
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

DIGITADOR
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.  Pedro  Babaçu,  lá  de  São  Domingos  do  Maranhão, 
encontra  Zé  Pereira.  Apontando  para  um  sujeito  que 
passava pela BR-135, disse:
– Este foi o cujo que me vendeu as bananas.

No texto, a palavra em destaque exerce a função de

a) pronome.
b) advérbio.
c) substantivo.
d) adjetivo.
e) conjunção.

Leia o texto seguinte

Segredo  dura  no  máximo  32 
minutos

Esse é o tempo máximo que a maioria 
das  mulheres  aguenta manter  um 
segredo,  segundo  um  levantamento 
feito  com  3  mil  inglesas.  87%  das 
entrevistadas disseram que não têm a 

intenção de fofocar,  mas acabam soltando a  língua sem 
querer. A pesquisa não avaliou o grau de mexeriquice dos 
homens. (Revista Superinteressante. janeiro/2012)

02. Assinale a alternativa correta:

a) O texto conclui que a mulher é mais mexeriqueira que o 
homem.
b) O vocábulo aguenta, no texto, sem modificar o sentido 
pode ser substituído por afirma.
c) Pelo que diz o texto, para as mulheres, a mexeriquice é 
um ato imponderável.
d) Pelo que diz o texto, a mexeriquice é incontrolável para 
as mulheres.
e)  Segundo  o  texto,  fofocar  é  algo  inerente  a  todas  as 
mulheres.

03.  No texto, grifada a palavra inglesas. A letra “S”, em 
destaque,  na palavra grifada,  tem som de “Z”.  Assinale, 
dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  na  qual  ocorre 
palavra(s) em que a letra em destaque não tem o mesmo 
som do “S” destacado da palavra “ingleSas”.

a) eXumou – reSenha
b) pesquiSa – coSer
c) caSinha – liSo
d) lapiSeira – eXarar
e) toSar – pulSar         

04. Formão serrote enxó martelo esquadro e fita métrica são 
algumas  das  ferramentas  dos  carpinteiros  de  Presidente 
Dutra.

Assinale  a  alternativa  na  qual  as  vírgulas  estão  postas 
corretamente.

a) Formão, serrote enxó, martelo,  esquadro e fita métrica, 
são  algumas  das  ferramentas  dos  carpinteiros,  de 
Presidente Dutra.
b) Formão, serrote,  enxó, martelo, esquadro e fita métrica 
são algumas das ferramentas dos carpinteiros de Presidente 
Dutra.
c) Formão serrote,  enxó, martelo,  esquadro e fita,  métrica 
são  algumas  das  ferramentas  dos  carpinteiros,  de 
Presidente Dutra.
d) Formão,  serrote enxó,  martelo  esquadro,  e fita  métrica 
são  algumas  das  ferramentas  dos  carpinteiros,  de 
Presidente Dutra.
e) Formão serrote,  enxó martelo,  esquadro e fita  métrica, 
são  algumas  das  ferramentas,  dos  carpinteiros  de 
Presidente Dutra.

05. Assinale a alternativa na qual a concordância é correta.

a) Barra do Corda possui belos casarões centenários. 
b) Astrobaldo perguntou: - Tu conhece a minha Floriano?
c) Em Colinas o povo gostam de festas.
d) Vocês sabia que a cidade de Colinas já foi chamada da 
Picos?
e)  Astrobalfo,  Astrobaldinho  e  Ariene  pretende  passar  a 
Semana Santa em Orozimbo.

06.  Dentre  as  alternativas  seguintes,  quatro  têm palavras 
grafadas  incorretamente  quanto  ao  uso  de  maiúsculas. 
Assinale a alternativa na qual está  correto  o emprego de 
maiúsculas.

a) Resido na rua da taboca.
b) Eu adoro Floriano, a Terra onde nasci.
c) Na páscoa e no natal visito minha família.
d) Vou ao Morro do Calvário, em Barra do Corda, toda última 
Quinta-Feira de Novembro, pois é o dia de ação de graça.
e) Gosto de ler o jornal O Estado do Maranhão e a revista 
Piauí.

