraria nenhum.  
 
17. A quantidade de servidores existentes nesse setor era igual a 
(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 9. 
(E) 10. 
 
18. A quantidade de processos era igual a 
(A) 35. 
(B) 36. 
(C) 38. 
(D) 40. 
(E) 42. 
 
19. No recadastramento dos funcionários da Prefeitura compareceram 
1280 servidores, que correspondem a 80% do total. Logo, o total de 
servidores dessa Prefeitura é igual  
(A) 1600. 
(B) 1524. 
(C) 1500. 
(D) 1460. 
(E) 1380. 
 






20. Para pagar uma despesa de R$ 650,00, uma pessoa utilizou 28 
cédulas de R$ 10,00, 54 cédulas de R$ 5,00, 96 moedas de R$ 0,50 e o 
restante em moedas de R$ 0,10. O número de moedas de R$ 0,10 é igual 
a 
(A) 500. 
(B) 520. 
(C) 540. 
(D) 560. 
(E) 580. 
 
As 5 questões a seguir referem-se à Lei Nº 405, de 12.10.1989 que 
dispõe sobre o estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de 
Moju. 
 
21. Quanto ao limite de idade para inscrição no Concurso Público para a 
Prefeitura de Municipal de Moju (PMM), é correto afirmar que ela 
(A) tem que ser superior a 18 anos. 
(B) tem que ser inferior a 60 anos. 
(C) tem que ser superior a 17 anos. 
(D) tem que ser inferior a 55 anos. 
(E) não existe para ocupante de cargo ou função pública. 
 
22. Reversão é o reingresso no Serviço Público da PMM do funcionário 
__________, quando insubsistentes os motivos da ___________. As 
lacunas são corretamente preenchidas com: 
(A) demitido e demissão. 
(B) licenciado e licença. 
(C) aposentado e aposentadoria. 
(D) exonerado e exoneração. 
(E) removido e remoção. 
 






23. A perda do cargo do funcionário público da PMM estável poderá 
ocorrer  
(A) em hipótese alguma. 
(B) por ocasião da extinção do cargo. 
(C) pelo término da validade do concurso público realizado. 
(D) através de sentença judicial. 
(E) por não cumprimento das obrigações eleitorais. 
 
24. Quando pai e mãe de filho menor de 14 anos forem funcionários da 
PMM e viverem em comum, o salário família será concedido ao(à) 
(A) pai. 
(B) mãe. 
(C) pai e à mãe. 
(D) mais idoso entre o pai e a mãe. 
(E) mais antigo na PMM entre o pai e a mãe. 
 
25. NÃO será concedida licença para o trato de interesses particulares ao 
funcionário 
(A) de nível superior. 
(B) em cargo comissionado. 
(C) militar. 
(D) removido. 
(E) transferido. 
 






26. O município de Moju, como núcleo de povoamento, foi criado em 28 
de agosto de 1856, através da Lei 279 a partir da elevação à vila da 
freguesia do Divino Espírito Santo, sendo constituído pelas freguesias 
do/de 
(A) Divino Espírito Santo, de São José do Rio Acará e de Nª Sª. da 
Soledade do Rio Cairarí. 
(B) São José do Rio Acará, de Nª Sª da Soledade do Rio Cairarí e do 
Baixo Moju. 
(C) Divino Espírito Santo, de Igarapé-Miri e de São Manoel de Jambuaçú. 
(D) Nª Sª da Soledade do Rio Cairarí, de São Manoel de Jambuaçú e do 
Norte de Tailândia. 
(E) São José do Rio Acará, de São Manoel de Jambuaçú e de Igarapé-
Miri. 
 
27. Situa-se numa área de aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros 

quadrados (cerca de 60% do território do país) distribuída em nove estados, 
constituindo-se na região geoconômica menos populosa do Brasil. Esses 
dados referem-se à região 
(A) Nordeste. 
(B) Amazônica. 
(C) Centro-Sul. 
(D) Centro Oeste. 
(E) Sudeste. 
 
28. O município de Moju faz parte da micro região paraense de Tomé 
Açu, juntamente com os municípios de Tomé Açu, 
(A) Tailândia, Barcarena e Acará. 
(B) Acará, Goianésia e Tailândia. 
(C) Abaetetuba, Igarapé Miri e Tailândia 
(D) Barcarena, Igarapé Miri e Goianésia. 
(E) Concórdia, Tailândia e Acará. 
 
29. Um significativo impacto causado pelos grandes projetos a nossa 
região, com graves conseqüências no abastecimento, é o(a) 






(A) aumento da poluição do ar. 
(B) aumento da temperatura da região. 
(C) redução do poder aquisitivo. 
(D) êxodo rural. 
(E) ocorrência de chuvas ácidas. 
 
30. A imigração japonesa, que ora completa 100 anos, teve como forte 
destinação o Estado do Pará a partir de 1928. A atuação dos japoneses 
no denominado Campo de Concentração de Tomé Açu destacou-se na 
agricultura mundial pela produção de 
(A) pimenta do reino. 
(B) cacau. 
(C) seringa. 
(D) mamão. 
(E) hortaliças.

 
 







