
 

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO 
 

PROVA OBJETIVA: 30 de setembro de 2012 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO e  
NÍVEL ALFABETIZADO 

Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional, Carpinteiro, Cozinheiro(a), Eletricista Predial, Eletricista de 
Autos, Motorista de Veículos Pesados Educacionais, Motorista Veículo Leve, 
Mecânico, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro, Vigia Educacional, Vigia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade 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 14:30h e término 
às 18:30h (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 o CARTÃO RESPOSTA e a LISTA DE PRESENÇA e 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. 
 

13. O candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012-
PMNP, será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Novo Progresso.  

 
Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
ASSINALE, COM BASE NA LEITURA DOS TEXTOS A SEGUIR,  

A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 

Texto 1 - QUESTÕES 01 a 04 
 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Disponível em: <http://www.diarioonline.com.br/tem> 

                                                                                                 Acesso em: 24 ago. 2012. 
 

 

01.  O texto é um(a) 
(A) receita. 
(B) bilhete. 
(C) anúncio. 
(D) publicidade. 
 
02.  O texto foi escrito para 
(A) fazer um convite. 
(B) vender um imóvel. 
(C) procurar um emprego. 
(D) fazer a propaganda de um novo produto. 
 
03.  No texto, fala-se de um(a) 
(A) casa em construção. 
(B) apartamento no térreo. 
(C) casa para famílias numerosas. 
(D) imóvel que pode ser ampliado. 
 
04.  As palavras estão corretamente colocadas em ordem alfabética em 
(A) quarto, banheiro, garagem, terreno, sala. 
(B) banheiro, garagem, quarto, sala, terreno. 
(C) banheiro, quarto, garagem, sala, terreno. 
(D) banheiro, garagem, sala, terreno, quarto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA TÉRREA c/ sala, 1 quarto, banheiro 

social, cozinha, área de serviço, quintal e 

garagem. Terreno c/ fundação para 2º piso. 

3277-7777  
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Texto 2 - QUESTÕES 05 e 06 

 

 

 

05.  A mensagem do cartaz é destinada  
(A) a avós e netos. 
(B) a adultos de maior idade.  
(C) à população de jovens de até 25 anos. 
(D) apenas às mães e a seus filhos maiores. 

 
06.  “Deixar a gripe na saudade” significa  
(A) sentir falta da gripe.  
(B) atualizar a vacinação.  
(C) deixar a gripe para trás. 
(D) trocar a carteira de vacinação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
Texto 3 - QUESTÕES 07 a 10 

 

 
                                Pequenas atitudes saudáveis 

Aproveitamento de vegetais 

 

Alguns vegetais acabam sendo pouco explorados. Aproveitar folhas, cascas, sementes e talos 
aumenta o consumo de diferentes nutrientes, amplia o repertório do paladar da família, diminui o 
desperdício e ainda representa uma economia.   
Folhas e talos de beterraba, cenoura e couve-flor, casca de abacaxi, e sementes de maçã, por 
exemplo, podem ser consumidos de diversas maneiras. Os talos e folhas podem ser 
simplesmente refogados ou também utilizados em sopas, bolinhos, recheiosQ A casca do 
abacaxi pode virar suco ou ser usada para amaciar carnes mais duras.  As sementes da maçã, 
ricas em pectina natural, podem servir para engrossar geleias caseiras. Sem falar na abóbora 
cabochan ou japonesa: a casca, a polpa e as sementes são comestíveis. 
Para consumir as cascas, o melhor é utilizar vegetais orgânicos porque é aí que muitas vezes os 
agrotóxicos ficam concentrados. Lave bem e use uma escova para eliminar terra ou outras 
sujeirinhas. 

Disponível em: <http://www.guiainfantil.com.br/link.asp?id=1668> 
Acesso em: 24 ago. 2012. 

 
 
07.  Alguns vegetais são pouco aproveitados porque  
(A) não são lavados corretamente. 
(B) suas folhas, cascas e talos não são nutritivos. 
(C) há muitos agrotóxicos nas folhas, talos e sementes. 
(D) as pessoas desprezam folhas, cascas e talos ao cozinhar. 
 
08.  O texto aconselha as pessoas a 
(A) servir-se melhor dos vegetais. 
(B) comer menos frutas e verduras. 
(C) consumir apenas vegetais orgânicos. 
(D) não comprar verduras com talos e folhas. 
 
09.  A única palavra no masculino é 
(A) folhas. 
(B) vegetais. 
(C) couve-flor. 
(D) sementes. 
 
10.  A palavra em que a letra “x” representa o fonema [z] é 
(A) abacaxi. 
(B) exemplo. 
(C) agrotóxicos. 
(D) explorados. 
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MATEMÁTICA 

 
UTILIZE A PROPAGANDA ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES. 

 

 
 
11. Se um cliente resolver pagar com três cheques (p/ 60, 120 e 180 dias) as compras nessa loja, 
quantos meses se levará para pagar a conta? 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 6. 
 
12. O valor de Televisão era de R$ 1.420,00 e foi parcelado em 10 vezes sem juros no cartão VISA. 
Qual o valor da parcela? 
(A) R$ 142,00. 
(B) R$ 142,50. 
(C) R$ 146,80. 
(D) R$ 148,00. 
 
CONSIDERANDO O SENTIDO DE QUEM OLHA, UTILIZE AS PLACAS SINALIZADORAS 

ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS TRÊS QUESTÕES. 
 

 
13. A menor das placas indica que 
(A) se deve ter cuidado com o piso. 
(B) o espaço é reservado para idoso. 
(C) o espaço é reservado para deficientes e idosos. 
(D) há um banheiro que não deve ser utilizado. 
 
14. A placa que tem um triângulo indica que  
(A) se deve ter cuidado com o piso. 
(B) o espaço é reservado para idoso. 
(C) o espaço é reservado para deficientes e idosos. 
(D) há um banheiro que não deve ser utilizado. 
 
15. A placa que reserva espaço para idosos e deficientes fica 
(A) à direita. 
(B) ao centro. 
(C) à esquerda. 
(D) ao lado da que indica que se deve ter cuidado com o piso. 
 
 



 7 

 
UTILIZE O RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR EM NOVO PROGRESSO, 

PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES 
 

 
          

Votos 
Válidos 

Votos 
Não 

Válidos 

Não 
Votaram 

9.680 478 6.649 
 
16. Ana Júlia obteve 4.167 votos em Novo Progresso. Quantos votos obteve Simão Jatene? 
(A) 6.412. 
(B) 5.513. 
(C) 5.482. 
(D) 4.918. 
 
17. Quantos eleitores de Novo Progresso deveriam votar nessa eleição? 
(A) 16.807. 
(B) 16.707. 
(C) 16.607. 
(D) 16.507. 
 
18. Uma pessoa efetuou uma compra no valor de R$ 58,00 e pagou com as seguintes cédulas: 
 

 
Quanto recebeu de troco? 
(A) R$ 14,00. 
(B) R$ 13,00. 
(C) R$ 12,00. 
(D) R$ 11,00. 
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OBSERVE A PLACA ABAIXO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO. 

 

 
 

19. Um hectare mede 10.000 metros quadrados, quantos metros quadrados mede essa Fazenda? 
(A) 4.848. 
(B) 484.800. 
(C) 4.848.000. 
(D) 48.480.000. 
 
20. Novo Progresso, que tem mais de 20 anos e menos 23, faz aniversário em dezembro. Dos anos 
abaixo, o único que pode ser o da fundação desse município é 
(A) 1991. 
(B) 1987. 
(C) 1995. 
(D) 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




