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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. 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.  
 

4. É obrigatório que você assine na lista de presença e no CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

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

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 Curuá, 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 
 
28/06/2009 - 17h23  

Brasil sofre, mas vira contra EUA e leva o título da Copa das 

Confederações 

A seleção brasileira sofreu, mas derrotou de virada os Estados Unidos por 3 a 2, neste domingo, 
em Johannesburgo, na África do Sul, e conquistou pela terceira vez o título da Copa das 
Confederações.  

Os outros triunfos nessa competição foram em 1997 na Arábia Saudita e em 2005 na Alemanha. 
Com o sucesso na África do Sul, o Brasil passou a ser principal vencedor do torneio.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u587639.shtml

COM BASE NO TEXTO 1, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 01 A 06. 
 
01. O texto anuncia  
(A) a vitória do Brasil em um torneio de futebol. 
(B) a derrota da África do Sul na Copa do Mundo. 
(C) a conquista de mais um título para os Estados Unidos. 
(D) o sucesso da África do Sul na Copa das Confederações. 
 
02. Na frase “e conquistou pela terceira vez o título”, a palavra “conquistou” significa 
(A) tomou. 
(B) cativou. 
(C) ganhou. 
(D) aprisionou. 
 
03. A única palavra do gênero feminino é 
(A) torneio. 
(B) seleção. 
(C) sucesso. 
(D) vencedor. 
 
04. A palavra “derrotou” está separada em sílabas de forma correta em 
(A) der-ro-tou. 
(B) de-rro-tou. 
(C) derr-o-tou. 
(D) de-rro-to-u. 
 
05. Observe as palavras abaixo: 
futebol – copa – sucesso – domingo – triunfo – vencedor. 
 

Essas palavras aparecem em ordem alfabética em 
 

(A) copa – domingo – futebol – sucesso – triunfo – vencedor. 
(B) futebol – domingo – copa – sucesso – triunfo – vencedor. 
(C) copa – domingo – futebol – sucesso – vencedor – triunfo. 
(D) domingo – copa – futebol – sucesso – vencedor – triunfo.  
  



06. No enunciado “A seleção brasileira sofreu, mas derrotou de virada os Estados Unidos”, a palavra 
destacada é escrita com maiúsculas porque é um nome de 
(A) livro.  
(B) lugar. 
(C) jornal. 
(D) pessoa. 
 
Texto 2 
 

Pardalzinho  

O pardalzinho nasceu  
Livre. Quebraram-lhe a asa.  
Sacha lhe deu uma casa,  
Água, comida e carinhos.  
Foram cuidados em vão:  
A casa era uma prisão,  
O pardalzinho morreu.  
O corpo Sacha enterrou  
No jardim; a alma, essa voou  
Para o céu dos passarinhos!  

Manuel Bandeira 

http://frasesepoesias.com.br/poesias/manuel_bandeira.asp 
 
COM BASE NO TEXTO 2, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
AS QUESTÕES DE 07 A 10. 
 
07. Sacha cuidou em vão do pardalzinho já que ele 
(A) acabou morrendo. 
(B) foi parar em outra prisão. 
(C) não precisava de cuidados. 
(D) fugiu da casa para o jardim. 
 
08. De acordo com o poema, 
(A) Sacha morava em uma prisão. 
(B) os pardais precisam ter uma casa. 
(C) os pássaros nasceram para ser livres. 
(D) passarinhos ficam mais seguros em gaiolas. 
 
09. É correto dizer que há uma palavra no plural no enunciado 
(A) “O pardalzinho morreu”.  
(B) “A casa era uma prisão”. 
(C) “O pardalzinho nasceu livre”. 
(D) “Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos”. 
 
10. O som que aparece na última sílaba da palavra “casa” está escrito com letra diferente na palavra 
(A) carinho. 
(B) nasceu. 
(C) passarinho. 
(D) pardalzinho. 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Um poste de luz normalmente se encontra na posição 
(A) horizontal. 
(B) inclinada. 
(C) vertical. 
(D) deitada. 
 



12. Com 3 cédulas diferentes é possível obter 
(A) R$ 12 . 
(B) R$ 17 . 
(C) R$ 18 . 
(D) R$ 20 . 
 
13. Uma régua de 1 metro e 20 centímetros, mede 
(A) menos de um metro e meio. 
(B) mais de um metro e meio. 
(C) um metro e meio. 
(D) um metro e um quarto. 
 
14. As bandeiras, normalmente, têm a forma 
(A) triangular. 
(B) quadrangular. 
(C) retangular. 
(D) hexagonal. 
 
15. Fui à feira com R$ 20 e fiz 3 compras: uma de R$ 2, outra de R$ 6 e outra de R$ 9, ficando com  
(A) R$ 2 . 
(B) R$ 3 . 
(C) R$ 4 . 
(D) R$ 5 . 
 
16. Para pagar uma conta de R$ 83 foram utilizadas duas cédulas de R$ 50, recebendo troco de 
(A) R$ 33 . 
(B) R$ 19 . 
(C) R$ 18 . 
(D) R$ 17 . 
 
17. Em uma gaveta existem 18 garfos, 21 facas e 17 colheres, totalizando 
(A) 46 talheres. 
(B) 50 talheres. 
(C) 56 talheres. 
(D) 60 talheres. 
 
18. Normalmente, um ano tem 
(A) 355 dias. 
(B) 360 dias. 
(C) 365 dias. 
(D) 370 dias. 
 
19. Entre o dia 15 de junho e o dia 5 de agosto existem 
(A) 48 dias. 
(B) 50 dias. 
(C) 52 dias. 
(D) 54 dias. 
 
20. Uma partida de voleibol demorou 90 minutos. Se a partida começou às 10 horas, então terminou às 
11 horas e 
(A) 15 minutos. 
(B) 20 minutos. 
(C) 25 minutos. 
(D) 30 minutos. 
 
 

 
 




