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INSTRUÇÕES 

 
INSTRUÇÕES 

1. Este BOLETIM contém 20 (vinte) 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 
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________________________________________________
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___________ 






NAS QUESTÕES DESTA PROVA, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA 
 

 
USE A TIRA ACIMA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 1 A 6

1º QUADRO - HORÁCIO DIZ: PENSAR QUE ISSO AÍ FOI PARTE 
DE UM GRANDE ANIMAL! 
2º QUADRO - HORÁCIO DIZ: “PASSEOU POR AÍ HÁ MILHARES 
DE ANOS! TALVEZ MILHÕES! 
3º QUADRO - HORÁCIO DIZ: SUSTENTOU TONELADAS DE 
CARNE E MÚSCULOS! PROVAVELMENTE DE UM GRANDE 
CARNÍVORO! 
 
01. Na tira, Orácio fala de algo que 
(A) está acontecendo. 
(B) aconteceu em um passado recente. 
(C) não aconteceu. Ele está apenas pensando. 
(D) aconteceu há muito tempo atrás. 
(E) ainda vai acontecer. 
 
02. No segundo quadro, temos a frase / “passeou” por aí / , a forma 
verbal passeou está entre aspas para  
(A) reforçar a idéia do passeio. 
(B) indicar que a idéia de passeio não se aplica ao texto 
(C) destacar que passeio está substituindo a palavra viveu. 
(D) simplesmente destacar a palavra. 
(E) mostrar que a palavra escreve-se só com um “s”. 
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03. Dos trechos abaixo, o que dá idéia de tempo decorrido, é  
(A) “um grande carnívoro” 
(B) “toneladas de carne” 
(C) “parte de um grande animal”. 
(D) “talvez milhões”. 
(E) “há milhares de anos” 
 
04. A palavra carnívoro significa aquele que 
(A) prefere carne como alimento. 
(B) come carne e frutas. 
(C) come carne e legumes. 
(D) come todo tipo de alimento. 
(E) não gosta de carne. 
 
05. Das palavras retiradas da tira, a que está no plural, é 
(A) mais. 
(B) toneladas. 
(C) passeou. 
(D) grande. 
(E) isso. 
 
06. Na tira, Orácio usou algumas palavras que se encontram abaixo, 
dessas, a que pertence ao gênero feminino, é  
(A) grande.  
(B) sustentou. 
(C) carne. 
(D) isso. 
(E) animal.

 
A PRÓXIMA TIRA É REFERÊNCIA PARA RESPONDER ÀS 

QUESTÕES DE 7 A 9. 






 
1º QUADRO - Horácio diz: UM FEROZ E GINGANTESCO 
MONSTRO!... ESPALHANDO TERROR  E PÂNICO! MAIOR E MAIS 
VIOLENTO DO QUE TODOS DO SEU TEMPO! 

 1º QUADRO - Horácio diz: É! DEVE TER APRONTADO HORRORES! 
 
07. A interpretação que se faz da fala de Orácio  

“É! Deve ter aprontado horrores”, 
no segundo quadro, é a de quem 
(A) só fez coisas boas. 
(B) fez muitas estripulias. 
(C) aprontou muitas casas. 
(D) aprontou muito para a família. 
(E) aprontou muito para o Orácio. 
 
08. A palavra “Feroz” tem o mesmo significado de  
(A) ferino. 
(B) manso. 
(C) altivo. 
(D) desumano. 
(E) feio. 
 
09. A palavra cuja separação silábica está correta, é  
(A) a-pron-tado. 
(B) mon-stro. 
(C) te-r. 
(D) mai-or. 
(E) hor-ro-res. 

UM FEROZ E 
GIGANTESCO 
MONSTRO!... 

ESPALHANDO 
TERROR, PÂNICO! 

MAIOR E MAIS 
VIOLENTO DO QUE 

TODOS DO SEU 
TEMPO! 

É! DEVE TER APRONTADO 
 HORRORES! 






10. Das palavra abaixo, a que se encontra ortograficamente correta é  
(A) esperiência. 
(B) honestedade. 
(C) amisade. 
(D) expectativa. 
(E) macacheira. 
 
