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Duração da prova: 3 horas.
Tempo mínimo de permanência na sala: 30 minutos.
Este Caderno é composto de 40 questões objetivas de múltipla escolha.
o Confira se o seu caderno possui todas as páginas.
o Qualquer problema comunique ao fiscal.
o Não deixe de colocar seu número de inscrição neste Caderno de
Questões.
o Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as
alternativas assinaladas, ao final, para a Folha de Respostas.
Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas,
portanto tenha muita atenção ao assinalar a alternativa escolhida (a
CANETA).
Assinale apenas uma única alternativa para cada questão.
Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com
rasuras.
Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE
RESPOSTAS.
Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser
devolvida ao fiscal.
Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não
porosa, para preencher sua Folha de Respostas personalizada.
O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro,
conforme instrução constante na própria Folha de Respostas

DESTAQUE AQUI E LEVE A PARTE INFERIOR

Divulgação dos Resultados:

Locais de divulgação dos eventos:



Gabaritos das Provas Objetivas: a partir de 14/09/2010



Notas: a partir 30/09/2010





Internet: www.rboconcursos.com.br / www.itanhandu.com.br
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itanhandu
Jornal de circulação no município.
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PORTUGUÊS
As profissões do meu tempo
Nesta semana fui a um restaurante relativamente
sofisticado. Na parede havia um quadro onde estavam
escritas a giz, e com letra caprichada, as novidades do
cardápio. O cartaz me lembrou a maneira como o cine São
Luiz de Poços de Caldas anunciava seus filmes. De
manhã, na porta do cinema, aparecia o pintor, sujeito
magro, alto e careca, e começava a pintar o nome do filme
e do casal de atores principais. A gente ficava à distância,
babando com o capricho com que bordava as letras: E-l-iz-a-b-e-t-h T-a-y-l-o-r. As tabuletas, de ferro pesado,
ficavam encostadas nos postes das principais esquinas
da cidade.
Era uma das muitas profissões que foram
tragadas pelo tempo, como tantas outras da minha
infância. Ainda é possível achar o vendedor de pamonhas
por aí. Nenhum, por certo, que se equiparasse ao Tião
Pamonheiro e sua voz de congo. “Olha a pamonha, mio
verde”, era seu bordão.
Tinha o seu Marcondes, calista, que todo mês
vinha cortar os calos dos pés de meu pai. Na rua Rio de
Janeiro, quase esquina com a Assis (a principal da
cidade), tinha um sapateiro, desses de fazer meia-sola e
tudo. Só lá para meados dos anos 60 passou a vender
sapatos industrializados.
Havia outras profissões que ainda resistem
bravamente aos novos tempos, como os tintureiros. O
nosso subia o morro de bicicleta, pegando as roupas nas
casas. Era o Lazinho, emérito guitarrista. E de bicicleta
andava também o seu Alexandre Xandó, nosso livreiro,
que visitava as casas apresentando os últimos
lançamentos de São Paulo. Gozado como a bicicleta era
utilizada em Poços, ainda mais levando em conta ser
cidade montanhosa. (...)
A profissão de parteira era requisitadíssima.
Minha parteira foi dona Júlia. A de minhas irmãs, dona
Esther. Poços já tinha uma boa Santa Casa, mas parte das
famílias queria ter os filhos em casa. Foi o caso da dona
Tereza, mulher teimosa que nem algumas netas dela que
eu conheço. De saúde frágil, recebera o conselho do dr.
Rowilson de que não deveria se aventurar a ter filhos:
arriscava-se a morrer ou ela ou a criança. Dona Tereza não
só decidiu ter como fez questão de que fosse em casa.
Nasci às sete da noite com mais de 20 pessoas na sala
rezando. Os dois sobrevivemos galhardamente, dona
Tereza a mais quatro partos.
A profissão de alfaiate era outra extremamente
valorizada. (...)
Na minha infância, o alfaiate mais solicitado era o
seu Alexandre Pagin, nosso vizinho. Só para meados dos
anos 60 apareceram a Ducal e a roupa industrializada. O
único problema do seu Pagin - dizia minha mãe - é que
sempre fazia calças para mim com uma perna mais curta.
E sempre comigo. Só na adolescência minha mãe
descobriu que, na verdade, a minha perna esquerda é que
era mais curta do que a direita.
O lambe-lambe, o fotógrafo que andava com
aquelas máquinas antigas que tinham uma caixa para ele
colocar a cabeça e mirar a vítima, era e ainda é uma
instituição municipal. O nosso era o pai do Humberto
Beleza, meu colega de tiro-de-guerra.
E havia charreteiros aos montes, alguns, como o
seu Laier, que conseguiram formar quatro filhos na
faculdade, só com o seu trabalho. Ou o Felipão, esse mais
antigo, dos idos dos anos 30, que tinha uma charrete
especial para pegar as mocinhas e levar até o cassino. (...)

