PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
PROVA DE CONTÍNUO
PORTUGUÊS
1. Marque a opção em que a palavra grifada foi INCORRETAMENTE empregada.
A) O fisioterapeuta infringiu as normas do hospital.
B) As veias do paciente estavam dilatadas .
C) O médico pediu dispensa por alguns dias.
D) Ele fez uma discrição dos problemas enfrentados pelo paciente.
E) Aquela situação não tinha mais conserto.
2. Assinale a opção que completa correta e respectivamente os espaços da frase
abaixo.
Sua objeção ___ contratação do novo fisioterapeuta restringia-se ___ exigências
salariais do candidato, e não ___ capacidade profissional que ele apresentava.
A) a - às - à.
B) a - as - à.
C) à - às - à.
D) a - a - a.
E) à - as - a.
3. Observe a frase abaixo.
“ANDO um pouco distraído, ultimamente.”
Na frase, o verbo destacado está conjugado no:
A) Pretérito perfeito do indicativo.
B) Pretérito imperfeito do indicativo.
C) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
D) Presente do indicativo.
E) Futuro do presente do indicativo.
04. Assinale a alternativa em que as duas palavras devem ser escritas com como
em cozinha e nariz.
A) A__eite / rai__.
B) Cami__a / feli__.
C) Vi__ita / freguê__.
D) Vi__inho / paí__.
E) Ca__amento / gi__.
5. Assinale a alternativa cuja palavra entre parênteses NÃO tem o mesmo
significado da palavra destacada na frase.
A) “Tenho a certeza de que ele saiu de seu esconderijo par ame ESPIAR. (olhar)
B) “...abrindo e fechando gavetas, REVIRANDO a casa feito doido...” (remexendo)
C) “...dei com o bichinho ali mesmo, na ponta da mesa, bem diante do meu nariz, a
olhar-me DESAPONTADO.” (decepcionado)
D) “Recentemente descobri a maneira de DERROTÁ-LOS.” (vencê-los)
E) “tais objetos têm um pacto secreto com o demônio para me ATORMENTAR.”
(agradar)
6. O plural da frase “...um passarinho piou triste em algum ramo...” é
A) dois passarinhos piam triste.
B) os passarinhos piaram triste.
C) uns passarinhos piaram tristes.
D) uns passarinhos piavam tristes.
E) dois passarinhos piavam tristes.
7. Marque a opção em que as palavras mal / mau foram usadas adequadamente.
A) Você está mal acompanhada.
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B) Não deseje o mau dos outros.
C) Acabei de ter um mal pressentimento.
D) Estamos diante de um mal elemento.
E) O garoto voltou para a sala passando mau.
8. Assinale a alternativa em que a frase contenha dois erros ortográficos:
A) A pessoa era expontânea e abalizada.
B) Os textos foram revisados, exseto este.
C) As análizes foram ezorbitantes.
D) A vizinha cuidará da cozinha.
E) O subsídio será exagerado.
9. Assinale a alternativa em que só haja substantivos femininos:
A) Champanha, bólide, rês;
B) Cútis, aragem, guaraná;
C) Cal, telefonema, gênese;
D) Perdiz, elipse, contralto;
E) Omoplata, capioa, mélroa.
10. Assinale a alternativa em que não se fez a concordância corretamente:
A) Tem olhar e feição amistosa;
B) Tem feição e olhar amistoso;
C) Tem feição e olhar amistosos;
D) Tem olhar e feição amistosas;
E) Tem olhar e feição amistosos.
MATEMÁTICA
11 - Maria decompôs um número que ficou da seguinte forma: 5 X 1000 + 4 X 10
+ 2 X 1. O número decomposto por Claudio foi:
A) 5410
B) 5421
C) 5021
D) 5042
E) 5041
12 - No mês de janeiro de 2012, será inaugurado um cinema novo na cidade, um
cinema “6 D”. O cinema começa a funcionar às 10 horas e 30 minutos e ficará
aberto durante 13 horas. Dessa forma o cinema fechará às:
A) 23 horas e 30 minutos
B) 22 horas e 30 minutos
C) 21 horas e 30 minutos
D) 20 horas e 30 minutos
E) NDA
13 Um automóvel percorre 720 km em 3 horas. Fazendo o mesmo trajeto, sob as
mesmas condições, quantos quilômetros ele percorreráem7 horas?
