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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

 
Texto 1 

 
REFLUXO, O INCÔMODO QUE VEM DO ESTÔMAGO 
 

Despertar no meio da noite com a sensação de 
queimação ou sentir uma dor lancinante no peito, intensa a 
ponto de ser confundida com uma angina, são sintomas que 
podem ter como causa a doença do refluxo. Atingindo 25% da 
população, o refluxo acontece quando há o retorno do material 
do estômago, como o suco gástrico, para o esôfago ou vias 
respiratórias.  

Nem sempre, porém, ele pode ser notado. “A maioria 
dos pacientes com sintomas respiratórios relacionados ao 
refluxo não tem sintomas típicos. Eles têm tosse e pigarro, 
mas não apresentam azia, não sentem o líquido subir”, alerta o 
gastroenterologista Carlos Brito, do Hospital Esperança. 
Quando os sintomas estão presentes, a pessoa pode sentir azia 
numa frequência maior que duas vezes por semana, por 
exemplo. Existem ainda, conforme explica Brito, alguns 
sintomas atípicos, como tosse e sinusite crônicas, rouquidão, 
pigarro, faringite ou laringite de repetição, aftas, mau hálito e 
até mesmo problemas pulmonares, como asma e pneumonia 
de repetição. “Outro sintoma é a dor no peito, não cardíaca, e a 
sensação de bolo na faringe”, explica o profissional.  

O tratamento do refluxo é medicamentoso, mas inclui 
algumas alterações de comportamento e dieta. Perder peso e 
evitar alimentos como chocolate, café e comidas gordurosas, 
oleosas e condimentadas costuma ser indicado. Estimula-se 
ainda a prática de exercícios físicos. 

 
In: Folha de Pernambuco. Digital. 11 abr. 2009. 

 
 

O texto 1 traz informações sobre uma doença chamada 
refluxo. Essas informações se dirigem, especialmente, a 

 
A) especialistas da área médica. 
B) pesquisadores do assunto. 
C) pessoas leigas, leitoras do jornal. 
D) portadores da doença do refluxo. 
E) professores da área médica. 

 
 
 

De acordo com o texto, a doença do refluxo  
 

A) pode ser confundida com aftas. 
B) tem entre os seus sintomas a angina. 
C) é causada por comidas gordurosas. 
D) tem como sintomas típicos o pigarro e a tosse. 
E) deve ser tratada com medicamentos, dieta e exercícios. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ao recorrer a um profissional para buscar as informações de 
que precisa, o autor consegue que seu texto 

 
A) chame a atenção de especialistas. 
B) ganhe mais credibilidade. 
C) fique excessivamente técnico. 
D) torne-se difícil de entender. 
E) vire uma espécie de manual. 
 
 
 
Dizer que a doença do refluxo atinge 25% da população é o 
mesmo que dizer que 

 
A) ¼ da população tem refluxo. 
B) a doença atinge 1/3 da população. 
C) quase todo mundo sofre de refluxo. 
D) ¾ da população é doente de refluxo. 
E) metade da população sofre da doença. 

 
 
 

No trecho “Nem sempre, porém, ele pode ser notado”, “ele” 
está no lugar de 

 
A) esôfago. 
B) suco gástrico. 
C) estômago. 
D) retorno. 
E) refluxo. 

 
 
 

No trecho “Estimula-se ainda a prática de exercícios físicos”, a 
palavra destacada pode ser substituída, sem mudança no sentido 
do texto, por 

 
A) muito. 
B) de fato. 
C) por isso. 
D) também. 
E) portanto. 