Nem falo nada dos jagunços, povo brabo
especializado em cobrar dívida de jogos, porque quando
atingi a idade da compreensão eles já tinham aposentado
suas garruchas e se tornado senhores pacatos. E muitos
filhos deles nem sabem desse passado romântico dos
pais.
(Luís Nassif - Jornal Folha de São Paulo,)
1.

Ao dizer que foi a um restaurante relativamente
sofisticado, o autor quis nos transmitir a idéia de um
lugar:
a)
b)
c)
d)

2.

O que fez o autor do texto lembrar do cine São Luiz?
a)
b)
c)
d)

3.

que apresenta algum luxo.
totalmente vulgar e sujo.
sem nenhum requinte.
um pouco cafona.

O sujeito magro, alto e careca que pintava o nome do
filme na porta do restaurante.
Um pintor parado na porta do cinema.
O cartaz na parede do restaurante onde estavam
anunciadas as novidades do cardápio.
A parede do cinema.

“A gente ficava à distância, babando com o capricho
que bordava as letras: E-l-i-z-a-b-e-t-h T-a-y-l-o-r”. (1º
parágrafo)
Qual das alternativas abaixo melhor explica
significado da frase?
a)
b)
c)
d)

4.

o

Enquanto olhavam o pintor escrever o nome da
artista, as crianças tomavam sorvete e se
lambuzavam.
As pessoas ficavam admiradas com a letra bonita e
caprichada que o homem usava para pintar o cartaz.
Todos estranhavam o fato de o homem bordar as
letras do cartaz ao invés de pintá-las.
O cartaz era tão feio e mal pintado que todos
preferiam olhá-lo de longe.

Ao citar Tião Pamonheiro, Luís Nassif escreve a
seguinte frase: “Olha a pamonha, mio verde”. Ao
utilizar o termo destacado, percebemos que o autor:
a)
b)
c)
d)

mostrou que não sabe escrever, pois o adequado
seria milho.
escreveu acertadamente a palavra.
provou que é igualmente correto dizermos milho ou
mio.
apenas procurou reproduzir o jeito de falar de Tião
Pamonheiro quando anunciava seus produtos.
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5.

No 2º parágrafo do artigo, ficamos sabendo que
muitas das antigas profissões foram tragadas pelo
tempo, o que significa dizer que elas:
a)
b)
c)
d)

6.

Quanto ao sapateiro citado na história, sobre ele só
não podemos dizer que:
a)
b)
c)
d)

7.

b)
c)
d)

Pelo fato de Poços de Caldas ser uma cidade
montanhosa, logo, difícil para se andar de bicicleta.
Em virtude da bicicleta sujar a roupa limpa que o
tintureiro entregava.
Devido ao fato do seu Alexandre Xandó não
conseguir transportar livros pesados na garupa.
Porque só os guitarristas sabiam andar de bicicleta
naquela cidade.

Após a leitura do texto, chegamos à conclusão de que
dona Tereza é:
a)
b)
c)
d)

9.

passou a vender sapatos industrializados a partir dos
anos 60.
um dos serviços que fazia era a colocação de meiasola.
nunca vendeu sapatos industrializados.
sua sapataria ficava na rua Rio de Janeiro, quase
esquina com a Assis.

Luís Nassif nos conta que muitos profissionais de sua
cidade, como o tintureiro e o livreiro, andavam de
bicicleta. Por que ele considera este fato gozado?
a)

8.

não eram conhecidas.
desapareceram.
não eram consideradas profissões antigamente.
ainda existem.

a neta de dona Júlia.
a parteira da cidade.
uma das irmãs de dona Esther.
a mãe de Luís Nassif, autor do texto.