A) 2160
B) 5040
C) 1740
D) 1680
E) 1820
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14- Gabriela e três amigas decidiram fazer um churrasco e compraram no
mercado: 2 kg de linguiça, 3 kg de carne, 2 kg de asa e 2 sacos de carvão.
Observando a tabela de preços abaixo, responda:
Linguiça
Carne
Asa
Saco de carvão

R$ 5,90 Kg
R$ 9,40 Kg
R$ 4,50 Kg
R$ 6,00 Kg

Quanto coube a cada uma das meninas, sabendo-se que o valor da compra foi
dividido igualmente entre elas?
A) R$ 16,30
B) R$ 14,45
C) R$ 17,20
D) R$ 18,35
E) R$ 15,25
15 - Ganhei uma caixa com 40 bombons e já comi 60% deles. Quantos bombons
ainda restam na caixa?
A) 22
B) 16
C) 18
D) 20
E) 24
16 – Em uma fazenda há 80 vacas, sendo 70% brancas e o restante malhadas. Do
total das 80 vacas da fazenda, quantas são as malhadas?
A) As malhadas são, ao todo, 24 vacas.
B) Há 56 vacas malhadas.
C) Das 80 vacas, apenas 26 são malhadas.
D) As vacas malhadas representam 10% do total de vacas da fazenda.
E) Excluindo-se as vacas brancas, restam 30 vacas malhadas.
17. Se em uma padaria, 10 Kg de farinha são utilizados para fabricar 200 pães,
então, nessa mesma padaria, 480 pães utilizam:
A) 24 Kg de farinha.
B) 32 Kg de farinha.
C) 18 Kg de farinha.
D) 28 Kg de farinha.
E) 25Kg de farinha.
18 - De um grupo, a quarta parte corresponde a 20 pessoas.
De quantas pessoas no total o grupo é composto?
A) 4 pessoas.
B) 5 pessoas.
C) 80 pessoas.
D) 100 pessoas.
E) 120 pessoas.
19 - Do salário de uma pessoal se descontados R$ 2.000,00, correspondentes a
8% do total. Qual é o salário dessa pessoa.
A) R$ 22.000,00
B) R$ 25.000,00
C) R$ 30.000,00
D) R$ 26.000,00
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E) R$ 20.000,00
20) Um agricultor adubou 6/8 da sua lavoura, o que corresponde a:
A) 30% da lavoura
B) 45% da lavoura
C) 60% da lavoura
D) 75% da lavoura
E) NDA
CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADE
21 - A FIFA oficializou o estádio do Itaquerão como palco para a abertura da
copa do mundo no Brasil. Esse estádio está localizado na cidade de:
A) Rio de Janeiro.
B) São Paulo.
C) Belo Horizonte.
D) Salvador.
E) Florianópolis
22 O empresário Josino Guimarães foi absolvido pelos jurados da acusação de
ser o mandante do assassinato do:
A) Ex governador do estado de Mato Grosso.
B) Prefeito de Cuiabá.
C) Ex presidente da República.
D) Juiz Leopoldino.
E) NDA
23. Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia:
a) é crime
b) não é crime
c) obriga a mulher interromper a gravidez de anencefálico
d) não dá à mulher a possibilidade de escolher ou não o aborto em casos de
anencefalia
e) é considerado crime de assassinato de incapaz
24. As eleições que ocorrem nos municípios brasileiro são as eleições que
acontecem a cada 4 anos em cada município em que os eleitores votam nos
candidatos para gestão do município. Assim, são escolhidos os prefeitos e seus
vice-prefeitos, mas também:
a) os membros das câmaras legislativas municipais
b) os deputados estatuais e municipais
c) o governador do estado
d) os deputados e os vereadores municipais
e) o governado e os deputados estaduais.
25. O primeiro ano de Dilma Rousseff na Presidência teve dois grandes
destaques:
a) O aumento descontrolado da inflação, sobretudo nos produtos de linha branca e
eletrônicos e o crescimento nas vendas de produtos importados.
b) O grande crescimento da classe média e o aumento do desemprego.
c) A diminuição das vendas dos produtos importados e o desemprego.
d) o lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do
governo.
e) maiores investimentos na educação e na saúde pública.
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