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                                   Cargo: Auxiliar de Disciplina   
 
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 e responda às questões: 
 

Fabricantes reduzem calorias de refrigerantes nas escolas  
 

  A indústria de refrigerantes dos EUA, acusada de promover a obesidade, anunciou na noite de segunda-feira ter reduzido 
a quantidade de calorias das bebidas vendidas nas escolas. Companhias líderes, incluindo Coca-Cola e PepsiCo, se uniram à 
iniciativa do ex-presidente Bill Clinton e afirmaram que pretendem reduzir em 88% as calorias dos produtos que vendem nas 
escolas. 
"As bebidas disponíveis para os estudantes são agora de baixas calorias, nutritivas e em porções menores", disse Susan Neely, 
presidente da Associação de Bebidas dos EUA. Os cortes são fruto do acordo entre as grandes empresas e a "Aliança para uma 
Geração mais Saudável", uma iniciativa da Fundação Bill Clinton e da Associação do Coração dos EUA. A aliança pretende 
estimular o consumo de leite desnatado, águas minerais aromatizadas e chá como alternativa aos refrigerante. As estimativas 
são de que um em cada cinco americanos com idade entre seis e 19 anos é obeso, o que aumenta os riscos de problemas 
cardíacos e diabetes. 

http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/4. Acessado em 08/03/2010. 
 

1. O gênero textual acima possui: 
 
I – linguagem coloquial, com uso de expressões da oralidade. 
II – função metalinguística, pois explica o termo inicial do texto. 
III – ponto de vista, sustentado pelos argumentos de autoridade no segundo parágrafo. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) Apenas a assertiva I 
b) A assertiva II apenas 

c) Apenas a assertiva III 
d) Todas as assertivas 

e) Apenas as assertivas I e III  

 
2. Podemos afirmar sobre o texto: 
 
I – Todas as companhias da indústria de refrigerantes reduziram as calorias das bebidas vendidas nas escolas. 
II – Haverá uma diminuição na quntidade de calorias nos refrigerantes vendidos nas escolas 
III – Bill Clinton é o presidente da companhia de refrigerante mais famosa dos EUA. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas II b) I e II apenas c) I e III apenas d) III apenas e) I, II e III 
 
3. Analise as assertivas em relação ao texto: 
 
I – O segundo parágrafo é iniciado com um argumento de autoridade. 
II – O gênero utilizado é notícia jornalística. 
III – A ideia global do texto é a redução das vendas de refrigerantes – de grandes empresas – nas escolas. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas II b) I e II apenas c) I e III apenas d) III apenas e) I, II e III 
 
4. “afirmaram que pretendem reduzir em 88%” o termo destacado exerce, nesse trecho, função de: 

 
a) pronome relativo 
b) conjunção causal 

c) conjunção integrante 
d) advérbio 

e) partícula de realce 

 
5. A palavra líderes: 

 
I – é acentuada pelo mesmo motivo de cônjuge. 
II – é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo. 
III – é acentuada pelo mesmo motivo de águas. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas a assertiva I 
b) A assertiva I e II apenas 
c) Apenas a assertiva III 

d) Todas as assertivas 
e) Apenas as assertivas II e III  

 
6. “uniram-se à iniciativa” A crase está corretamente empregada, assim como nesse trecho, em: 

 
a) Visitamos à escola vencedora. 
b) Partiremos amnhã à tarde. 
c) Nada chegou à tempo. 
d) Cada um vence à batalha que a vida lhe oferece. 
e) Todos começaram à gritar ao mesmo tempo. 
 




http://www.istoe.com.br/assuntos/semana/4.%20Acessado%20em%2008/03/2010
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7. No trecho “A aliança pretende estimular o consumo de leite desnatado” o termo destacado é um complemento verbal da 

mesma natureza do complemento da alternativa: 
 

a) Há nessidade de estímulo. 
b) Sou favorável à compra. 
c) Precisa-se de jovens criativos. 

d) Temos medo de alimentos estragados. 
e) Temos confiança nos jovens. 

 

8. “cada cinco americanos” o numeral deste trecho: 
 

I – é um numeral adjetivo 
II – é um numeral substantivo 
III – expressa quantidade. 
 