De acordo com o texto, qual era a profissão do pai de
Humberto Beleza?

10. “E havia charreteiros aos montes...” (9º parágrafo)
A expressão em destaque no trecho acima transcrito
exprime a idéia de:
a)
b)
c)
d)

11. “De manhã, na porta do cinema, aparecia o pintor,
sujeito magro, alto e careca...” (1º parágrafo)
Assinale a alternativa que oferece os antônimos
correspondentes das palavras acima grifadas.
a)
b)
c)
d)

Vendedor de pamonhas.
Calista.
Lambe-lambe.
Tintureiro.

Magrelo, baixinho e cabeludo.
Gordo, baixo e calvo.
Magricelo, crescido e calvo.
Gordo, baixo e cabeludo.

12. “Foi o caso da dona Tereza, mulher teimosa...” (5º
parágrafo)
Qual das opções abaixo indica um sinônimo para a
palavra sublinhada?
a)
b)
c)
d)

Insistente.
Ignorante.
Antipática.
Medrosa.

13. Leia com bastante atenção a definição abaixo,
referente aos gêneros dos substantivos.
Substantivos sobrecomuns são aqueles que indicam
pessoas e têm um só gênero, quer se refiram ao
homem ou à mulher. Exemplo: a testemunha (homem
ou mulher).
A partir da explicação acima, assinale qual das
alternativas contém, sublinhado, um substantivo
sobrecomum.
a)

a)
b)
c)
d)

grande quantidade.
escassez.
pequena variedade.
ausência.

b)
c)
d)

O pintor aparecia na porta do cinema todas as
manhãs.
As bordadeiras eram muitas e cada uma delas tinha
um trabalho mais lindo que a outra.
A criança adorava observar os fotógrafos e suas
máquinas antigas.
Alguns médicos conseguiram formar os filhos na
faculdade.
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14. “As tabuletas, de ferro pesado, ficavam encostadas
nos postes das principais esquinas da cidade”.
Podemos classificar as palavras pesado, postes e
cidade, respectivamente, como:
a)
b)
c)
d)

adjetivo, substantivo e substantivo.
substantivo, adjetivo e substantivo.
adjetivo, substantivo e adjetivo.
substantivo, adjetivo e adjetivo.

15. “Tinha o seu Marcondes, calista, que todo mês vinha
cortar os calos dos pés de meu pai.”
O substantivo destacado no trecho acima transcrito
pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)

coletivo.
próprio.
composto.
simples.

18. Leia com atenção as definições abaixo.
I. Usa-se no fim de uma palavra ou frase para indicar
pergunta.
II. Marca uma pequena pausa na leitura.
III. É utilizado no final de uma palavra ou frase para
indicar surpresa, espanto, ou uma interjeição.
As definições acima referem-se a:
a)
b)
c)
d)

I – ponto de interrogação; II – ponto final; III – vírgula.
I – ponto final; II – vírgula; III – ponto de interrogação.
I – vírgula; II – ponto final; III – ponto de exclamação.
I – ponto de exclamação; II – vírgula; III – ponto de
interrogação.

19. Qual das orações abaixo não apresenta
substantivo ou adjetivo no grau diminutivo?
a)

Ao lado do riacho encontramos pequenas pedras que
serviram de lembranças da cidade de Poços de Caldas.
Crianças e velhos ficavam encantados com a letra
caprichada do pintor careca.
Pamonheiros cruzavam a cidade com as cestas
repletas de docinhos e pamonhas enormes.
Bordadeiras exibiam seus trabalhos bonitos e limpinhos
na feira da cidade.

b)
16. Leia cuidadosamente as sentenças abaixo e marque a
única em que a concordância de substantivos e
adjetivos foi realizada de forma correta.
a)
b)
c)
d)

Os tintureiro cuidadoso entregavam as roupas limpa.
Os livro pesados e empoeirado eram vendidos por
seu Alexandre Xandó.
Boas parteira como dona Júlia não existe mais.
Dona Tereza fazia questão de que seus filhos
estivessem limpos e saudáveis.

c)
d)

20. Observe a frase abaixo.
_______ (haver) belas paisagens na cidade de Poços
de Caldas! Nós _______ (estar) gratos a vocês que
_______ (ser) tão simpáticos e atenciosos em nos
mostrar todas essas maravilhas!