Leia o texto seguinte

Ao longo do século XX, a renda das famílias brasileiras com 
residência  na zona rural  deteriorou-se  com relação à das 
famílias com residência na zona urbana. Ao mesmo tempo, 
há  crescentes  evidências  de  que  uma  das  causas  do 
aumento da renda das famílias urbanas em relação às dos 
habitantes  da  zona rural,  é  a  participação  dos  idosos  na 
renda  familiar  urbana,  visto  que  os  idosos  das  famílias 
urbanas aumentaram suas responsabilidades pela provisão 
econômica de seus filhos adultos e netos.



07.  Pelo  que  informa  o  texto,  assinale  a  alternativa 
incorreta.

a)Segundo o texto, os idosos das famílias rurais têm renda 
menor que os idosos das famílias urbanas.
b) Nas famílias urbanas, os idosos passaram a ter maiores 
responsabilidades econômicas na família.
c)Ao longo do século XX, os idosos passaram a ganhar 
mais.
d)Ao  longo  do  século  XX,  a  renda  da  família  urbana 
majorou em relação à renda da família rural.
e)  Na  família  rural,  a  participação  do  idoso  na  renda 
familiar é menor que a participação do idoso na renda da 
família urbana. 

08. No texto, expressão grifada em “Ao longo do século 
XX...”, pode ser substituída, sem prejuízo do entendimento 
e das regras gramaticais, por:

a) Antes.
b) Após.
c) Durante.
d) No decurso.
e) Depois e durante.

09. Do texto acima, observe o fragmento seguinte:

“Ao mesmo tempo, há crescentes evidências de que uma 
das causas do aumento da renda das famílias urbanas em 
relação às dos habitantes da zona rural”.
Observa-se que a expressão “as” comporta uma crase, 
grafada da seguinte forma “às”.

Observe que após a expressão craseada “às” ocorre a 
omissão de um vocábulo. Assinale, dentre as alternativas 
seguintes, a palavra omitida

a) famílias 
b) décadas
c) rendas
d) responsabilidades
e) rendimentos

10.  Astrobaldo  Ferreira,  advogado  florianense,  embora  
aparente ser um sujeito carrancudo, é um pai e  X  tremoso  . 

Observe  que  nas  alternativas  seguintes,  todas  elas, 
contêm  palavras  grafadas  com  a  mesma  letra  em 
destaque na palavra eXtremoso. Aponte a alternativa que 
contém vocábulo(s) grafado(s) incorretamente. 

a) exprimir / extrínseco.
b) expontâneo / extirpar.
c) explanar / extranumerário.
d) extraviar / extrovertido.
e) excludente / excomungar.

MATEMÁTICA

11. Observe a seguinte série numérica
0  2   6   12   20   30    __    __    __    __    __    __
O décimo segundo termo desta série é
a) 90.
b) 56.
c)156.
d)132.
e)110.

12.   A  figura  ao  lado  representa  um 
hexágono regular.  Tem todos  os seus 
seis  lados  iguais  e  tem  cada  lado 
paralelo ao lado oposto. A figura é um 
polígono. 
No entanto, um círculo não é considerado um polígono.
O círculo não é considerado um polígono porque

a) Não contêm linhas paralelas.
b) Não tem ângulos internos iguais.
c) Não tem linhas retas.
d) É côncavo.
e) Não contém linhas transversais. 

13.  Zé  Babaçu  mora  na  São  Domingos  do  Maranhão. 
Trabalha  em Presidente  Dutra,  de  segunda-feira  a  sexta-
feira. Assim, em média, ele gasta 27 minutos para vir de São 
Domingos e 28 minutos para voltar. Desta forma, em uma 
semana, qual o tempo que ele (Zé Babaçu) permanece na 
estrada, entre São Domingos e Presidente Dutra?

a) 4h35 min.
b) 3h35min.
c) 257min.
d) 278min.
e) 4horas e meia.

