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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 10 de Língua Portuguesa, 05 de 
Matemática, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. 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 14h:30min e término às 18h:30min (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 001/2012 do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 

O Padeiro 
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Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro 
a porta do apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro 
de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não 
é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno; 
acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido conseguirão não 
sei bem o que do governo. 

Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto 
tomo café vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha 
deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os 
moradores, avisava gritando: 

– Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? 
“Então você não é ninguém?” 
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe 

acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra 
pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a 
pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o padeiro”. Assim 
ficara sabendo que não era ninguémR 

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis 
detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. 
Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada 
que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina – e 
muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda 
quentinho da máquina, como pão saído do forno. 

Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante 
porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem 
assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na 
porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem 
entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é o padeiro!” 

E assobiava pelas escadas. 

 
                                                 BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 63 - 64. 

 
 
01.  O texto de Rubem Braga é um(a) 
(A) fábula: conta uma história curta que ilustra um preceito moral. 
(B) notícia: comunica uma informação de modo simples e objetivo. 
(C) artigo de opinião: apresenta argumentos favoráveis à profissão de padeiro.  
(D) crônica: relata com sensibilidade fatos do cotidiano, de um ponto de vista pessoal. 
 
02.  Ao trazer à tona as lembranças de um padeiro, Rubem Braga 
(A) reflete sobre a modéstia e a simplicidade. 
(B) descreve com minúcias seu tempo de mocidade. 
(C) expressa sua insatisfação quanto ao trabalho noturno. 
(D) critica a forma como os patrões costumam tratar seus subordinados.  
 
03.  O enunciado “Não é ninguém, é o padeiro!” denota que “padeiro” é uma 
(A) pessoa de pouca importância. 
(B) profissão sem qualquer utilidade. 
(C) profissão reconhecidamente útil e alegre. 
(D) pessoa alegre, sorridente, mas dada a gracejos. 
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04.  Rubem Braga dá provas de sua humildade em 
(A) “Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno” (linha 21). 
(B) “Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante” 

(linhas 19-20). 
(C) “E às vezes me julgava importante por que no jornal que levava para casa, além de reportagens ou 

notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome” (linhas 25-27). 
(D) “Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela 

oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal 
ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno” (linhas 21-24). 

 
05.  As reticências em “Assim ficara sabendo que não era ninguém...” (linhas 17-18) indicam 
(A) emoção excessiva. 
(B) dúvida e incerteza. 
(C) interrupção na oração. 
(D) ideia além do que foi expresso. 
 
06.  A locução “ainda que” (linha 20) e o advérbio “ainda” (linhas 23) estabelecem, respectivamente, 
relações de 
(A) restrição e tempo. 
(B) concessão e tempo. 
(C) restrição e intensidade. 
(D) concessão e intensidade. 
 
07.  Há relação lógico-semântica de causalidade em 
(A) “De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho 

noturno” (linhas 3-4). 
(B) “Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 

apartamento – mas não encontro o pão costumeiro” (linhas 1-2). 
(C) “Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 

lembrando de um homem modesto que conheci antigamente” (linhas 7-8). 
(D) “E às vezes me julgava importante por que no jornal que levava para casa, além de reportagens ou 

notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome” (linhas 25-27). 
 
08.  Quanto às relações de sentido, é correto afirmar que  
(A) “abluções” (linha 1) significa “reflexões”. 
(B) a preposição “para” (linha 9) indica direção. 
(C) o advérbio “assim” (linha 17) expressa modo. 
(D) a locução “de resto” (linha 3) anuncia uma transição do pensamento. 
 
09.  As ideias e a correção textual não seriam respeitadas, caso se substituísse 
(A) “obrigando” (linha 5) por “se obrigarem”. 
(B) “vou me lembrando” (linha 8) por “recordo de”. 
(C) “quase sempre” (linha 22) por “ininterruptamente”. 
(D) “No mesmo instante” (linha 2) por “imediatamente”. 
 