 
 
 

No trecho “Despertar no meio da noite com a sensação de 
queimação ou sentir uma dor lancinante no peito”, a palavra 
destacada, que junta as duas orações, estabelece entre elas uma 
ideia de 

 
A) adição. 
B) alternativa. 
C) conclusão. 
D) explicação. 
E) oposição. 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                        Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais / Nível Fundamental 

Página 2/5  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 

Texto 2 
 
MARQUISE DE PRÉDIO DESABA NO CENTRO DO 
RECIFE 
 
Da Folha Digital  
 
A marquise do edifício Antônio Elihinas e Filho, localizado na 
Rua do Rangel, n° 88,  no bairro de Santo Antônio, centro do 
Recife, desabou por volta das 4h, deste sábado (11).  
O prédio de três andares é ocupado por uma loja de roupas no 
térreo e um restaurante self-service no primeiro piso, mas no 
momento do acidente não havia ninguém, já que o comércio 
começaria a funcionar a partir das 9h. Nenhum transeunte foi 
atingido no acidente. 
As chuvas da madrugada afetaram a construção edificada em 
1929 de concreto aramado que fez o reboco da parte superior 
cair. 
O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 7h, 
isolou a área e interditou o prédio. A Coordenadoria de Defesa 
Civil (Codecir) encaminhou uma equipe ao local para realizar 
a vistoria. O prédio ficará interditado até ser restaurado. 

In: Folha de Pernambuco. Digital. 11 abr. 2009. Adaptado. 
 
 
 
A principal informação do texto é: 

 
A) a marquise do edifício Antônio Elihinas e Filho desabou 
B) o prédio tem três andares e, no térreo, há uma loja de 

roupas. 
C) no primeiro piso do prédio há um restaurante self service. 
D) no momento do acidente não havia ninguém no prédio. 
E) o prédio ficará interditado até ser restaurado. 
 
 
 
A informação do local onde ocorreu o fato está no trecho 

 
A) “marquise do edifício Antônio Elihinas e Filho”. 
B) “Rua do Rangel, n° 88,  no bairro de Santo Antônio, 

centro do Recife”. 
C) “o prédio de três andares”. 
D) “no primeiro piso”. 
E) “O Corpo de Bombeiros a área e interditou o prédio”. 
 
 
 
O trecho “por volta das 4h, deste sábado (11)” informa, em 
relação ao que ocorreu, 

 
A) o fato: o quê. 
B) o modo: como. 
C) as pessoas: quem. 
D) a causa: por quê. 
E) o tempo: quando. 

 
 

 
 

 
As consequências do acidente aparecem em 

 
A) “o comércio começaria a funcionar a partir das 9h”. 
B) “Nenhum transeunte foi atingido no acidente”. 
C) “As chuvas da madrugada afetaram a construção edificada 

em 1929”. 
D) “O Corpo de Bombeiros chegou no local por volta das 7h”. 
E) “O prédio ficará interditado até ser restaurado”. 

 
 
 

Considere a oração: O prédio de três andares é ocupado por 
uma loja de roupas no térreo. Agora indique a alternativa que 
completa adequadamente a oração “Três andares do prédio... 

 
A) é ocupado por uma loja de roupas no térreo. 
B) são ocupados por uma loja de roupas no térreo. 
C) são ocupado por uma loja de roupas no térreo. 
D) é ocupada por uma loja de roupas no térreo. 
E) será ocupado por uma loja de roupas no térreo. 

 
 
 

No texto, o termo “edifício Antônio Elihinas e Filho” é 
substituído por 

 
A) “prédio de três andares”. 
B) “loja de roupas no térreo”. 
C) “concreto aramado”. 
D) “Corpo de Bombeiros”. 
E) “Coordenadoria de Defesa Civil (Codecir)”. 

 
 
 

 No texto, “transeunte” é aquele que 
 

A) tem frio. 
B) foi atingido. 
C) é provisório. 
D) passa no local. 
E) exige complemento. 

 
 
 

No texto, a expressão que é usada para indicar a falta de uma 
informação exata é 

 
A) por volta. 
B) deste sábado. 
C) no momento. 
D) encaminhou. 
E) vistoria. 

 
 
 
 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA E DE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DO MORENO
 
 
 
A Auxiliar de Serviços Maria José, da Prefeitura do Moreno, 
compra cinco latas de azeite a quatro reais e setenta centavos a 
lata, cinco latas de leite em pó a três reais e doze centavos 
cada e três caixas de iogurte com seis iogurtes cada caixa ao 
preço de oitenta centavos por iogurte. Paga com uma nota de 
cinqüenta reais e quer saber quanto irá receber de troco. Qual 
das alternativas a seguir representa a solução para este 
problema? 
 