14.  Zé  Bruno  trabalha  como  vendedor  em  uma  Loja  de 
Materiais  de  Construção  em São João  dos  Patos.  A  sua 
remuneração consta de R$710,00,  quantia fixa, e de uma 
quantia  comissionada,  correspondente  a  5%  (cinco  por 
cento) sobre as vendas por ele realizadas durante o mês. Se 
em dezembro de 2011, Zé Bruno recebeu de remuneração 
de R$1.990,00 (um mil e novecentos e noventa reais), nesse 
mês ele vendeu:

a) R$ 27.200,00
b) R$ 24.800,00
c) R$ 39.800,00
d) R$ 26.500,00
e) R$ 25.600,00



15.  A garrafa de água 
mineral representada ao 
lado tem volume de 750ml. 
Se o líquido de cada 
garrafinha custa R$0,35 
(trinta e cinco centavos), 
qual o custo aproximado 
da água mineral suficiente 
para encher o “garrafão” 
representado ao lado?

a) R$12,20
b) R$9,35
c) R$7,45
d) R$6,90
e) R$8,60

16.  A  confeiteira  Ambrósia,  lá  da  cidade  de  Satubinha, 
gasta  R$13,00  entre  materiais  e  demais  insumos  para 
fazer  um bolo  de  chocolate.  No mês  de  dezembro,  ela 
vendeu  duas  dúzias  desse  bolo  e  recebeu  um total  de 
R$491,00 (quatrocentos e noventa e um reais).  Pode-se 
dizer que ela:

a) teve um lucro de R$149,00
b) teve um lucro de R$179,00
c) teve um lucro de R$169,00
d) sofreu um prejuízo de R$29,00
e) teve um lucro de R$159,00  

17. João das Melancias, lá na cidade de Balsas, vendeu 
no sábado 1/3 (um terço) das melancias que trouxe para 
vender.  No domingo,  ele  vendeu  2/5  (dois  quintos)  das 
melancias que trouxe. Retornou com 12 melancias.  Se ele 
vendeu cada melancia a R$11,00 ele recebeu, pela venda 
das melancias, o valor de:

a) R$320,00
b) R$132,00
c) R$230,00
d) R$633,00
e) R$363,00

18. Um navio chega ao Porto do Itaqui de 30 em 30 dias. 
Outro navio chega ao mesmo Porto em 50 e 50 dias.
Se  os  dois  navios  chegaram  e  aportaram  no  dia  15  de 
fevereiro de 2012 nesse Porto do Maranhão, quando é que 
eles, pela primeira vez, voltam a se encontrar no Itaqui? 

a) em maio de 2012.
b) em junho de 2012.
c) em julho de 2012.
d) em agosto de 2012.
e) em setembro de 2012.

19. Uma cisterna tem o formato de um cubo. Essa cisterna 
tem capacidade  de  armazenar  100m³  de  água.  Você,  ao 
fazer uma reforma, aumenta todas as três dimensões dessa 
cisterna em 20%, mantendo a forma original. O volume de 
água que essa cisterna, após ser reformada e aumenta em 
20%  cada  lado,  tem  capacidade  de  armazenar,  é, 
aproximadamente, em metros cúbicos, de:

a) 172
b) 162
c) 154
d) 144
e) 122

20. Zé Balança,  dono de um “sítio”  lá em São Raimundo 
Nonato,  no  Sul  do  Piauí,  cria  bodes  e  ovelhas.  No  sítio 
desse agricultor, entre bodes e ovelhas, há 300 animais. Se 
o número de ovelhas é igual a 1/3 (um terço) do número de 
bodes, o número de bodes é igual a:

a) 175
b) 205
c) 175
d) 225
e) 210



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

21. Em  relação  ao  MS-WORD,  enumere  a  Coluna  2 
utilizando os comandos demonstrados na Coluna 1:

Coluna 1:

I – 

II – 

III – 

IV – 

V – 

VI – 

Coluna 2:
(    )  o  ícone  do  comando  correspondente  a  repetir 
(Ctrl+R);
(    )  o  ícone  do  comando  correspondente  a  subscrito 
(Ctrl+=).

Assinale  a  alternativa  que  possui  os  dois  ícones 
correspondentes da Coluna 2:

a) I e III.
b) II e IV.
c) III e VI.
d) III e V.
e) II e VI.

22.  Em  relação  às  teclas  de  atalho  do  Windows  7, 
enumere  a  Coluna  2 conforme  os  conceitos 
correspondentes encontrados na Coluna 1:

Coluna 1
I  –  Mostra  a  “Área  de  trabalho”  ou  restaura  todas  as 
janelas;
II – Minimiza todas as janelas;
III – Abre a janela de pesquisa;
IV – Abre o comando “Executar”;
V – Coloca o computador em modo de espera.