Está (ão) correta (s): 
 

a) Apenas a assertiva I 
b) A assertiva I e II apenas 

c) Apenas a assertiva III 
d) Todas as assertivas 

e) Apenas as assertivas I e III  

 

9. “o que aumenta os riscos de problemas cardíacos e diabetes” o termo destacado faz uma referência a um termo anterior do 

texto. Esse referente é: 
 

a)  O fato de as estimativas estarem entre cinco americanos 
b) O fato de que um a cada cinco americanos entre  6 e 19  anos ser obeso. 
c) O estímulo de consumo do leite desnatado. 
d) O acordo das grandes empresas. 
e) O fato de substituir chá por refrigerante. 
 

10. Assinale a alternativa correta em relação à pontuação: 
 

a) A notícia de que um a cada cinco americanos entre seis e dezenove anos é obeso provocou uma discussão: a quantidade 
de calorias presentes nos refrigerantes é mais alta do que se imagina. 
b) A notícia, de que um a cada cinco americanos, entre seis e dezenove anos é obeso provocou uma discussão: a quantidade 
de calorias presentes nos refrigerantes é mais alta do que se imagina. 
c) A notícia de que um, a cada cinco americanos, entre seis e dezenove anos, é obeso, provocou uma discussão: a 
quantidade de calorias presentes nos refrigerantes, é mais alta do que se imagina. 
d) A notícia, de que um  - a cada cinco americanos entre seis e dezenove anos -  é obeso provocou uma discussão: a 
quantidade de calorias presentes nos refrigerantes é mais alta do que se imagina. 
e) A notícia de que um, a cada cinco americanos entre seis e dezenove anos, é obeso provocou uma discussão: a quantidade 
de calorias presentes nos refrigerantes, é mais alta do que se imagina. 
 
11. As palavras “obesidade” e “consumo” utilizam S com sons diferentes. Assinale a alternativa em que as palavras possuem, 

respectivamente, o mesmo som destas que foram destacadas. 
 
a) Casa e estender 
b) Cansado e descaso 

c) Análise e compreensivo 
d) Casebre e misto 

e) Cansar e lesado 

 
12. Assinale a alternativa que completa o período a seguir, estabelecendo uma relação semântica de concessão: “A aliança 
procura estimular o consumo do leite” 
 
a) Porque esse produto faz bem à saúde. 
b) Uma vez que ele é mais barato. 
c) Embora o preço desse produto não seja tão acessível. 

d) À medida que a população aumenta. 
e) Como pede a orientação geral da saúde pública. 

 
13. “...disse Susan Neely, presidente da Associação de Bebidas dos EUA” a vírgula utilizada nesse trecho justifica-se por 

separar: 
 
a) Um vocativo 
b) Um termo enumerativo 

c) Uma oração coordenada 
d) Um aposto 

e) Um adjunto adverbial 

 
14. A palavra “saudável” é acentuada pela mesma regra geral (posição da sílaba tônica) que acentua a palavra: 

 
a) Fábrica b) Após c) Chá d) Cardíacos e) Tórax 
 
15. Sobre o trecho “As bebidas disponíveis para os estudantes são agora de baixas calorias, nutritivas e em porções menores” 
é correto afirmar: 
 
I – A vírgula separa termos da mesma função sintática. 
II – A palavra “agora”  pressupõe que antes as bebidas vendidas aos estudantes eram de alto valor calórico. 
III – Bebidas, no contexto, é sinônimo para a palavra “refrigerantes”. 
 Está (ão) correta (s): 
 
a) Apenas a assertiva I 
b) A assertiva I e II apenas 

c) Apenas a assertiva III 
d) Todas as assertivas 

e) Apenas as assertivas I e III  
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16. Se 302 2xxf , então 4f  é igual a: 

 
a) 0 b) 2 c) 4 d) 5 e) 7 
 
17. O produto e a soma das raízes da equação x

2
 + 7x – 12 = 0 são iguais, respectivamente, a: 

 
a) 12 e 8 
b) 7 e 12 

c) -12 e -7 
d) 12 e 7 

e) 8 e 12 

 
18. O dono de uma farmácia comprou, no mês de agosto, X remédios. No mês de setembro comprou o dobro de remédios, em 

relação ao mês anterior e, no mês de outubro, comprou 140 remédios, totalizando 800 remédios. O número de remédios 
adquiridos pelo dono da farmácia no mês de agosto foi: 
 
