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                                   Cargo: Auxiliar Administrativo   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA 
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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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Texto I 

A colocação pronominal depende mais do ritmo e do equilíbrio da frase do que de rígidas regras sintáticas, mas sua 
posição não é tão livre assim 

Josué Machado 

          Nas variedades linguísticas brasileiras, o pronome oblíquo átono costuma flutuar irresponsável entre as formas verbais, 
sem muito compromisso com regras, para aflição de sábios lusófonos. Mas não convém exagerar, como fazem sem querer 
alguns profissionais distraídos, porque, apesar de certa liberdade vigente entre nós, a gramática tenta sistematizar os fatos na 
variante culta da língua.  
          Como princípio, deve-se observar que o pronome átono se coloca sempre junto de uma forma verbal  
          Os pronomes o/a, os/as devem aparecer sempre junto de verbos transitivos diretos, dos quais são complementos objetos 
diretos. Quanto a me/te/se/nos/vos, podem ser objetos diretos ou objetos indiretos, dependendo da natureza do verbo a que 
sirvam de complemento: transitivo direto ou transitivo indireto. Em relação a lhe/lhes, funcionam como objeto indireto na escrita 

formal. 

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11959. Acessado em 03/03/2010. 

1. A linguagem do texto I: 
 

I – é simples, porém respeita as normas da gramática normativa. 
II – faz uso de termos técnicos. 
III – utiliza, no primeiro parágrafo, linguagem conotativa para iniciar seu debate sobre o uso dos pronomes. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 

2. O texto I tem como ideia principal: 
 

a) Uso dos pronomes possessivos 
b) Estudos dos gramáticos 
c) Emprego dos pronomes oblíquos 

d) Negação da gramática normativa 
e) Erros frequentes contra a gramática 

 

3. A expressão “flutuar irresponsável”, no texto I: 
 

I – pode ser entendida como “ ser colocados sem a preocupação com as normas gramaticais”. 
II – é formada por verbo e advérbio de modo 
III – é formada por verbo e adjetivo 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 

4. A palavra “irresponsável”, utilizada na questão anterior, exerce, no texto I, a mesma função da palavra destacada na 

alternativa: 
 

a) Cada velho retrato era uma lembrança dolorosa. 
b) O alto cargo a que foi elevado mudou sua postura com os amigos. 
c) Foi necessário falar alto com seu irmão. 
d) O brilhante aluno acertara mais uma vez as questões. 
e) O brilho era inconfundível. 

 
5. O conectivo MAS, no primeiro parágrafo do texto I, estabelece uma relação de: 
 

a) Adversidade b) Adição c) Explicação d) Conclusão e) Alternativa 
 

6. É possível inferir, a partir do primeiro parágrafo do texto I, a (s) informação (ões) a seguir: 
 

I – A expressão “sem querer” isenta o autor da crítica feita aos profissionais distraídos. 
II – Os sábios lusófonos ficam aflitos com o emprego “irresponsável” que as pessoas fazem do pronome oblíquo. 
III – A gramática sistematiza, sem sombra de dúvidas, os fatos na variante culta. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 
7. “deve-se observar que o pronome átono se coloca...” O termo destacado exerce, nesse trecho, função de: 
 

a) Pronome b) Advérbio c) Preposição d) Conjunção e) Substantivo 
 

8. No último parágrafo do texto I, “dependendo da natureza do verbo a que sirvam de complemento: transitivo direto ou 
transitivo indireto”, o autor utiliza dois pontos para: 
 

I – separar um vocativo 
II – separar uma explicação 
III – separar um comentário desnecessário ao entendimento do texto 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 




http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11959
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9. Em “Em relação a lhe/lhes, funcionam como objeto indireto na escrita formal”, o verbo “FUNCIONAM”: 
 

I – possui como sujeito “lhe/lhes”. 
II – refere-se a uma ação passada. 
III – estabelece uma ligação entre o sujeito e o predicativo, já que é de ligação. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 
Texto II 
 

 
 

10. O texto II é uma tirinha que trata de uma regra gramatical de crase. O humor da tira é construído: 
 
I – através do pedido feito no início da tira. 
II – através do contraste entre “feminino” e a atividade que Dona Maria estava realizando. 
III – com o auxílio das imagens que compõem a tirinha. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 
11. O pronome “ISSO”, no texto II, tem seu referente: 

 
a) Na imagem de Dona Maria 
b) Na fala de Dona Maria 

c) Na palavra senhor 
d) Nas palavras “artigo feminino” 

e) Na palavra crase 

 
12. A regra explícita na tiinha “ uso de preposição mais artigo feminino” só não está presente na alternativa: 
 

a) Refiro-me à professora de português. 
b) Ele estava vestido à Luiz XV. 
c) Fomos à praia no final de semana. 

d) Dirigiu-se à gerência. 
e) Obedeceu às regras gramaticais. 

 

13. A primeira vírgula da tirinha em “Bomba, entregue...” é utilizada para separar: 
 

a) Aposto 
b) Termos da mesma função sintática 

c) Vocativo 
d) Termo intercalado 

e) Uma enumeração 

 

14. O texto II: 
 

I – possui uma linguagem coloquial. 
II – utiliza marcas da oralidade. 
III – possui linguagem inadequada para o gênero tirinha. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II d) II e III apenas e) I e II apenas 
 
15. “E o senhor acha que isso é feminino?” O termo destacado exerce, nesse trecho, função de: 
 

a) Pronome b) Conjunção c) Advérbio d) Preposição e) Interjeição 
 

16.  Considerando que os gatos têm 7 vidas, sabe-se que uma gata já gastou 5 delas e, de todos os seus filhotes, alguns já 
gastaram 3 vidas e os demais 4. Se a gata e seus filhotes, juntos, ainda dispõem de 25 vidas, o total de filhotes é: 
 

