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                                        Cargo: Auxiliar Administrativo  
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
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 30 (trinta), 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 
 

Respeite os limites físicos 
Anderson Moço (novaescola@atleitor.com.br) 

 
Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao bloqueio 
num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro. Cansados, os 
músculos pedem para parar: eles estão entrando em fadiga. No dia seguinte, se o esforço foi demasiado, a dor entra em ação. 
Pesadas, coxas e antebraços "reclamam" a cada movimento, nos deixando prostrados. Felizmente, esse quadro costuma durar 
pouco: basta voltar a exercitar o grupo muscular afetado depois de um período de pelo menos 24 horas de descanso. 
 
Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais. Elas funcionam como 
um alarme do organismo, informando que nosso corpo está operando em sua capacidade máxima e precisa de uma folga. 
Ignorar esse alerta biológico pode ser bastante perigoso e acabar levando a uma lesão séria, que pode demorar meses para 
ser curada. Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição. 
 
1. Em “parecem fracos, como se não mais obedecessem aos comandos do cérebro”, o verbo destacado indica: 

 
a) uma possibilidade 
b) uma improbabilidade 

c) uma ação certa no presente 
d) uma ação certa no passado 

e) uma ação incerta no passado 

 
2. Em “Nos últimos minutos de uma partida de futebol, no trecho final de uma longa corrida ou depois de seguidas subidas ao 
bloqueio num jogo de vôlei, pernas e braços parecem fracos” os termos destacados estão empregados, respectivamente, na 

função de: 
 
a) sujeito e predicativo do sujeito 
b) objeto e predicativo do objeto 
c) adjuntos adnominais e objeto direto 

d) adjuntos adverbiais e objetos direto 
e) sujeito e objeto direto 

 
3. Em “Cansados, os músculos pedem para parar” temos a característica antecipada. Analise as orações a seguir: 

 
I – Estressado, o médico saiu da cirurgia. 
II - O médico saiu da cirurgia estressado. 
III – O médico estressado saiu da cirurgia. 
 
O (s) item (s) que mantém (mantêm) a característica com sentido semelhante ao do trecho destacado é (são): 
 
a) I apenas 
b) Apenas I e II 

c) I e III apenas 
d) II apenas  

e) III apenas 

 
4. “eles estão entrando em fadiga” O pronome pessoal desse trecho refere-se à: 

 
a) pernas e braços 
b) comandos 

c) músculos 
d) pessoas 

e) cansados 

 
5. “No dia seguinte, se o esforço foi demasiado” o termo destacado poderia ser substituído, considerando as alterações 

verbais necessárias, sem prejuízo de sentido por: 
 
a) mesmo que 
b) porquanto 

c) conquanto 
d) embora 

e) caso 

 
6. “coxas e antebraços reclamam" Esse trecho revela: 
 
I – Linguagem denotativa 
II – Linguagem conotativa sem uso de figuras de linguagem 
III – Linguagem conotativa com uso de figuras de linguagem 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas II 
b) Apenas III 

c) Apenas I 
d) I e II apenas 

e) I e III apenas 

 
7. A palavra “prostrado”, no texto, tem relação de sinonímia com: 

 
a) abatido b) diminuído c) humilhado d) ajoelhado e) contrito 
 
8. “Felizmente, esse quadro costuma durar pouco” O termo destacado expressa: 

 
a) modo de ação 
b) tempo 

c) lugar 
d) ponto de vista 

e) certeza 
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9. “Felizmente, esse quadro costuma durar pouco: basta voltar a...” A pontuação desse trecho justifica-se, respectivamente, 
por separar: 
 
a) Advérbio deslocado e explicação do termo anterior 
b) Oração adverbial e aposto 
c) Aposto e adjunto adverbial 

d) Termo da mesma função sintática e citação 
e) Termo antecipado e vocativo 

 
10. “Todo mundo que faz ou já fez atividade física” Nesse trecho, o conectivo é: 

 
I – excludente, pois apenas uma afirmação é possível. 
II – excludente, uma vez que “quem já fez”, não pode se encaixar no número de “quem faz”. 
III – inclusivo, pois uma afirmação não anula a outra. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I b) apenas I e II c) apenas II d) apenas I e III e) apenas III 
 