a) 220 
b) 200 

c) 180 
d) 160 

e) 140     

 
19. Alberto saiu de um ponto A e caminhou 16 km para o norte. Depois andou 12 km para o leste, 8 km para o sul e 6 km para 
oeste, e chegou ao ponto B. A distância entre os pontos A e B é de: 
 
a) 20 km 
b) 18 km 

c) 15 km 
d) 12 km 

e) 10 km 

 
20. Qual das igualdades está correta, com relação os sistemas de medidas? 
 
a) 1,22 L = 0,122 m

3
 

b) 10 L = 0,001 m
3
 

c) 10
-1

 m = 10
-3

 m
3
 

d) 10
-2

 m = 10
-5

 m
3
 

e) 10
-1

 cm = 10
2
 cm

2
 

 
21. Oito trabalhadores constroem uma casa em uma semana. Se forem contratados mais 02 (dois) trabalhadores, em quanto 
tempo irão construir a mesma casa? 
 
a) 4 dias e 40 minutos. 
b) 4 dias, 20 horas e 10 minutos. 

c) 5 dias, 05 horas e 30 minutos. 
d) 5 dias, 14 horas e 24 minutos. 

e) 5 dias, 30 horas e 30 minutos.  

 
22. Qual o juro simples que um capital de R$ 7.000,00 rende quando aplicado durante um ano a uma taxa de 3% a.m.? 
 
a) R$ 2.400,00 
b) R$ 2.520,00 

c) R$ 2.640,00 
d) R$ 2.710,00 

e) R$ 2.850,00 

 
23. Qual o capital que se deve empregar a taxa de 6% a.m., a juro simples, para se obter R$ 6.000,00 de juros em 4 meses? 
 
a) R$ 25.000,00 
b) R$ 25.200,00 

c) R$ 25.650,00 
d) R$ 25.720,00 

e) R$ 25.900,00 

 
24. Um investidor aplicou R$ 10.000,00 a juro composto de 2% a.a. Quantos reais terá após 3 anos de aplicação? 
 
a) 13.200,60 
b) 12.430,00 

c) 11.250,30 
d) 11.120,20 

e) 10.612,08 

 
25.  Paulo anda todos os dias em uma de corrida circular. Ele sempre percorre 10 voltas, nesta pista que tem 20 m de raio. 

Quantos metros, aproximadamente, Paulo anda por dia nesta pista? (considere: 14,3 ) 

 
a) 900 m 
b) 909 m 

c) 982 m 
d) 1.005 m 

e) 1.008 m   

 
26. Internamente, a Terra pode ser dividida em crosta, manto e núcleo. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. 
 
I - A crosta é uma fina camada que representa apenas 0,2% da massa terrestre. A espessura da crosta continental varia de 20 a 
90 quilômetros e é menos densa que a crosta oceânica. Dois terços dos continentes são cobertos por rochas sedimentares de 
espessura média inferior a 2 quilômetros. A crosta oceânica, por usa vez, tem uma espessura média de 7 quilômetros. É 
composta por rochas ígneas (magmáticas), basaltos e gabros. 
II - A crosta e o manto são separados pela descontinuidade Mohorovicie (Moho). O manto é diferente da crosta. É, em sua maior 
parte, ígneo. O manto superior estende-se por 350 quilômetros. O manto inferior tem composição mais uniforme. 
III - Uma descontinuidade acentuada marca o encontro do manto com o núcleo. A incapacidade do núcleo externo de transmitir 
ondas sísmicas sugere que ele seja líquido. É provavelmente composto de ferro metálico e outros elementos - enxofre, silício, 
oxigênio, potássio e hidrogênio. O núcleo interno é sólido e provavelmente composto de ferro e níquel. A temperatura entre o 
núcleo e o manto é de cerca de 3.700ºC, atingindo de 4.000 a 4.500ºC no núcleo interno. 
 

