
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 
 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 30 de Agosto de 2009 
 

NÍVEL ALFABETIZADO  
Cargos: (AUXILIAR DE MECÂNICO; AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; BORRACHEIRO; ELETRICISTA; ELETRICISTA 
DE AUTOMÓVEL; ENCANADOR; GARI; LANTERNEIRO; MECÂNICO; MERENDEIRA; MONITOR INDÍGENA; 
MOTORISTA DE VEÍCULOS “B”; MOTORISTA DE VEÍCULOS “C”; MOTORISTA DE VEÍCULOS “D”; OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS; OPERADOR DE MOTO NIVELADORA; OPERADOR DE MOTO SERRA; OPERADOR DE 
TRATOR DE PNEUS; PEDREIRO; PINTOR; SERVENTE; SOLDADOR; VIGIA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 14:30h e término às 18:30h (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 na lista de presença e no 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 São Félix do Xingu, o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 
 

REALIZAÇÃO  

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto 1 

 
http://clubedamafalda.blogspot.com/2007_03_01_archive.html 

COM BASE NO TEXTO 1, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 
01. A amiga da Mafalda pensa que ir à escola é 
(A) essencial. 
(B) importante. 
(C) interessante. 
(D) desnecessário. 
 
02. Em “Se todo mundo diz que a vida é a melhor escola!”, “todo mundo” significa os(as) 
(A) amigas. 
(B) professores. 
(C) pessoas em geral. 
(D) colegas de escola. 
 
03. É correto afirmar que na escola da vida 
(A) aprender não é necessário. 
(B) não se aprende nada de ruim. 
(C) a festa de formatura é o mais importante. 
(D) a gente só para de aprender quando morre. 
 
04. A palavra que pertence ao gênero masculino é 
(A) vida. 
(B) festa. 
(C) velório. 
(D) formatura. 
 
05. A palavra que foi separada em sílabas erradamente é 
(A) ru-im. 
(B) gen-te. 
(C) mel-hor. 
(D) for-ma-tu-ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto 2 
Culinária para crianças 

 

 
Todas as receitas devem ser preparadas com a ajuda de um adulto. Ele vai ajudar a mexer com 
os utensílios mais perigosos, como as facas e outros objetos cortantes. 
O fogão é o eletrodoméstico mais perigoso da cozinha. O adulto sempre precisará estar por 
perto na hora de preparar as receitas no forno ou com fogo. Por mais que seja divertido fazer 
comida, a organização é muito importante para que nenhum acidente aconteça. 

http://www.terra.com.br/culinaria/criancas/cuidados.html 

 

COM BASE NO TEXTO 2, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 06 A 10. 
 
06. As crianças só devem cozinhar 
(A) junto com os amiguinhos. 
(B) usando um fogão moderno. 
(C) pratos que não precisam de forno. 
(D) com a ajuda de uma pessoa mais velha. 
 
07. Para as crianças, na cozinha, o fogão é 
(A) seguro. 
(B) perigoso. 
(C) confiável. 
(D) inofensivo. 
 
08. Leia as palavras abaixo: 
faca – objeto – comida – receita – acidente – utensílio 
 
Elas aparecem em ordem alfabética em 
(A) acidente – comida – faca – objeto – receita – utensílio. 
(B) comida – faca – objeto – utensílio – receita – acidente. 
(C) acidente – comida – faca – receita – objeto – utensílio. 
(D) comida – objeto – faca – acidente – receita – utensílio. 
 
09. Na frase “Todas as receitas devem ser preparadas”, a palavra “Todas” 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. 
 
10. A palavra que está no singular é 
(A) facas. 
(B) objetos. 
(C) comida. 
(D) receitas. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. Se faltam 15 minutos para as 4 horas da tarde, então são 
(A) 15 horas e 15 minutos. 
(B) 15 horas e 45 minutos. 
(C) 16 horas e 15 minutos. 
(D) 16 horas e 45 minutos. 



12. O tempo de 3 dias, corresponde a 
(A) 24 horas. 
(B) 48 horas. 
(C) 64 horas. 
(D) 72 horas. 
 
13. Entre o dia 25 de dezembro e o dia 15 de janeiro existem 
(A) 22 dias. 
(B) 20 dias. 
(C) 18 dias. 
(D) 16 dias. 
 
14. Sobre ano, meses, semanas e dias é correto dizer que 
(A) há semana de 8 dias. 
(B) há mês de 6 semanas. 
(C) há mês de 28 dias. 
(D) o ano tem 55 semanas. 
 
15. Normalmente, uma lata de refrigerantes tem a forma de 
(A) um cilindro. 
(B) um cone. 
(C) uma pirâmide. 
(D) uma esfera. 
 
16. Na bandeira do Brasil há 
(A) 6 cores. 
(B) 5 cores. 
(C) 4 cores. 
(D) 3 cores. 
 
17. A moeda de R$ 0,25 é de tamanho menor do que a de  
(A) R$ 1,00. 
(B) R$ 0,50. 
(C) R$ 0,10. 
(D) R$ 0,05. 
 
18. Com 3 cédulas de R$ 5, duas cédulas de R$10 e uma cédula de R$ 20, uma pessoa tem 
(A) R$ 40. 
(B) R$ 45. 
(C) R$ 50. 
(D) R$ 55. 
 
19. Em uma sala há 42 alunos e em outra há 39. Juntas essas salas têm 
(A) mais de 80 alunos. 
(B) mais de 90 alunos. 
(C) menos de 80 alunos. 
(D) menos de 75 alunos. 
 
20. Um ônibus saiu da rodoviária com 48 passageiros. Primeiro desceram 15 e depois desceram 12, 
ficando o ônibus com 
(A) 24 passageiros. 
(B) 23 passageiros. 
(C) 22 passageiros. 
(D) 21 passageiros. 
 
 
 

 
 




