PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA – CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA: 10 de março de 2013

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS: Assistente Administrativo, Eletricista, Mecânico, Recepcionista
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

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 30 (trinta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 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 30.
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.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Maria o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012 do referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Enquanto dorme
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Chego de manhã cedinho, às cinco da matina. Subo as escadas com
cuidado para não fazer barulho e entro no quarto do Benjamim para vê-lo
dormir. Já estou há seis dias longe de casa, e o telefone não serve para aliviar
a saudade. Nesses telefonemas, ele faz pouco caso, não quer falar comigo ou
está muito ocupado com outra coisa.
Fico com o meu coração de mãe apertado. Mas vou fazer o quê? O
cara tem razão de não falar ou de me ignorar. Afinal, a dona mãe está longe,
trabalhando numa coisa que ele não entende direito e que deve ser bem chata.
Até tento fazê-lo entender no começo, mas o esforço é em vão.
Entro no quarto e vejo o menino que não é mais bebê ressonando
suavemente, quente na cama, abraçado em seu carneirinho de brinquedo.
Quando olhamos para nossos filhos adormecidos, nossos corações se enchem
de uma ternura inexplicável.
É como se vocês fossem sempre anjos de bondade, não fizessem birra
na entrada do cinema, comessem toda a salada sem reclamar e não
insistissem em assistir à TV a toda hora.
Ao verem vocês adormecidos, pais ficam felizes e agradecidos por sua
existência, não se enganem. Mesmo naqueles dias em que tudo está azedo,
os humores ariscos e as brigas à flor da pele, é só vocês caírem no sono que
vamos lá espreitar, guardar e nos parabenizar pela lindeza de filhos que
colocamos no mundo.
É bem piegas, mas é a pura verdade!
CLARICE REICHSTUL
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di02021306.htm>.
Acesso em: 3 fev 2013.

COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “ENQUANTO DORME”, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE
COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 15.

01. O texto “Enquanto dorme” é um(a)
(A) conto.
(B) notícia.
(C) crônica.
(D) editorial.
02. Na primeira parte do texto, a autora, Clarice Reichstul,
(A) dirige-se a pais que, como ela, viajam muito a trabalho.
(B) descreve em detalhes seu relacionamento com o filho já crescido.
(C) relata, com humor e sensibilidade, um episódio de seu cotidiano em família.
(D) argumenta em favor da permanência das mães em casa durante a infância dos filhos.

03. Em “Fico com o meu coração de mãe apertado” (linha 6), a autora demonstra sentir
(A) culpa e tristeza.
(B) indiferença e remorso.
(C) inquietude e exaltação.
(D) alívio e arrependimento.
04. A partir de um dado momento do texto (linha 14), a autora passa a se dirigir aos(às)
(A) pais.
(B) filhos.
(C) mães.

(D) leitores.
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05. Clarice Reichstul não manifesta
(A) ternura.
(B) saudade.
(C) felicidade.
(D) azedume.
06. Ao afirmar que “o esforço é em vão” (linha 9), a autora quer dizer que o esforço
(A) não tem sentido.
(B) é inútil, infrutífero.
(C) não tem importância.
(D) é falso, sem fundamento.

07. O vocábulo que não se refere a “Benjamim” (linha 2) é
(A) “ele”.
(B) “o cara”.
(C) “o menino”.
(D) “carneirinho”.

08. Ao concluir o texto, a autora
(A) reafirma o amor incondicional dos pais pelos filhos.
(B) relativiza o amor incondicional dos pais pelos filhos.
(C) lamenta o tempo perdido com as birras e teimosias do filho.
(D) manifesta alegria por ter superado os problemas com o filho.
09. A alternativa em que não se descrevem corretamente, segundo as noções de Fonética e Ortografia,
as ocorrências nas palavras destacadas é
(A) “vamos lá espreitar” (linha 20): ocorre um encontro consonantal.
(B) “entro no quarto do Benjamim” (linha 2): trata-se de um dissílabo.
(C) “uma ternura inexplicável” (linha 13): a letra “x” representa o fonema [z].
(D) “humores ariscos” (linha 19): o número de letras é maior que o de fonemas.

10. Em “Mesmo naqueles dias em que tudo está azedo” (linha 18), ocorre uma
(A) antítese.
(B) metáfora.
(C) metonímia.
(D) prosopopeia.
11. Em “Ao verem vocês adormecidos” (linha 17), ocorre o verbo
(A) “ver”, intransitivo.
(B) “vir”, transitivo direto.
(C) “ver”, no infinitivo pessoal.
(D) “vir”, no futuro do subjuntivo.