Coluna 2
(   ) Windows + D
(   ) Windows + M
(   ) Windows + L
(   ) Windows + R
(   ) Windows + F

De cima para baixo, assinale a alternativa correta:

a) I, II, III, IV, V;

b) I, II, V, IV, III;
c) II, I, V, IV, III;
d) V, IV, III, I, II;
e) IV, V, III, I, II.

23.  Em  relação  ao  MS-EXCEL,  enumere  a  Coluna  2 
utilizando os comandos demonstrados na Coluna 1:

Coluna 1:
I – inserir função;
II – separador de milhar;
III – aumentar casas decimais;
IV – formato de número de contabilização;
V – inserir equação.

Coluna 2:

(   )  

(   ) 

Assinale  a  alternativa  que  possui  os  dois  ícones 
correspondentes da Coluna 2:

a) I e II.
b) I e III.
c) V e II.
d) V e III.
e) V e IV.

24. O emprego do pronome de tratamento Vossa Excelência 
está correto nas alternativas abaixo, EXCETO em:

a) Embaixador;
b) Senador;
c) Juiz;
d) Coronel;
e) Deputado.

25. Apenas uma das alternativas abaixo  NÃO diz respeito 
ao documento Ata. Identifique esta alternativa.

a)Os  erros  que,  por  acaso,  forem  cometidos,  serão 
corrigidos  com  a  ressalva  digo  e  a  forma  correta  em 
seguida.
b)  Não  se  divide  em  parágrafos,  não  tem  espaços  em 
branco e, por isso, os períodos são contínuos, sem mudança 
de linha.
c) É a narração escrita pormenorizada e autenticada de um 
fato.
d)  Uma narração por  escrito,  do  que se passou em uma 
reunião, em uma cerimônia, em uma assembleia, em uma 
sessão.



e)  Depois  de  lavrada  e  discutida,  é  submetida  à 
apreciação  dos  participantes  da  reunião  e  assinada  por 
eles.

26. De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da  República,  os  documentos  do  Padrão  Ofício  devem 
obedecer à seguinte forma de apresentação:

a) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 
corpo 12  no texto  em geral,  11 nas  citações,  e 10  nas 
notas de rodapé;
b) Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas 
e de 12 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor  de 
texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em 
branco;
c)  É  obrigatório  constar,  a  partir  da  primeira  página,  o 
número da página;
d) O início de cada parágrafo do texto deve ter 2,0 cm de 
distância da margem esquerda;
e) O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no 
mínimo, 2,0 cm de largura.

27.  “Um documento que se vincula a outros documentos 
através de ligações especiais.  Ele que permite o acesso 
fácil entre as diversas páginas de Internet (navegação) e 
mesmo a movimentação rápida dentro de um Site”. Este 
conceito se adequa melhor em:

a) Protocolo;
b) Hiperlink;
c) URL;
d) Hipertexto;
e) TCP/IP.

28.  Utilizando  o  MS-Word  qual  dos  ícones  abaixo 
representa a função de inserir equações matemáticas ou 
desenvolver  suas  próprias  equações  usando  uma 
biblioteca de símbolos matemáticos?

a)  

b)  

c)  

d) 

e) 

29. No MS-Excel deseja-se implementar a fórmula abaixo:

Sabendo-se que  “X” está na célula A1, qual a alternativa 
que corresponde à mesma equação de “Z”?

a) = (A1^2+6A1-9)/(A1+5)
b) = A1^2+6*A1-9/A1+5
c) = (A1*A1+6*A1-9)A1+5
d) = (A1*A1+6*A1-9)/A1+5
e) = (A1^2+6*A1-9)/(A1+5)

30.  A linguagem padrão, de âmbito internacional,  utilizada 
para a promoção de sites para a WEB, que possibilita que 
todas as ferramentas  de navegação da Internet  exibam o 
conteúdo do site, é conhecida como:

a) HTML.
b) www.
c) URL.
d) HTTP.
e) DNS.