A) Receberá de troco três reais e cinquenta centavos. 
B) As compras custaram cinquenta reais. 
C) Faltam ainda três reais e cinquenta centavos. 
D) Tem direito ao troco de um real e trinta e cinco centavos. 
E) Faltam ainda um real e trinta e cinco centavos. 
 
 
 
 
O IPAD realizou um concurso público para o preenchimento 
de vários cargos de uma Instituição Municipal no dia 14 de 
junho, um sábado do ano bissexto 2008. Daqui a quantos anos 
o dia 14 de junho será novamente no sábado? 
 
A) 4 anos.  
B) 5 anos.  
C) 6 anos. 
D) 7 anos. 
E) 8 anos. 
 
 
 
 
 
Numa reunião da Prefeitura do Moreno com a comunidade do 
bairro de Bela Vista, realizada na Escola Artur Mendonça, 
cada uma das 125 pessoas presentes recebeu um número 
diferente, a partir do número 1 até o 125.  Em dado momento, 
o professor Rodrigo Cristian fez uma lista das pessoas com 
número par e das pessoas com número múltiplo de 3, que 
deveriam participar de um projeto social. Algumas pessoas 
reclamaram, dizendo que o seu nome aparecia duas vezes na 
lista. Quantas pessoas apareceram duas vezes na lista? 

A) 15. 
B) 20. 
C) 25. 
D) 30. 
E) 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Durante uma aula sobre radiciação, ministrada pelo professor 
Ricardo Vinícius, da Escola Dom Jaime Câmara, no centro da 
cidade do Moreno, houve um questionamento sobre o número 

1212 . O aluno Laerte perguntou a que é igual tal número? 
Imediatamente, o professor interpretou a forma do número sob 
radical, simplificou-o e respondeu: tal número é igual a:  
 
A) 66 .   

B) 3212 .  
C) 612 3.2 .  
D) 126 .   

E) 
12

12 . 
 
 
 
 
Num clube social da cidade do Moreno, frequentado por 
Andreza Gomes, a piscina tem a forma da figura abaixo, que é 
um polígono de seis lados, com um ângulo interno de 270º, os 
demais ângulos de 90º e os quatro lados menores com 12 
metros cada. Andreza costuma nadar pelo meio da piscina, a 
partir do ponto A, descrevendo o trajeto representado, na 
figura, pelo ângulo reto ABC, em que AB = BC. Certo dia, ela 
nadou por esse trajeto 4 vezes, isto é; foi e voltou 2 vezes. 
Quantos metros ela percorreu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 104 metros. 
B) 114 metros. 
C) 124 metros. 
D) 134 metros. 
E) 144 metros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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A Prefeitura do Moreno realizou uma festa para recepcionar a 
entrada, nas Escolas Municipais, de 250 novos alunos e 350 
novas alunas. Para dançar, cada aluno escolhe uma aluna ao 
acaso formando um par. Pergunta-se: Quantos pares podem 
ser formados?  
  
A) 87.200 pares.  
B) 87.300 pares. 
C) 87.400 pares. 
D) 87.500 pares. 
E) 87.600 pares. 
 
 
 
 
Segundo estatísticas do Banco Mundial, em seu Relatório 
sobre o desenvolvimento Mundial-1995, o Brasil apresentava 
uma das mais expressivas dívidas externas de todo o chamado 
"mundo subdesenvolvido". Esta dívida, em 1980 era de 70 
bilhões de dólares. Em 1993, a mesma dívida já era de 133 
bilhões de dólares. Assinale a única alternativa que indica a 
porcentagem correspondente ao aumento da dívida externa 
brasileira no período 1980-1993.  
 
A) 80%.   
B) 85%.   
C) 70%.  
D) 75%. 
E) 90%.                             
 
