
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAIS N.º 001 E 002/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

PROVA OBJETIVA: 24 de julho de 2011 
 

  NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Cargos: MERENDEIRA, SERVENTE, VIGIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao nível de 
escolaridade/ cargo ao qual você está inscrito, conforme consta no seu 
cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 20 (vinte) 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 8:00h e término 
às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 20. 
 

5. 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.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. 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.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Baião, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2011-PMB.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 2 



 3 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Paixão por acaso 

 
Caio subiu ao palco pela primeira vez só para substituir um menino 
 e não parou mais de dançar. 
                                                            ANNA CAROLINA MOTA CARDOSO 
                                                                COLABORAÇÃO PARA A FOLHA  
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Foi por acaso que Caio Rodrigo dos Santos começou a fazer balé. O menino 
tinha seis anos quando a turma de bailarinas da escola onde sua mãe 
trabalhava precisou de um menino para dançar. Ele se deu tão bem que não 
parou mais.  
"Eu era o único menino da turma", conta ele, que diz não ligar para os colegas 
dizendo que balé é coisa de menina. 
Durante dois anos, Caio fez aulas em um projeto da prefeitura de sua cidade. 
Aos oito, começou a dançar na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, na 
capital. Hoje ele não é mais o único garoto da escola, mas continua sendo 
minoria: são cerca de 40 meninos e mais de 200 meninas. 
Caio tem mais cinco anos de estrada pela frente até se tornar um profissional, 
mas já precisou tomar decisões como se fosse um deles. 
Quando a mãe mudou de cidade, por exemplo, ele ficou morando com o avô 
para continuar dançando. Já se apresentou no espetáculo "Quebra-Nozes" e 
dançou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.  
Hoje faz aula na Cia. de Dança Deborah Colker. Sua rotina é cansativa, mas ele 
acha que compensa. Admirador do bailarino Cícero Gomes, sonha em dançar 
"O Lago dos Cisnes". 

            Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di11061101.htm.  
Acesso em: 27 jun 2011. 

 

 
 
01. O título se refere à paixão de Caio pelo(a)  
(A) teatro. 
(B) dança. 
(C) escola. 
(D) “Lago dos Cisnes”. 
 
02. Essa paixão teve início de forma 
(A) prevista. 
(B) planejada. 
(C) inesperada. 
(D) propositada. 

 
03. Em “Caio tem mais cinco anos de estrada pela frente até se tornar um profissional” (linha 11), a 
expressão sublinhada significa 
(A) cinco anos de viagens. 
(B) cinco anos de estudos. 
(C) cinco anos dançando o “Quebra-Nozes”. 
(D) cinco anos de trabalho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

 
04. Meninos que fazem aulas de balé 
(A) não têm apoio dos programas sociais. 
(B) já são a maioria em escolas especializadas. 
(C) ainda são vistos com preconceito pelos colegas. 
(D) têm uma rotina mais cansativa do que a das meninas. 
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05. O enunciado que significa a mesma coisa que “Ele se deu tão bem que não parou mais” é 
(A) Ele lutou tanto que não parou mais.  
(B) Ele se saiu tão bem que não parou mais.  
(C) Ele foi tão sonhador que não parou mais.  
(D) Ele teve tantos problemas que não parou mais. 
 
06. A única palavra no feminino é  
(A) lago. 
(B) balé. 
(C) turma. 
(D) projeto. 

 
07. A palavra separada em sílabas de forma incorreta é 
(A) es-tra-da. 
(B) de-ci-sões. 
(C) can-sa-ti-va. 
(D) pro-fiss-io-nal. 
 
08. A palavra em que a letra s representa o fonema [z] é 
(A) coisa. 
(B) sonha. 
(C) escola. 
(D) cansativa. 

 
09. Colocando em ordem alfabética as palavras teatro, garoto, palco, capital, minoria, teremos: 
(A) capital, garoto, minoria, palco, teatro. 
(B) capital, garoto, palco, minoria, teatro. 
(C) garoto, capital, minoria, palco, teatro. 
(D) garoto, capital, minoria, teatro, palco. 

 
10. Na frase “Aos oito, começou a dançar na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa” (linha 8), foram 
usadas letras maiúsculas porque se trata 
(A) do nome de uma região. 
(B) de um nome de pessoa. 
(C) de palavras que iniciam frase. 
(D) de uma instituição educacional. 
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MATEMÁTICA 

 
11. Um domingo é dia 28 de maio. Que dia da semana será 5 de junho desse ano? 
(A) Sábado. 
(B) Domingo. 
(C) Segunda-feira. 
(D) Terça-feira. 
 
12. Um quilo e uma quarta de farinha correspondem a 
(A) 250 g. 
(B) 1250 g. 
(C) 200 g. 
(D) 1200 g. 
 
13. Na palavra BAIÃO a letra que fica mais à esquerda é  
(A) B 
(B) A 
(C) I 
(D) O 
 
14. A placa ao lado avisa que as pessoas 
(A) não podem passar. 
(B) devem lavar as mãos.     
(C) poderão tomar choque elétrico. 
(D) devem transitar com atenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Dois vigias possuem 4 filhos cada, três serventes possuem 3 filhos cada, e duas merendeiras 
possuem 2 filhos cada uma. Quantos filhos esses servidores têm no total? 
(A) 19. 
(B) 20. 
(C) 21. 
(D) 22. 
 
16. Um prêmio de R$ 72.000,00 será dividido entre 18 pessoas. Quanto caberá a cada um? 
(A) R$ 4.000,00. 
(B) R$ 5.000,00. 
(C) R$ 6.000,00. 
(D) R$ 7.000,00. 
 
17. NÃO existe cédula de  
(A) R$ 2,00. 
(B) R$ 3,00. 
(C) R$ 5,00. 
(D) R$ 10,00. 
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18. Uma conta foi inteiramente paga com duas cédulas diferentes. Essa conta custou 
(A) R$ 12,50. 
(B) R$ 13,00. 
(C) R$ 14,00. 
(D) R$ 15,00. 
 
19. Um vigia trabalha 12 e descansa 36 horas. Se na segunda-feira um vigia iniciou seu turno de 
trabalho às 18 horas, quando ele iniciará novamente o seu próximo turno? 
(A) Na quarta-feira, às 12 horas. 
(B) Na quarta-feira, às 18 horas. 
(C) Na quinta-feira, às 12 horas. 
(D) Na quinta-feira, às 18 horas. 
 
20. Qual das palavras abaixo NÃO pode ser escrita com letras da palavra MAPARÁ? 
(A) APARA. 
(B) PRAIA. 
(C) RAMA. 
(D) PARÁ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