12. No enunciado “É bem piegas, mas é a pura verdade!” (linha 22), a palavra destacada significa
(A) poético.
(B) rigoroso.
(C) sentimental.
(D) interessante.
13. Em relação às classes de palavras, está correta a classificação proposta em:
(A) “Afinal, a dona mãe está longe” (linha 7) – advérbio.
(B) “Chego de manhã cedinho” (linha 1) – verbo transitivo indireto.
(C) “está muito ocupado com outra coisa” (linha 5) – pronome relativo.
(D) “trabalhando numa coisa que ele não entende direito” (linha 8) – conjunção.
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14. Quanto às noções de sintaxe, é verdadeiro afirmar que
(A) “com outra coisa” é objeto indireto em “está muito ocupado com outra coisa” (linha 5).
(B) “no mundo” é adjunto adnominal em “lindeza de filhos que colocamos no mundo” (linhas 20-21).
(C) “à TV” é complemento nominal em “não insistissem em assistir à TV a toda hora” (linhas 15-16).
(D) “anjos de bondade” é predicativo do sujeito em “É como se vocês fossem sempre anjos de bondade”
(linha 14).
15. No enunciado “Mesmo naqueles dias em que tudo está azedo” (linha 18), a palavra destacada
indica
(A) causa.
(B) oposição.
(C) concessão.
(D) comparação.
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MATEMÁTICA
CONSIDERE O QUADRO ABAIXO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO
A população de Rio Maria comemorou o 29º aniversário de emancipação político-administrativa do
município.

16. Rio Maria se emancipou em 13 de maio de 1982, portanto, a comemoração do quadro acima
ocorreu no ano de
(A) 2009.
(B) 2010.
(C) 2011.
(D) 2012.

17. A distância entre Rio Maria e Xinguara é de 28 km. Um veículo com a velocidade média que permite
percorrer 70 km em uma hora realiza essa viagem em
(A) 30 minutos.
(B) 28 minutos.
(C) 26 minutos.
(D) 24 minutos.
18. Uma reunião contava com 40 participantes e a quantidade de homens estava para a quantidade de
mulheres assim como 2 está para 3. Quantas mulheres havia nessa reunião?
(A) 24.
(B) 20.
(C) 18.
(D) 16.
19. Nas últimas eleições em Rio Maria, foram eleitos 11 vereadores, alguns pelo Quociente Partidário
(QP) e outros por Média. A quantidade de eleitos por QP excede em uma unidade o quádruplo da
quantidade dos eleitos por Média. Quantos foram os candidatos eleitos pelo QP em Rio Maria?
(A) 9.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 7.
20. Quanto custava o litro da gasolina em um posto que, após dois aumentos consecutivos, de 5% e
10%, passou a custar R$ 3,00?
(A) R$ 2,72.
(B) R$ 2,70.
(C) R$ 2,64.
(D) R$ 2,60.

21. Um caminhão possui uma carga, composta de cebolas, batatas e cenouras, que pesa 1.200kg. Um
terço dessa carga é de batatas, enquanto 50% é de cebolas. Quantos quilos de cenouras há nessa
carga?
(A) 240kg.
(B) 220kg.
(C) 200kg.
(D) 180kg.

22. Qual a área de uma praça retangular que tem 280 metros de perímetro e o comprimento excede a
largura em 20 metros?
(A) 4.600m2.
(B) 4.800m2.
(C) 5.000m2.
(D) 5.200m2.
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23. O metro quadrado de uma lajota custa R$ 14,00 e um pedreiro, que fornece o restante do material
necessário (argamassa e rejunte), cobra R$ 4,00 por metro quadrado de lajota assentada. Quanto se
gastaria para comprar e colocar essas lajotas em uma sala retangular que mede 6m de largura e 8
metros de comprimento?
(A) R$ 864,00.
(B) R$ 876,00.
(C) R$ 886,00.
(D) R$ 888,00.

24. João tem 48 anos e seus filhos têm 16 e 18 anos. Quantos anos terá o filho mais velho quando a
idade de João for igual à soma das idades de seus filhos?
(A) 62.
(B) 35.
(C) 30.
(D) 32.

25. Um aparelho de televisão foi comprado por R$ 918,00, aproveitando o desconto promocional de
15%. Qual era o valor deste aparelho sem o desconto?
(A) R$ 1.200,00.
(B) R$ 1.120,00.
(C) R$ 1.100,00.
(D) R$ 1.080,00.
26. As eleições para Prefeito em Rio Maria apresentaram o seguinte resultado:
Prefeito Eleito
Candidato derrotado

65,24%, com 6.610 dos votos válidos
34,76% dos votos válidos

Quantos foram os votos válidos?
(A) 10.488.
(B) 10.246.
(C) 10.132.
(D) 10.064.

27. Para não ser eliminado nas provas objetivas de um Concurso, o candidato deverá acertar mais de
40% (quarenta por cento) das trinta questões. Qual a quantidade máxima de questões erradas que
pode um ter um candidato para não ser eliminado?
(A) 18.
(B) 17.
(C) 15.
(D) 12.

28. A construção de uma estrada foi feita por três empreiteiras. A primeira construiu 50% da estrada, a
segunda, a quinta parte, e a terceira, 36 km. Quantos quilômetros media essa estrada?
(A) 120 km.
(B) 124 km.
(C) 126 km.
(D) 128 km.
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29. As figuras

, quando substituídas na tabela abaixo por algarismos, têm a soma dos
elementos da primeira coluna igual a 10, da terceira coluna igual a 11, e a soma dos elementos da 2ª
linha, igual a 20, conforme o quadro:

X
20
10

11

O valor de X (soma dos elementos da primeira linha) é igual a
(A) 22.
(B) 21.
(C) 20.
(D) 19.

30. A sequência lógica abaixo

é completada com

(A)

(B)

(C)

(D)
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