11. “Todo mundo que faz ou já fez atividade física sabe que a dor e a fadiga são duas sensações normais.” O conectivo QUE, 

nesse trecho, é: 
 
a) conjunção causal 
b) conjunção integrante 

c) partícula de realce 
d) pronome relativo 

e) conjunção consecutiva 

 
12. “Elas funcionam como um alarme do organismo” O pronome pessoal faz referência ao termo: 

 
a) sensações 
b) dor e fadiga 

c) pernas e braços 
d) capacidade máxima 

e) alarme do organismo 

 
13. “precisa de uma folga” O complemento destacado é igual, em seu tipo e emprego, ao da oração: 

 
a) Resolve-se problemas jurídicos. 
b) Saímos apressadamente. 

c) Confiei em meus amigos. 
d) Nada foi em vão. 

e) Encontrei os velhos conhecidos. 

 
14. “Nas aulas de Educação Física, a turma deve trabalhar essa importante lição.” A vírgula separa: 
 
a) Adjunto adverbial de tempo 
b) Aposto 

c) Vocativo 
d) Adjunto adverbial de lugar 

e) Adjunto adverbial de afirmação 

 
15. “está operando em sua capacidade máxima” O pronome possessivo SUA faz referência a: 

 
a) capacidade b) máxima c) organismo d) folga e) alerta 
 
16. A média aritmética de 50 números é igual a 30. Retirando-se um desses números, a média aritmética dos 49 números 
restantes passará a ser 29. O número retirado é igual a?   
 
a) 18 b) 19 c) 17,5 d) 16 e) 14,5 
 
17. Dois irmãos se encontram hoje no restaurante que freqüentam sistematicamente, um a cada 24 dias, e o outro, a cada 36 
dias. Levando em consideração que cada mês tem 30 dias, a próxima vez que ambos se encontrarão em tal restaurante 
ocorrerá daqui a: 
 
a) 3 meses 
b) 2 meses e 2 dias 

c) 2 meses e 12 dias 
d) 3 meses e 16 dias 

e) 2 meses e 19 dias 

  
18. Um grupo de pais querem promover para seus filhos, uma viagem ao zoológico. Sabe-se que, se cada um dos pais 
contribuírem com R$ 5,00, faltarão R$ 10,00. Mas, se cada um der R$ 0,50 a mais, sobrarão R$ 6,00. Quantos são as crianças 
que participaram da viajem, considerando o número de pais igual o de crianças: 
 
a) 22 crianças b) 24 crianças c) 26 crianças d) 28 crianças e) 32 crianças 
 
19.  Numa escola, 25% do total de alunos são do ensino fundamental I (1º ao 5º ano), 40% são alunos do ensino fundamental II 
(6º ao 9º ano) e no ensino médio tem  70 alunos matriculados. Podemos garantir que nessa escola existem? 
 
a) 200 alunos b) 180 alunos c) 160 alunos d) 145 alunos e) 125 alunos  
 
20.  Uma fazenda dispõe de uma quantidade de ração suficiente para alimentar 12 animais, entre vacas e bois durante 45 dias, 
mas o proprietário da fazenda comprou do seu vizinho, outras 6 vacas. Podemos garantir que a reserva de ração darão para, 
no máximo? 
 
a) 36 b) 50 c) 30 d) 67 e) 22 
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21.  Vovó Moacir separa do seu salário a quantia de R$ 60,00 com o intuito em dividir para seus dois netos Gutemberg e 
Mateus, de acordo com a razão de 2/3. Determine a diferença entre a parte maior pela a menor que os netos receberão: 
 

a) 8 b) 10 c) 12 d) 12 e) 14 
 
22.  A expressão 0,2727... é uma dizima periódica composta. A geratriz dessa dizima é representado pela fração M/N, nessa 
situação podemos garantir que M + N é igual a: 
 
a) 18 b) 17 c) 16 d) 15 e) 14 
 
23. Um relato de um grande empresário do ramo alimentício, revela que quando iniciou a fabricação de doces, procurava 
vender em repartição pública. Colocava sempre sua produção em caixas todas iguais. Numa determinada semana preencheu 
19 caixas deixando a vigésima caixa com 15 potes de doce, isto é, com 1 pote de doce a menos que sua capacidade. Nessa 
situação, podemos garantir que a produção nessa determinada semana corresponde a: 
 

