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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também 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 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• 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 e identificado pelo 

digiselo. 

• 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.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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Texto 1 
 

Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 
Mario Quintana 

Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 
colhidos no mais íntimo de mim... 
Suas palavras 
seriam as mais simples do mundo,  
porém não sei que luz as iluminaria 
que terias de fechar teus olhos para as ouvir... 
Sim! Uma luz que viria de dentro delas, 
como essa que acende inesperadas cores 
nas lanternas chinesas de papel! 
Trago-te palavras, apenas... e que estão escritas 
do lado de fora do papel... Não sei, eu nunca soube o que dizer-te 
e este poema vai morrendo, ardente e puro, ao vento 
da Poesia... 
como uma pobre lanterna que incendiou! 
(Extraído do livro "Quintana de bolso", Editora LP&M Pocket - Porto Alegre (RS), 2006, pág. 59, seleção de Sergio Faraco.) 
 
Leia o trecho abaixo e responda as questões 01 a  03: 
 

“Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 
colhidos no mais íntimo de mim... 
Suas palavras 
seriam as mais simples do mundo,  
porém não sei que luz as iluminaria 
que terias de fechar teus olhos para as ouvir...” 
 
1. “SUAS” retoma, realizando coesão referencial, o termo: 
 

a) palavras b) versos c) mundo d) olhos e) luz 
 

2. O pronome oblíquo AS, destacado duas vezes no trecho acima, substitui o vocábulo: 
 

a) palavras b) versos c) luz d) íntimo e) mim 
 

3. O conectivo PORÈM possui no trecho valor semântico de: 
 

a) Causa b) Explicação c) Oposição d) Conclusão e) Finalidade 
 

4. “...este poema vai morrendo, ardente e puro, ao vento 
da Poesia... 
como uma pobre lanterna que incendiou!”  
Nesse trecho, o autor faz uso de um recurso de linguagem. O conectivo COMO é um elemento importante nesse recurso e tem 
valor de: 
 

a) conformidade b) concessão c) conseqüência d) comparação e) condição 
 

5.  Podemos afirmar sobre o texto 1: 
 

a) Que o autor sabe exatamente o que dizer à sua amada. 
b) Que as palavras ditas no poema acendem o fogo ardente de uma paixão antiga. 
c) O autor, na tentativa de dizer palavras de impacto, termina o poema assumindo que não conseguiu dizer o que queria. 
d) O texto revela a face egoísta do autor que não conclui seu pensamento e permanece na incógnita quanto ao que quis dizer. 
e) O texto é confuso e não produz significado. 
 

6. Assinale a alternativa em que não ocorre erro: 
 

a) Não vejo o porque de tanta discórdia. 
b) Haverá greve, por que? 
c) Gostaria de entender porque o planejamento não foi cumprido. 

d) Por quê não fez as atividades previstas? 
e) Nada justifica o porquê de tanta grosseria. 

 

“Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 
colhidos no mais íntimo de mim...”  
 

“Trago-te palavras, apenas... e que estão escritas 
do lado de fora do papel... Não sei, eu nunca soube o que dizer-te...” 
 

7. Esses dois trechos revelam: 
 

I – Que o autor não se convenceu de que conseguiu escrever os versos que realmente desejava dizer. 
II – A postura soberba do autor que, embora não tenha dito o que precisava, alimenta a idéia de dever cumprido. 
III – A impotência do autor diante de seu desejo de expressar com fidelidade seus sentimentos e a angústia por não ter 
conseguido. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) I e III b) II e III c) Apenas III d) Apenas II e) I e II 
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Texto 2 
 

Desencanto 
 

Manuel Bandeira 
 

Eu faço versos como quem chora 
De desalento... de desencanto... 
Fecha o meu livro, se por agora 
Não tens motivo nenhum de pranto. 
 

Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 
Tristeza esparsa... remorso vão... 
Dói-me nas veias. Amargo e quente, 
Cai, gota a gota, do coração. 
 

E nestes versos de angústia rouca 
Assim dos lábios a vida corre, 
Deixando um acre sabor na boca. 
 

- Eu faço versos como quem morre. 
 