10.  Quanto ao uso dos sinais de pontuação, é falso afirmar que 
(A) as aspas em “Então você não é ninguém?” (linha 13) sinalizam discurso direto. 
(B) a vírgula é desnecessária em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda 

sorrindo” (linha 19). 
(C) o ponto de exclamação em “Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo!” (linha 25) marca a 

emoção do autor ao voltar-se para o passado. 
(D) não haveria prejuízo do sentido e da correção, se as vírgulas fossem suprimidas em “Naquele tempo 

eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno” (linha 21). 
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MATEMÁTICA 
 
11. A área do município de Rio Maria é de aproximadamente 4.115 km2 e a população estimada do 
IBGE para 2012, de aproximadamente 17.700 habitantes. A densidade demográfica (razão entre o 
número de habitantes e a área municipal) aproximada de Rio Maria é de  
(A) 4,6 habitantes por km2. 
(B) 4,3 habitantes por km2. 
(C) 4,2 habitantes por km2. 
(D) 4,0 habitantes por km2. 
 
12. Um feirante comprou 84 kg de peixe por R$ 672,00 e recuperou esse valor ao vender 56 kg. Quanto 
lucrou esse feirante, considerando que manteve o preço e vendeu todos os peixes? 
(A) R$ 336,00. 
(B) R$ 326,00. 
(C) R$ 306,00. 
(D) R$ 296,00. 
 
13. O comprimento de uma sala retangular excede a sua largura em cinquenta por cento. Quanto mede 
o perímetro dessa sala, se a sua área mede 96m2? 
(A) 36m. 
(B) 38m. 
(C) 40m. 
(D) 48m. 
 
14. Certo dia inscreveram-se 75 candidatos para um Concurso Público, em que a taxas custavam R$ 
30,00 para cargos do nível alfabetizado, R$ 40,00 para os de nível fundamental completo, R$ 50,00 
para os de nível médio e R$ 60,00 para os de nível superior. Cada categoria de cargos teve, nesse dia, 
o dobro de candidatos inscritos aos cargos de nível de escolaridade imediatamente superior. Quanto foi 
arrecadado com as inscrições desse dia? 
(A) R$ 2.900,00. 
(B) R$ 2.800,00. 
(C) R$ 2.600,00. 
(D) R$ 3.200,00. 
 
15. Antes mesmo de estudar o posicionamento das ruas, a Prefeitura decidiu construir uma praça de 
formato retangular. Ao estudá-lo, contudo, observou-se que a forma retangular e o perímetro da praça 
original poderiam ser mantidos, mas com o aumento de 40% na largura e a redução de 20% no 
comprimento. Sendo assim, a largura da praça era originalmente igual ao(à) 
(A) seu comprimento. 
(B) terça parte do comprimento. 
(C) metade do comprimento. 
(D) dobro do comprimento. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
16.  As teclas de Alternância provocam o soar de um tom quando o usuário pressiona as teclas Caps 
Lock, Num Lock e Scroll Lock. Para ativar essas teclas, é necessário pressionar por cinco segundos a 
tecla 
(A)  Scroll Lock. 
(B)  Shift. 
(C)  Caps Lock. 
(D)  Num Lock. 
 
17.  Para recuperar uma pasta ou arquivo guardado na “Lixeira” do Windows 7, de volta ao seu lugar de 
origem, é necessário estar com a janela “Lixeira” aberta, selecionar o item desejado e executar o 
seguinte comando, exceto: 
(A) Menu: Organizar � opção: Desfazer. 
(B) Menu: Selecionar � opção: Recuperar. 
(C) Menu: Arquivo � opção: Recuperar. 
(D) Menu: Dados � opção: Voltar. 

   
18.  O comando de pesquisa avançada do Site (sítio) “Google” que apresenta o mapa da região 
indicada é o 
(A) local: endereço. 
(B) position: local. 
(C) map: local. 
(D) selection: endereço. 
 
19.  A pasta de e-mail disponível no Microsoft Outlook 2010 que armazena mensagens inacabadas que 
podem ser finalizadas depois é a 
(A) Rascunhos. 
(B) Borrões. 
(C) Temporárias. 
(D) Esboços. 
 