17. A sábia e velha parteira sabia que a família queria que
a criança nascesse em casa.

Flexionando corretamente os verbos entre parênteses
no presente do indicativo, os espaços em branco
serão preenchidos de acordo com a alternativa:

Ao passarmos para o plural a frase acima, teremos:
a)
b)
c)
d)

As sábia e velha parteiras sabia que as família queria
que as criança nascesse em casa.
As sábias e velhas parteiras sabiam que as famílias
queriam que as crianças nascessem em casa.
As sábias e velhas parteira sabia que as famílias
queria que as crianças nascessem em casa.
As sábia e velhas parteiras sabiam que as família
queriam que as crianças nascesse em casa.

um

a)
b)
c)
d)

Hão; estaremos; foram.
Havia; estivemos; é.
Há; estamos; é.
Há; estamos; são.
MATEMÁTICA

Nas questões 21, 22, 23 e 24 indique a alternativa que
apresenta o resultado das expressões.
21.

50 + 12 – 17 – ( 5 – 19 + 32 ) =
a)
b)
c)
d)

53
91
27
61
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26. Paulo comprou uma guitarra elétrica dando uma
entrada de R$ 400,00. Ficou acertado que o restante
do valor seria pago em 12 parcelas iguais de R$ 78,00.
Qual o preço total da nova guitarra de Paulo?

22.
18 + 6 x 9 – 12 + 3 x 5 =
a)
b)
c)
d)

75
3105
315
213

a)
b)
c)
d)

R$ 936,00
R$ 1180,00
R$ 1258,00
R$ 1336,00

23.
27. Uma confeitaria produz 240 bolos por dia nos sabores
chocolate, morango e banana. Sabendo que 3/8 dos
bolos são de chocolate, 5/12 são de morango,
quantos bolos de banana são produzidos em 7 dias?

( 400 – 20 x 4 ) : 16 – 12 : 2 =
a)
b)
c)
d)

41,5
4
160
14

a)
b)
c)
d)

24.

28. A tabela abaixo apresenta as distâncias percorridas
por atletas de vários países na última maratona
internacional de classificação para as olimpíadas.

13  3
4
7
x
+ 9=
 +
 −
8  4
2
8
a)
c)

 65 
 
 16 
 200 


 20 

b)
d)

 17 
 
 8 
 17 
 
 16 

25. Em um campeonato de tênis de mesa a equipe A é
formada por Lucas, Mauro e Pedro. A Tabela abaixo
mostra os pontos obtidos por cada um deles durante
todo o campeonato.
Sabendo que a equipe A foi penalizada por atraso em
um dos jogos e perdeu 21 pontos, indique a
alternativa que contém a correta pontuação final da
equipe A nesse campeonato.

a)
b)
c)
d)

Lucas

329

Mauro

257

Pedro

183

769 pontos.
748 pontos.
790 pontos.
706 pontos.

700 bolos.
630 bolos.
350 bolos.
50 bolos.

Indique a alternativa que aponta o atleta que
conseguiu percorrer a maior distância.

a)
b)
c)
d)

Atleta inglês

421 hm

Atleta alemão

4.220 dam

Atleta chileno

42 km

Atleta brasileiro

4.219.500 cm

Atleta japonês

42.000 m

Atleta inglês.
Atleta alemão.
Atleta chileno.
Atleta brasileiro.

29. Marco Antônio nasceu com 48 cm de altura e cresceu
mais 0,0063 hm até completar 11 anos. Desde então,
praticou esportes e desenvolveu seus músculos,
aumentando sua altura em mais 0,071 dam até
completar 21 anos. A partir dessa idade, Marco
Antônio parou de crescer. Atualmente Marco Antônio
está com 32 anos e sua altura é :
a)
b)
c)
d)

1820 mm
0,0017 km
18200 dam
1,75 m
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30. Fábio foi ao mercado e comprou 6 latas de ervilha , 4
latas de molho de tomate e 8 pacotes de sabão em pó.
Sabendo que cada lata de ervilha pesa 3000 dg, cada
lata de molho de tomate pesa 25 dag e cada pacote de
sabão em pó pesa 4,50 hg. Qual o peso total da
compra de Fábio?
a)
b)
c)
d)

325 g.
64000 dg.
100000 mg.
7,4 kg.

