
 
        

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 27 de Setembro de 2009 
 
 

NÍVEL ALFABETIZADO  
Cargos: (AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS; AUXILIAR DE OBRAS; BORRACHEIRO; 

ELETRICISTA; PEDREIRO) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 20 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática. Caso exista 
alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para 
rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário 
local). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 20. 
 
 

4. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte 
superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto 1 
 

 

 
COM BASE NO TEXTO 1, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES 01 A 04. 
 
01. O texto acima é uma publicidade porque 
(A) conta uma história. 
(B) dá uma explicação. 
(C) anuncia um produto. 
(D) ensina a fazer um bombom. 
 
02. Uma pessoa de mau humor é uma pessoa que está 
(A) irritada. 
(B) tranqüila. 
(C) sossegada. 
(D) despreocupada. 
 
03. O texto sugere que para ficar de bom humor é preciso 
(A) esquecer a raiva. 
(B) comer chocolate. 
(C) brigar com o namorado. 
(D) resistir à vontade de comer chocolate. 
 
04. A única palavra no feminino é 
(A) raiva. 
(B) humor. 
(C) chocolate. 
(D) namorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Texto 2 

Veja abaixo alguns motivos para se controlar e não abusar do chocolate: 

O melhor chocolate não adoça a vida: é o amargo, porque tem tudo de bom que o 
chocolate tem menos as gorduras do leite, pois é feito de cacau puro. Mas mesmo do 
chocolate amargo não é bom abusar, pois... 

...quem come muito chocolate pode viciar. É que a guloseima faz a pessoa se sentir 
bem, mas quando acaba o chocolate a sensação passa. Aí o "chocólatra" vai querer 
comer mais chocolate, para se sentir bem de novo, e não pára nunca mais! 

Ainda não inventaram uma dieta saudável e balanceada feita só de chocolate. 
http://criancas.uol.com.br/pascoa/2007/chocolate.jhtm 

[com adaptações] 

 
COM BASE NO TEXTO 2, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 05 a 10. 
 
05. O melhor chocolate para a saúde é o chocolate amargo porque  
(A) não tem as gorduras do leite. 
(B) contém mais açúcar. 
(C) não é feito de cacau. 
(D) se pode comer muito sem problemas. 
 
06. Quem come muito chocolate, 
(A) faz uma dieta balanceada. 
(B) tem uma alimentação saudável. 
(C) pode ficar viciado na guloseima. 
(D) não precisa de outros alimentos à base de leite. 
 
07. Colocando na ordem alfabética as palavras cacau, leite, sensação, dieta, gordura, vida, temos: 
(A) cacau, dieta, gordura, leite, sensação, vida. 
(B) gordura, leite, cacau, dieta, sensação, vida. 
(C) vida, sensação, dieta, leite, cacau, gordura. 
(D) dieta, gordura, cacau, leite, vida, sensação. 
 
08. A palavra em que a letra s representa o som /z/ é 
(A) abusar. 
(B) pessoa. 
(C) saudável. 
(D) sensação. 
 
09. A palavra que está separada em sílabas corretamente é 
(A) die-ta. 
(B) pe-ssoa. 
(C) amar-go. 
(D) sau-dá-vel. 
 
10. Na frase “Ainda não inventaram uma dieta saudável e balanceada feita só de chocolate”, a palavra 
“ainda” foi escrita com letra maiúscula porque 
(A) é nome próprio. 
(B) é nome de lugar. 
(C) é nome de pessoa. 
(D) está no início da frase. 



 
MATEMÁTICA 

 
11. Veja a tira abaixo. 

 
A soma dos números presentes no segundo quadrinho, que fica à direita, é 
(A) 505. 
(B) 507. 
(C) 510. 
(D) 515. 
 
12. Um ano tem  
(A) 365 ou 366 dias. 
(B) 363 ou 364 dias. 
(C) 361 ou 362 dias. 
(D) 359 ou 360 dias. 
 
13. O mês do ano que, só de 4 em 4 anos, tem 29 dias é 
(A) maio. 
(B) abril. 
(C) março. 
(D) fevereiro. 
 
14. Se o dia 1º de um mês foi segunda-feira, então o dia 16 desse mês será 
(A) segunda-feira. 
(B) terça-feira. 
(C) quarta-feira. 
(D) quinta-feira. 
 
15. Em uma cidade choveu 3 dias sem parar. Então choveu 
(A) 24 horas. 
(B) 48 horas. 
(C) 72 horas. 
(D) 96 horas. 
 
16. O menor número de retângulos idênticos que podem ser obtidos na figura abaixo, é igual a 
 

   

   

   

(A) 8. 
(B) 7. 
(C) 6. 
(D) 5. 
 
 
 
 

DUZENTOS E CINQUENTA E TLÊS, 
DUZENTOS E CINQUENTA E QUATLO... 

 



17. Um campo de futebol e uma quadra de vôlei, têm a forma de um 
(A) quadrado. 
(B) losango. 
(C) círculo. 
(D) retângulo. 
 
18. Uma cama, normalmente, fica na posição 
(A) horizontal. 
(B) vertical. 
(C) inclinada. 
(D) invertida. 
 
19. Veja as cédulas de dez reais e de um real, conforme modelo abaixo. 

    
Qual a menor quantidade dessas cédulas que devo utilizar para pagar R$34,00? 
(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 9. 
 
20. Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu com 69 anos. Machado de Assis morreu no ano de 
(A) 1911. 
(B) 1910. 
(C) 1909. 
(D) 1908. 
 
 
 
 
 

 
 