 
 
 

As lojas SANTANA, no centro da cidade do Moreno, mantêm 
um convênio com a Prefeitura de vendas a prazo para os 
funcionários municipais. No dia 18 dezembro, um Auxiliar de 
Serviços Urbanos ao pagar uma prestação de R$ 120,00 com 
vencimento no dia 03 de dezembro, foi informado que, por 
razão do atraso, o valor a ser pago deveria ser acrescido de 2% 
de multa sobre o valor da prestação e mais R$ 0,17 por dia de 
atraso. Então, o valor final da prestação a ser paga pelo 
Auxiliar de Serviços Urbanos foi de:  

A) R$ 123,94. 
B) R$ 124,94. 
C) R$ 125,94. 
D) R$ 126,94. 
E) R$ 127,94. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante uma aula de Matemática, ministrada pelo professor 
Ricardo Vinícius, da Escola Dom Jaime Câmara, no centro da 
cidade do Moreno, o aluno Alex dos Campos perguntou: qual o 
valor que representa (10%)2 ? O professor respondeu. (10%)2  
representa: 
 

A) 100%.           
B) 20%. 
C) 5%. 
D) 1%. 
E) 0,1%. 
 
 
 
 

O reservatório de água da Secretaria de Educação do Moreno, 
cujo volume é de 1249 litros possui 2,4 metros de comprimento 
e 80 centímetros de largura. A altura desse reservatório, em 
centímetros, corresponde a:  
 
A) 65.  
B) 75. 
C) 85. 
D) 95. 
E) 55 
 
 
 

A aluna Ilma Dantas, da Escola de 1º grau Disneylândia do 
município do Moreno, se dirigiu à professora Karla Patrícia e 
disse. “Na minha calculadora, a tecla da divisão não funciona. 
Nessa situação, para dividir um número por 40, usando a 
calculadora, eu devo multiplicar 40 por qual número”? A 
professora foi ao quadro, explicou e concluiu: você deve 
multiplicar o número 40 por: 
 
A) 0,025. 
B) 0,25. 
C) 0,005. 
D) 0,05. 
E) 0,015. 
 
 
 
Num pequeno “corredor” do prédio central da Prefeitura do 
Moreno, uma parede medindo 16 metros de comprimento por 
1,6 metros de altura foi revestida com pedras de porcelana. 
Então, para se revestir a parede quantas caixas de pedras de 
porcelana foram compradas pela Prefeitura se cada caixa 
possui 2 metros quadrados?  
 
A) 11 caixas. 
B) 12 caixas. 
C) 13 caixas. 
D) 14 caixas. 
E) 15 caixas. 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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De 30 de novembro a 8 de dezembro acontece na cidade do 
Moreno, uma grande festa religiosa que é celebrada com 
novenários, queima de fogos, procissão e missas na Igreja 
Matriz, que já faz parte do calendário cultural da cidade. Nesse 
período comemora-se: 

 
A) O dia de N.Sa. do Carmo, padroeira da cidade. 
B) O dia de N.Sa. das Graças que traz benção para o povo do 

Moreno. 
C) O dia de N.Sa. da Conceição. 
D) Santo Antônio, o santo casamenteiro na tradição popular. 
E) O divino Espírito Santo que guarda a cidade. 

 
 
 

A economia do município do Moreno teve sua origem na 
cultura canavieira e na indústria têxtil. Atualmente o setor que 
mais emprega no município é: 

 
A) Setor de calçados. 
B) A indústria e o comércio. 
C) O turismo. 
D) O setor agropecuário. 
E) O comércio de artesanatos locais. 

 
 
 

O nome da cidade do Moreno é uma homenagem: 
 

A) à quantidade de morenos da população. 
B) ao Barão do Moreno, morador antigo da cidade. 
C) a dois irmãos, Baltazar e Gaspar Gonçalves Moreno 

(conhecidos como os irmãos Moreno). 
D) a D. Pedro II, rei de Portugal, que visitou a cidade com 

suas filhas morenas. 
E) aos mascates morenos que fundaram a cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 