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 10 
 

17.  Maria tem sete vezes a idade de Pedro. Sabendo-se que o quadrado da idade de Pedro menos a idade de Maria é igual a 
dezoito, quais são as idades de Maria e Pedro, respectivamente? 
 

a) 2 e 14 anos b) 14 e 2 anos c) 18 e 2 anos d) 47 e 6 anos e) 63 e 9 anos 
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18.  Um reservatório de água possui 7,6 m de comprimento, 3 m de largura e 2 m de altura. Quantos litros de água esse 
reservatório contém quando está totalmente cheio? 
 

a) 36.600 litros b) 38.800 litros c) 42.200 litros d) 45.600 litros e) 51.300 litros 
 

19.  Uma passarela está prevista para ser construída, por 20 operários em 30 dias. Em função da urgência, esta passarela foi 
construída por 24 operários. Considerando que não houve atraso na obra e que todos os operários apresentavam o mesmo 
rendimento, o numero de dias gastos com a construção dessa passarela foi: 
 

a) 28 b) 25 c) 21 d) 20 e) 19    
 

20.  Se dividir 0,0000005 por 0,000000004 obtem-se: 
 

a) 125. b) 0,2. c) 0,125. d) 200. e) 1.200. 
 

21.  Por quanto tempo deve ser aplicado o capital de R$ 6.000,00, à taxa de juro de 20% ao ano, para obtermos um montante de 
R$ 6.480,00. 
 

a) 4 meses e 20 dias b) 4 meses e 24 dias c) 5 meses e 20 dias d) 5 meses e 24 dias e) 5 meses e 29 dias 
 

22.  Num clássico entre Sport e Santa Cruz, o atacante do Sport abre o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com um gol de 
cabeça. Sabendo-se que uma partida de futebol é composta de 2 tempos regulamentares de 45 minutos e supondo que neste 
jogo não haverá acréscimos além do tempo regulamentar, podemos afirmar que o tempo que resta, imediatamente após o gol 
de cabeça do atacante do Sport, para o Santa Cruz tentar mudar este placar é: 
 

a) 13/18 do tempo regulamentar 
b)  5/18 do tempo regulamentar 

c) 5/13 do tempo regulamentar 
d) 13/15 do tempo regulamentar 

e) 11/19 do tempo regulamentar 

 

23.  Uma empresa de telefonia celular lançou o seguinte plano de pagamento: uma tarifa mensal fixa de R$ 38,00 e R$ 0,25 por 
minuto usado em ligações locais. Pedro, pensando em fazer este plano de pagamento, perguntou ao vendedor quanto pagaria 
em um mês que ele usasse o celular durante 2,5 horas com ligações locais. A resposta que o vendedor deu foi: 
 

a) R$ 68,00 b) R$ 72,50 c) R$ 75,50 d) R$ 78,00 e) R$ 81,00 
 
24.  Seja f uma função real, de variável real, definida por f(x) = ax + b. Se   f(1) = -9 e b

2
 – a

2
 = 54, então o valor de a – b é:  

 
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 
 
25.  Atualmente, o valor de um computador novo e de R$ 3.000,00. Sabendo que seu valor decresce linearmente com o tempo, 
de modo que daqui a 8 anos seu valor será zero, pode-se afirmar que daqui a 3 anos (contados a partir de hoje) o valor do 
computador será: 
 
a) R$ 1.900,00  b) R$ 1.850,00 c) R$ 1.825,00 d) R$ 1.875,00 e) R$ 1.800,00 
 
26.  A Litosfera, também chamada de Crosta Terrestre, corresponde à parte sólida da terra e subdivide-se em: 
 
a) Sial e Sima 
b) Manto e Núcleo 

c) Camada Intermediária e núcleo 
d) Magma e Nife 

e) Pangéia e Manto 

 
27. Região Brasileira que apresenta uma rede de transporte pouco densa e descontinua. Além da grande dificuldade natural 
apresentada, o clima muito úmido, marcado por chuvas abundantes, a diversidade de rios, cuja transposição exige grandiosas 
obras de engenharia, e, sobretudo, a baixa densidade demográfica são fatores que se colocam como empecilhos à ampliação 
da rede ferroviária e rodoviária. Sendo assim, marque a alternativa que indique qual Região brasileira está representada pelo 
texto acima: 
 

a) Região Sul. 
b) Região Norte; 

c) Região Sudeste; 
d) Região Nordeste; 

e) Região Centro-oeste; 

 
28. O Império brasileiro sofreu a perda de apoio de setores importantes da sociedade brasileira, no processo de transição para a 
República. Em nossa historiografia, esse momento é definido pelas seguintes questões: 
 

a) Guerra de Canudos, Revolta da Armada e Revolução Federalista. 
b) Revoltas do período regencial, Guerras Platinas e Guerra do Paraguai. 
c) Abolição da Escravatura, Liberdade de Imprensa e Serviço Militar. 
d) Questão Abolicionista, Questão Militar e Questão Religiosa. 
e) Questão Militar, Questão Positivista e Republicana. 
 

29. Para viabilizar o projeto colonizador nas terras brasileiras, o controle administrativo da metrópole portuguesa entregou a 
gente da nobreza, da burocracia e do comércio quinze quinhões conhecidos como: 
 

a) Lotes. 
b) Feitorias. 

c) Sesmarias. 
d) Colônias de povoamento. 

e) Capitanias Hereditárias. 

 

30. Apenas uma das cidades abaixo não está localizada na Mesorregião Agreste de Pernambuco, assinale-a: 
 

a) Bezerros b) Salgadinho c) Cumaru d) Orocó e) Gravatá
 