a) 337 potes de doce 
b) 248 potes de doce 

c) 319 potes de doce 
d) 296 potes de doce 

e) 358 potes de doce 

 
24.  Perto da casa da professora Julieta, passam duas linhas de ônibus que Julieta pode utilizar para seu deslocamento até o 
trabalho, os ônibus são pontuais nos seus horários. Um passa de 15 em 15 minutos e o outro de 25 em 25 minutos. 
Considerando que os dois ônibus passem juntos às 8:00 horas, a que horas passarão juntos novamente? 
 
a) 9h 15 min b) 9h 30 min c) 9h 45 min d) 9h 55 min e) 10h 30 min 
 
25.  Após uma pesquisa sobre o uso de motocicletas numa empresa de Pernambuco, o gerente observou que o número de 
motocicletas é o triplo de automóveis no estacionamento da empresa. Considerando que no pátio existem automóveis e 
motocicletas, com o total de 130 rodas. Determine o número de veículos que se encontram no pátio: 
 
a) 50 b) 51 c) 52 d) 53 e) 54 
 
26. Em relação ao planeta Terra, observe as assertivas abaixo e em seguida assinale aquela que contém as informações 
corretas: 
 

a) Tem aproximadamente o mesmo tamanho do planeta Mercúrio, e é o segundo planeta a partir do Sol. 
b) É o segundo menor do Sistema Solar e o planeta mais próximo do Sol. 
c) É o terceiro menor em tamanho no Sistema Solar e o quarto planeta a partir do Sol. 
d) É o quinto maior planeta do Sistema Solar e o terceiro planeta a partir do Sol. 
e) É o quinto planeta a partir do Sol e o maior planeta do Sistema Solar. 
 
27. O estado de Goiás fica localizado em qual das regiões abaixo descritas: 
 
a) Centro oeste b) Norte c) Nordeste d) Sudeste e) Sul 
 
28. Dentre os municípios abaixo relacionados, apenas um deles não está situado na Microrregião da Mata Meridional de 
Pernambuco, assinale-o: 
 

a) Tamandaré 
b) Água Preta 

c) Xexeu 
d) Cabo de Santo Agostinho 

e) Belém de Maria 

 
29. O Brasil por ser o maior País da América do Sul, possui extensas fronteiras.  Em relação a essas fronteiras, o Brasil limita-
se a Sudoeste com: 
 

a) Peru e Bolívia 
b) Paraguai e Argentina 

c) Uruguai e Peru 
d) Colômbia e Venezuela 

e) Uruguai e Paraguai 

 
30.  O Rei de Portugal, D. João III, entre os anos de 1534 e 1536, resolveu dividir a terra brasileira em faixas, que partiam do 
litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, era o chamado sistema de Capitanias Hereditárias. A esse respeito, 
observe as assertivas abaixo. 
 

I - O Sistema de Capitanias Hereditárias gerou uma administração política centralizada nas mãos dos capitães donatários e 
desvinculada do governo português, deixando sua marca na História do Brasil, pois estimulou o povoamento e fez funcionar 
satisfatoriamente a produção e o comércio na colônia. 
II - A implantação do sistema de Capitanias Hereditárias, no Brasil, deve-se à ameaça estrangeira ao litoral brasileiro, à crise 
do comércio português com o Oriente e ao sucesso desse sistema, já utilizado nas ilhas do Atlântico. 
III - Estes territórios seriam transmitidos de forma hereditária, ou seja, passariam de pai para filho. Fato que explica o nome 
deste sistema administrativo, que foi regulamentado por dois documentos legais: a Carta de Doação, que estipulava os direitos 
e deveres dos donatários, e a Carta Foral, que definia as condições da posse de capitania. 
 

Classificando as assertivas acima como VERDADEIRAS ou FALSAS, podemos afirmar que: 
 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 

c) Apenas III está correta. 
d) Todas estão incorretas. 

e) Todas estão corretas. 

 