8.  No segundo verso, as palavras “desalento” e “desencanto” possuem uma relação de: 
 
a) antonímia b) paronímia c) homonímia d) sinonímia e) hiperonímia 
 
9. A palavra DÓI é acentuada pelo mesmo motivo de: 
 
a) Idéia b) Baú c) Amapá d) Egoísta e) Órgão 
 
10. Em VOLÚPIA, como justificativa da acentuação, temos: 
 
a) uma paroxítona terminada em a 
b) uma proparoxítona 
c) oxítona terminada em a 

d) um ditongo aberto 
e) paroxítona terminada em ditongo 

 
11. Pela leitura atenta do texto 2, podemos afirmar que ele é, predominantemente: 
 
a) Narrativo 
b) Narrativo-argumentativo 

c) Argumentativo 
d) Descritivo 

e) Preditivo 

 
12.  No trecho “Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 
     Tristeza esparsa... remorso vão...”  
     o autor define o que é seu  verso. A essa função da linguagem chamamos de: 
 
a) Fática b) Metalingüística c) Emotiva d) Poética e) Referencial 
 
13. Na segunda estrofe a expressão “gota a gota” está escrita sem crase, uma vez que diante de palavras repetidas seu uso é 
proibido, assim como em: 
 
a) Vamos até a praça como combinamos. 
b) Os pratos foram preparados a francesa. 
c) Refiro-me a uma criança do orfanato. 
d) Dirigiu-se a direção sem temor. 
e) As vezes precisamos ser duros e falar a verdade. 
 
14. “Fecha o meu livro, se por agora 
Não tens motivo nenhum de pranto.”  
 
Temos no período acima uma conjunção com valor semântico de: 
 
a) Causa b) Conseqüência c) Conformidade d) Condição e) Concessão 
 
15. Na terceira estrofe o uso da vírgula se justifica por: 
 
a) Separar um aposto. 
b) Antecipar um gerúndio. 
c) Separar termos de mesma função sintática. 
d) Separar uma oração intercalada. 
e) Possuir sujeitos diferentes. 
 
16.  O valor da expressão     ( 4  ¹  – 3   ¹)   ¹ , corresponde a alternativa : 
 
a) – 1                b) - 12                c) 1               d) – 6                e) 1/12 
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17.  O menor número que se deve subtrair de 42.632 para se obter um número que seja simultaneamente divisível por 5 e por 
9 é considerado um número : 
 
a) maior que 20 e menor 30. 
b) um número primo menor que 10. 
c) um número primo maior que 20 e menor que 30. 

d) um número primo compreendido entre 10 e 20. 
e) maior 30 e menor que 40. 

 
18.  O gasto de uma família no mês de Março com alimentação foi de R$ 200,00. Sabendo que no mês de Abril houve um 
acréscimo de 20% na despesa com alimentação o mesmo acontecendo no mês de Maio com o percentual de 30%. Após sofrer 
esses aumentos sucessivos, podemos garantir que : 
 
a) O valor gasto com alimentação no mês de abril foi R$ 260,00. 
b) Abril e Maio sofrem aumento acumulado de 50%. 
c) O valor gasto com a alimentação no final dos meses de Abril e Maio será de R$ 307,00. 
d) O preço sofrendo um único aumento, equivalente a Abril e Maio, a taxa percentual seria de 56%. 
e) O valor gasto com a alimentação no final dos meses de Abril e Maio será de R$ 300,00. 
 
19. Em um banco de feira é anunciado a venda de tecidos (seda, linho e algodão) têm a mesma largura. A seda com 
comprimento de 96 metros, o linho, 60 metros e o de algodão com 72 metros. Dona Terezinha precisa dividir em cortes de 
mesmo comprimento e com o maior tamanho possível. Sendo assim, dona Terezinha obteve : 
 
a) 10 cortes de tamanhos iguais. 
b) 16 cortes de tamanhos iguais. 

c) 19 cortes de tamanhos iguais. 
d) 21 cortes de tamanhos iguais. 

e) 22 cortes de tamanhos iguais. 

 
20. Em uma Seleção de uma escola publica federal o aluno Marcelo submeteu-se a um teste. Obteve as seguintes notas 
indicadas na tabela : 
                                                                                      

A alternativa que melhor representa as informações da tabela é : 
a) o percentual de acerto em português é  70%. 
b) o percentual de acerto em matemática é 75%. 
c) A média aritmética do número de acertos é 58. 
d) o percentual de acertos de física é 84%. 
e) o percentual de acertos de matemática é 85%.  

 
21. Num sítio, um grupo de 15 meninas recolheu 360 caixas de laranjas  em 6 horas. No dia seguinte mais 6 meninas 
juntaram-se ao grupo, e elas recolheram 420 caixas. É correto afirmar que :   
 
a) o grupo executou o trabalho em 240 minutos. 
b) o grupo executou o trabalho em 7 horas. 
c) o trabalho foi executado 2 horas a menos. 
d) o grupo executou o trabalho em 3 horas e 30 minutos. 
e) o grupo executou o trabalho 1 hora a menos. 
 