31. Um executivo precisava participar de uma reunião
marcada para as 10h:45min no escritório central de
sua companhia. O trajeto de sua casa para o
escritório leva sempre 1h:15min. Infelizmente neste
dia, um dos pneus de seu carro furou e o tempo
perdido com a troca dos pneus foi de 32 minutos.
Sabendo que esse executivo chegou no local da
reunião com 15 minutos de atraso, que horas ele saiu
de casa ?
a)
b)
c)
d)

8h:58min
9h:30min
9h:13min
8h:43min

32. Um campeonato de motociclismo internacional é
composto por 12 provas, todas realizadas na mesma
pista. Em cada prova, o número total de voltas será de
58. Sabendo que os competidores percorrerão 6500 m
por volta, qual será a distância total percorrida ao
final do campeonato pelos motociclistas que
completarem todas as provas?
a)
b)
c)
d)

452 400 m
377 000 m
696 000 km
4 524 km

33. Para a realização de uma obra de engenharia serão
utilizados 1200 tubos de aço. O fabricante dos tubos
prometeu entregar a carga no local da obra. Sabendo
que cada tubo pesa aproximadamente 150 kg e que o
caminhão de entregas pode suportar um peso
máximo de 900 kg, responda qual será o número
mínimo de viagens que o caminhão deverá realizar
para cumprir o acordo com o cliente.
a)
b)
c)
d)

200 viagens.
300 viagens.
450 viagens.
800 viagens.

34. Carlos saiu de casa com R$ 220,00 na carteira.
Durante o dia, gastou R$ 5,00 com o estacionamento
de seu carro e R$ 17,00 com seu almoço. Na parte da
tarde, recebeu uma gratificação no valor de R$ 150,00.
Ao sair do trabalho, comprou uma revista no valor de
R$ 5,40 e abasteceu seu carro, gastando mais R$
90,00. Chegando em casa, seus dois filhos lhe
pediram dinheiro para sair com os amigos e Carlos,
como um bom pai, pegou todo o montante que tinha
na carteira e dividiu entre os seus dois filhos. Quanto
recebeu cada filho de Carlos?
a)
b)
c)
d)

R$ 252,60
R$ 134,80
R$ 126,30
R$ 84,20

35. O elevador de um determinado edifício pode suportar
o peso máximo de 6.500hg. Um senhor pesando
aproximadamente 7200dag entra neste elevador
carregando uma criança de 450.000dg. Em seguida,
uma jovem pesando 6.400.000cg com uma mochila de
peso igual a 3.000.000mg também entra no elevador.
Qual é o peso que ainda pode ser colocado neste
elevador sem exceder o limite máximo?
a)
b)
c)
d)

466 kg
439 kg
211 kg
184 kg

36. O dobro e o triplo do número 54 são:
a)
b)
c)
d)

108 e 152
108 e 162
118 e 162
118 e 152

37. Um jardineiro precisa gramar um terreno quadrado de
2
64m de área. Cada bloco de grama, também
2
quadrado, possui 1600cm de área. Quantos desses
blocos ele vai precisar para gramar todo o terreno?
a)
b)
c)
d)

1/4
4
40
400

38. Dona Anita precisa entregar uma encomenda de 2000
salgadinhos para quarta-feira. Na segunda-feira
preparou 867 salgadinhos e 538 na terça-feira.
Quantos salgadinhos ela ainda precisa fazer para
completar o pedido?
a)
b)
c)
d)

1462
1405
1133
595
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39. De seu salário de R$ 260,51 um funcionário gastou R$
85,00 no supermercado e R$ 110,00 no aluguel.
Quanto lhe sobrou?
a)
b)
c)
d)

R$ 25,51
R$ 65,51
R$ 85,51
R$ 150,51

40. Quantos minutos têm dois dias?
a)
b)
c)
d)

86.400 minutos
3600 minutos
2880 minutos
1440 minutos
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