Podemos, então, afirmar que: 
 

a) apenas I e III estão corretas. 
b) apenas I e II estão corretas. 

c) apenas II e III estão corretas. 
d) todas estão incorretas. 

e) todas estão corretas. 
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27. Considerando-se os aspectos naturais das cinco grandes regiões brasileiras. Analise as alternativas seguintes: 
 
I – Na região Sudeste encontramos o cerrado em trechos do interior de São Paulo em grandes extensões em Minas Gerais. O 
cerrado é destruído em Minas Gerais para obtenção de carvão vegetal. 
II – Na região Sul os Planaltos e Serras de Leste-Sudeste ocupam a parte ocidental da região. Ocupando mais de 50% do 
território. Estende-se do Paraná até o rio Grande do Sul, na porção centro-oeste. 
III – O rio Araguaia é o principal rio da bacia do Tocantins-Araguaia na região Norte. É o afluente mais importante do rio 
Tocantins que desemboca na região Centro-Oeste. 
IV – A planície e Pantanal do Rio Guaporé, ocupa trechos do estado de Rondônia e da região Centro-Oeste. É uma forma de 
relevo plana e pantanosa, com altitudes médias de 200 metros. 
 
Estão corretas APENAS: 
 
a) I e II                                    
b) I e III                                      

c) II e IV                                     
d) I e IV                             

e) II e III 

 
28. O denominado de 2º Reinado, reinado de D. Pedro II, foi marcado por transformações de ordem social e econômica, 
decisivas para a história do país. Sobre este tema podemos afirmar que: 
 
a) No âmbito da cultura, o imperador era visto como um homem das letras e das artes, protegendo vários escritores e artistas. 
Sempre atento aos acontecimentos culturais do século XIX, mantinha correspondência com diversas personalidades 
internacionais. 
b) Existia uma nítida influência da Inglaterra sobre o Brasil, ocorrendo uma forte crise na lavoura brasileira e na indústria 
nacional, pois o governo inglês, em represália à política protecionista aqui adotada, restringiu o crédito ao nosso país.  
c) A Inglaterra, por sua vez, recusava-se a fornecer financiamentos à nossa indústria, restringindo-os apenas à indústria têxtil, na 
tentativa freqüente de manter o poder e a ordem frente à crise social, agravada a partir de meados do século XIX, quando 
passou a enfrentar o descontentamento de grupos sociais oposicionistas que pregavam a derrocada da monarquia. 
d) No governo de Pedro II, prevaleceu o jogo de conciliação política, que, visando fomentar a indústria brasileira, adotou uma 
estratégia protecionista que acabou com a importação de produtos britânicos. 
e) Nas relações económicas entre a Inglaterra e o Brasil, ocorreu um desequilíbrio da Balança de Comércio, até então altamente 
favorável ao Brasil, pois a Inglaterra deixou de exportar e passou a importar grande quantidade de nossos produtos. 
 
29. Ao assumir interinamente a Presidência da República, em 2 de outubro de 1992, Itamar Franco não apresentou nenhuma 
proposta política significativa para governar a nação. Em seus pronunciamentos, o novo presidente apenas procurava deixar 
claro seu posicionamento contra a corrupção e seu empenho em conter o processo inflacionário que minava a economia do 
país. Sendo assim, foi elaborado um plano com o objetivo de solucionar a crise político-econômica através da estabilização 
financeira, conhecido como „Plano Real‟. Sendo assim, sobre este Plano é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Politicamente, o Plano favoreceu a Eleição de Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda. 
b) O novo plano econômico incluiu as soluções já conhecidas, e comprovadamente eficazes, como o congelamento dos preços 
e de salários e confiscos. 
c) Foi criado um indexador provisório da economia, que serviria como transição até que uma nova moeda entrasse em vigor. 
d) Alguns dos efeitos do Plano foram a recessão, aumento do desemprego, constantes déficits da balança comercial e o 
crescimento da concentração de renda.  
e) Além da estabilização financeira, pretendia combater a inflação e reduzir gastos públicos. 
 
30. Dentre as cidades abaixo relacionadas, apenas uma delas está localizada na mesorregião do Sertão Pernambucano, 
assinale-a: 
 
a) Santa Maria do Cambucá 
b) São Vicente Ferrer 

c) Santa Maria da Boa Vista 
d) São Benedito do Sul 

e) São Bento do Una 

 
 
 
 
 