11. Um Auxiliar de Serviços Gerais realiza faxina de dois em dois 
dias, um outro de três em três dias, enquanto um terceiro realiza de 
quatro em quatro dias, independente de fins de semanas ou feriados. 
No dia 1º de maio, eles se encontraram para realizar suas faxinas, 
voltando a se encontrar novamente no dia 
(A) 13 de maio. 
(B) 12 de maio. 
(C) 11 de maio. 
(D) 10 de maio. 
(E) 9 de maio. 
 
12. Para pagar uma despesa de R$ 452,00, uma pessoa possuía 2 
notas de R$ 100,00, 3 notas de R$ 50,00 e 4 notas de R$ 20,00. 
Como o valor não foi suficiente, ela pediu emprestado ao seu irmão, 
que completou o restante com notas de R$ 2,00. A quantidade de 
notas do irmão foi igual a  
(A)   8. 
(B)   9. 
(C) 10. 
(D) 11. 
(E) 12. 
 






13. Um senhor entra em um ônibus com sua esposa e seus quatro 
filhos. A passagem de cada um custou R$ 2,00 e ele pagou todas 
entregando uma cédula de R$ 20,00. O troco recebido por este 
senhor foi de 
(A) R$ 7,00. 
(B) R$ 8,00. 
(C) R$ 9,00. 
(D) R$ 11,00. 
(E) R$ 12,00. 
 
14. Para executar um serviço, um marceneiro precisou de duas 
dúzias de esteios, uma dezena e meia de pernamancas e meia 
centena de ripas. O total de peças de madeira que utilizou foi igual a  
(A) 86. 
(B) 89. 
(C) 92. 
(D) 93. 
(E) 96. 
 
15. Para fazer uma viagem de 165 km, um veículo consome 11 litros 
de gasolina. A distância que esse veículo conseguiria percorrer se 
possuísse apenas 9 litros, seria igual a 
(A) 160 km. 
(B) 155 km. 
(C) 145 km. 
(D) 140 km. 
(E) 135 km. 
 






16. Uma pessoa possuía 36 livros, uma outra 30 e uma terceira 24. 
Elas resolveram doar livros para uma biblioteca, com a condição de 
que a quantidade a ser doada por cada uma fosse igual ao maior 
divisor comum entre as quantidades de livros que elas possuíam. O 
total de livros doados pelas três foi igual a 
(A)   6. 
(B)   8. 
(C) 12. 
(D) 15. 
(E) 18. 
 
17. As taxas de inscrição do Concurso para a Prefeitura de Moju 
custaram R$ 25,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 40,00 
para os de nível médio e R$ 60,00 para os de nível superior. Se em 
certo dia, inscreveram-se 250 para o nível fundamental, 80 para o 
nível médio e 25 para o nível superior, o total arrecadado com as 
taxas dessas inscrições foi igual a 
(A) R$ 12040,00. 
(B) R$ 11060,00. 
(C) R$ 10950,00. 
(D) R$ 98630,00. 
(E) R$ 8720,00. 
 
18. Esta prova terá a duração de 240 minutos. Se você demorar 9 
minutos para resolver cada uma das 20 questões, a quantidade de 
minutos que sobrarão para marcar o seu cartão resposta, será igual a 
(A) 60 minutos. 
(B) 54 minutos. 
(C) 50 minutos. 
(D) 46 minutos. 
(E) 42 minutos. 
 






19. Três servidoras possuem 3, 5 e 6 anos de serviço na Prefeitura 
Municipal. O tempo de serviço municipal necessário para elas se 
aposentarem é igual ao menor múltiplo comum calculado entre os 
seus tempos de serviços. A soma das quantidades de anos que 
faltam para essas servidoras se aposentarem do serviço público 
municipal, é igual a 
(A) 74 anos. 
(B) 75 anos. 
(C) 76 anos. 
(D) 77 anos. 
(E) 78 anos. 
 
20. Para ir de Moju a Belém e retornar, um veículo demorou 6 horas. 
Se ele demorou 2 horas em Belém, então a viagem de Moju a Belém, 
que durou o mesmo tempo da viagem de Belém a Moju, teve a 
duração de 
(A) 3 horas e meia. 
(B) 3 horas. 
(C) 2 horas e meia. 
(D) 2 horas. 
(E) 1 hora e meia. 