31. Constitui dever do servidor público, EXCETO:

a) Guardar sigilo sobre assunto da repartição;
b)Cumprir ordens dos superiores, ainda que manifestamente 
ilegais;
c)  Representar  contra  ilegalidade,  omissão  ou  abuso  de 
poder;
d)Manter  conduta  compatível  com  a  moralidade 
administrativa;
e) Ser leal às instruções que servir.

32.  A  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  capital 
necessário  e  inteiramente  público,  integrante  da 
Administração Pública Indireta é a:

a) autarquia;
b) sociedade de economia mista;
c) fundação pública;
d) empresa pública;
e) empresa permissionária de serviço público.

33.  Assinale  a  alternativa  que  melhor  descreve alguns 
passos para  o  compartilhamento  de  um  diretório 
pertencente a um computador ligado a uma Rede Microsoft.

Após selecionar o diretório, deve-se clicar em:

a) arquivo > salvar como > compartilhamento de pastas;
b) arquivo > gerenciar pasta > compartilhamento de pastas;
c) compartilhar com > grupo doméstico (Leitura);
d) nova pasta > grupo compartilhado;



e) incluir na biblioteca > grupo compartilhado.

34. Para inserir quebra de página no Microsoft Office 2007 
utilizamos:

a) Ctrl+i.
b) Ctrl+p.
c) Shift+i.
d) Ctrl+enter.
e) Shift+q.

35.  O digitador deve conhecer as normas da ABNT que 
disciplinam  a  produção  de  textos.  Sobre  a  digitação 
segundo as normas, analise as assertivas seguintes:

I.  Em  se  tratando  de  transcrição  de  elementos,  ao  se 
indicar,  no texto  um autor,  deve-se utilizar  o Código de 
Catalogação Anglo-americano vigente. 
II. Indica-se  o  nome  do(s)  autor(es)  pelo  último 
sobrenome, em maiúsculas, seguido do nome e de outros 
sobrenomes,  abreviados  ou  não.  Os  nomes  devem  ser 
separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço.
III.  Quando  existirem  mais  de  três  autores,  indica-se 
apenas o primeiro autor acrescido da expressão et al. 
IV. Se a autoria é desconhecida, a entrada é feita com um 
espaço,  indicando-se  desconhecer  o  autor.  A  primeira 
palavra do título deve ser escrita em letras maiúsculas.
V.  Ao  se  transcrever  um elemento  de  um livro  em um 
texto,  na  indicação  da  edição,  não  se  deve  abreviar  o 
número, abrevia-se apenas a palavra edição.

Assinale:
a) se corretas I, II e V, apenas.
b) se corretas II, III e IV, apenas.
c) se corretas I, II e III, apenas.
d) se corretas I e IV, apenas.
e) se corretas III e V, apenas.

36. O Município de Presidente Dutra tem quantos distritos?

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

37.  Antigo  distrito  do  Município  de  Presidente  Dutra,  o 
distrito de São Joaquim dos Melos é hoje

a) O Povoado Angical.
b) O Município de Graça Aranha.
c) O Município de Tuntum.
d) O Povoado Curador.
e) O Povoado Calumbi.

38. A população de Presidente Dutra é próxima de ........... 
habitantes, sendo a área do Município próxima de .......... 
quilômetros quadrados.

As  duas  lacunas  são  preenchidas,  na  ordem,  e 
respectivamente, pelos termos dispostos na alternativa:

a) 42.000 – 620.
b) 45.000 – 772.
c) 45.000 – 550.
d) 41.000 – 620.
e) 46.000 – 780. 

39.  O  atual  Município  de  Presidente  Dutra,  anteriormente 
denominado de Curador foi desmembrado,

a) em 1943, de Barra do Corda e Caxias.
b) em 1948, de Barra do Corda e Colinas.
c) em 1911, de Barra do Corda.
d) em 1948, de Barra do Corda.
e) em 1936, de Barra do Corda.

40.  Graça  Aranha  se  situa  na  mesma  microrregião  de 
Presidente Dutra. O Município de Presidente Dutra se situa 
a ................................ de Graça Aranha.

A  lacuna  acima  é  preenchida  corretamente pelo  termo 
disposto na alternativa:

a) Sudeste.
b) Sudoeste.
c) Sul.
d) Nordeste.  
e) Noroeste.