22. Se A, B e C  são números diretamente proporcionais a 2,3,5, respectivamente e, A + C = 28, o valor de B corresponde a : 
 
a) 12           b) 8          c) 14           d) 7          e) 9 
 
23. Sr. Ricardo distribuiu entre os membros da sua família o seu salário da seguinte forma :deu metade a sua esposa, um terço 
do que restou ao filho mais velho e finalmente um quinto do que sobrou ao caçula , ficando ainda com R$ 640,00. O salário de 
Sr. Ricardo é : 
 
a) R$ 3.000,00           
b) R$ 2.400,00           

c) R$ 2.560,00           
d) R$ 1.840,00           

e) R$ 6.680,00 

 
24.  O médico receita para uma criança, um medicamento que contém 2,50 mg de uma certa droga . Se a criança só pode 
tomar até 0,5 mg da referida droga por kg de peso, por dia, então, uma criança com 30 kg pode tomar até :   
 
a) 6 cápsulas por dia. 
b) 8 cápsulas por dia. 
c) 3 cápsulas por dia. 
d)10 cápsulas por dia. 
e) 5 cápsulas por dia. 
 
25. O regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol, consta que vitória são 3 pontos, empate 1 ponto e derrota não 
pontua. Até a presente data foram computados 20 jogos. Se um desses times venceu 8 jogos e perdeu outros 8 jogos, quantos 
pontos ele tem até agora  ? 
 
a) 24 pontos            
b) 25 pontos           

c) 26 pontos           
d) 27 pontos           

e) 28 pontos 

 
 
 

Disciplina Número de 
questões 

 

Número de 
respostas certas 

  Português 100 82 
Matemática 80 68 
Física 60 54 
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26.  Sobre as Capitanias Hereditárias, marque a alternativa INCORRETA. 
 

a)  O governo Português não tinha recursos financeiros próprios para investir no processo de colonização brasileira. Por isso, 
resolveu implantar um sistema em que essa tarefa fosse transferida para as mãos da iniciativa particular. 
b)  Em 1534, o Rei de Portugal dividiu o Brasil em 15 grandes lotes (As capitanias hereditárias) e os entregou a pessoas de 
razoáveis condições financeiras, os donatários. 
c)  O donatário era a autoridade máxima dentro da sua capitania, tendo a responsabilidade de desenvolvê-la com seus próprios 
recursos. Com a morte do donatário a administração da capitania passava para seus descendentes. Por esse motivo as 
capitanias eram chamadas de Capitanias Hereditárias. 
d)  O Vinculo entre o rei de Portugal e o donatário era estabelecido em dois documentos básicos, a saber, Carta de Doação 
(conferia ao donatário a posse hereditária da capitania, isto é, o domínio exercido pelo proprietário, ou seja, os donatários eram 
proprietários das capitanias); e a Carta Foral (estabelecia os direitos e deveres dos donatários, relativos a exploração das 
terras). 
e)  Analisando os Direitos e Deveres dos Donatários, percebe-se claramente que o rei de Portugal reservava para si os 
melhores benefícios que a terra poderia oferecer. Quantos aos encargos, isto é, despesas necessárias para a colonização 
ficavam com os donatários. 
 
27. A Comarca de Alagoas foi constituída em 1711, e foi desligada da Capitania de Pernambuco (Decreto de 16 de setembro 
de 1817) em conseqüência da Revolução Pernambucana. O seu primeiro governador, o qual assumiu a função a 22 de janeiro 
de 1819 foi: 
 

a) Martin Afonso Pena 
b) Marechal Deodoro da Fonseca 
c) Sebastião Francisco de Melo e Póvoas  

d) Capitão Justino Alves da Costa 
e) José Afonso de Mello 

 
28. O município de Igreja Nova, pelo seu histórico e formações administrativas, sofreu uma alteração toponímica, dada pela Lei 
Estadual nº 1.139 de 30 de junho de 1928, esta alteração toponímica corresponde a qual das alternativas abaixo apresentadas: 
 
a) Ponta das Pedras para Oitizeiro 
b) Oitizeiro para São Sebastião 
c) São João Batista para Ponta das Pedras 

d) Triunfo para Igreja Nova 
e) Oitizeiro para Igreja Nova 

 
 29. O orago do templo católico do município de Igreja Nova é: 
 
a) São Sebastião 
b) São João Batista 

c) São Francisco 
d) São Pedro 

e) São Judas Tadeu 

 
30. Em relação a formação administrativa do município de Igreja Nova e os seus distritos, o município que conseguiu sua 
autonomia sendo desmembrado do então município de Igreja Nova, dada pela Lei Estadual nº 2.229 de 31 de maio de 1960, 
passando a receber o topônimo de São Sebastião era à época  distrito de Igreja Nova e chamava-se: 
 
a) Salomé 
b) Ponta das Pedras 

c) Triunfo 
d) Oitizeiro 

e) Campo Belo 
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RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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