20.  Um usuário de informática está utilizando o Windows Explorer para alterar o nome de um arquivo 
denominado “Livroinfantil.txt” com a inserção de um novo caractere. A opção abaixo que possui um 
caractere inválido no novo nome do arquivo citado acima é 
(A) Livro_infantil.txt 
(B) Livro|infantil.txt 
(C) Livro#infantil.txt 
(D) Livro@infantil.txt 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Um dos maiores problemas das grandes cidades é o destino adequado do lixo, pois o que é 
recolhido pelo sistema público de limpeza é muito pouco em relação ao montante despejado em lugares 
inadequados, constituindo-se um importante perigo para a saúde da população. Por isso, uma das 
formas de destinação final do lixo é a compostagem, que consiste em 
(A) enterramento do lixo orgânico, com sucessivas compactações e recobrimentos diários do lixo com 

terra. 
(B) oxidação à alta temperatura, com queima dos gases entre 1.000ºC e 1.450ºC, no tempo de quatro 

segundos, de modo a transformar materiais e destruir os micro-organismos dos resíduos sólidos. 
(C) conversão da matéria orgânica por meio da ação de micro-organismos já existentes ou inoculados 

na massa de resíduo sólido, em adubo orgânico.  
(D) enterramento planejado do lixo, com controle técnico-sanitário e ambiental, de modo a evitar a 

proliferação de insetos e roedores e a poluição do solo.  
 
22. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de existência milenar, e que ainda hoje, apesar de 
ter tratamento e cura, continua afetando grande parcela da população, com alta incidência no Norte do 
País. Constitui medida de controle dessa doença: 
(A) higiene da habitação e do peridomicílio. 
(B) vacinação BCG (bacilo de Calmette-Guérin). 
(C) segregação dos doentes com diagnóstico confirmado. 
(D) notificação dos casos confirmados da doença. 
 
23. Doença infecciosa que atinge principalmente o pulmão, a tuberculose constitui um importante 
problema de saúde no Brasil, sendo mais prevalente em áreas de grandes concentrações de pessoas e 
com deficitárias condições socioeconômicas e sanitárias. Uma das formas de controlar essa doença 
seria o(a) 
(A) educação em Saúde. 
(B) uso de máscaras. 
(C) segregação dos doentes. 
(D) desinfecção de objetos contaminados. 
 
24. Deu entrada em uma Unidade de Urgência e Emergência da Cidade de Rio Maria uma criança com 
febre, dor de cabeça, vômitos e mal-estar geral. Após avaliação médica e exames laboratoriais, foi 
confirmado caso de dengue. Sobre essa doença, é correto afirmar que  
(A) todo paciente que apresentar febre com duração de até sete dias é considerado caso suspeito. 
(B) sua ocorrência é de notificação compulsória e de investigação obrigatória. 
(C) seu tratamento é feito com drogas antivirais específicas e hidratação. 
(D) o período de incubação é de 3 a 18 dias, e sua manifestação dura, em média, de 8 a 10 dias. 
 
25. Como medida de controle da malária, o Ministério da Saúde destaca o controle vetorial como 
atividade complementar ao diagnóstico e tratamento dessa doença. O principal objetivo dessa medida é 
(A) retirar as fêmeas infectadas da população de mosquitos, reduzindo, assim, a atividade hematofágica 

das mesmas e a transmissão da doença. 
(B) exterminar os mosquitos adultos, em caso de epidemias de grande proporção nas áreas endêmicas.  
(C) reduzir o risco de transmissão e prevenir a ocorrência de epidemias, com a consequente diminuição 

da morbimortalidade. 
(D) realizar o controle larvário de Anopheles e controlar a presença de vetores potenciais em áreas não 

endêmicas. 
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26. O Senhor Roberto acordou no domingo e convidou sua esposa e filhos para tomarem o café da 
manhã em uma lanchonete, pois tinha tantas coisas saborosas e os funcionários, já conhecidos, eram 
bastante distintos e educados. Lá, um funcionário recebia o dinheiro das vendas e entregava o lanche, e 
as louças de vidro eram lavadas manualmente em pia de inox. Os queijos e presuntos usados nos 
sanduíches eram armazenados sob refrigeração e as comidas, como arroz de galinha e torta 
americana, ficavam em cima do balcão; e quando alguém precisava ir ao banheiro, usava do 
supermercado próximo. Os funcionários usavam gorros, máscaras e luvas e ainda havia no local um 
lindo cachorro, que encantava as crianças. No entanto, o fiscal da vigilância sanitária, ao vistoriar o 
local, informou que o mesmo apresentava risco para a saúde de todos que o frequentavam porque, 
nessa situação hipotética, encontram-se em desacordo com as normas de vigilância sanitária os 
seguintes aspectos: 
(A) os funcionários trabalharem usando gorros, máscaras e luvas e não haver banheiros no local. 
(B) louças de vidro serem lavadas manualmente em pia de inox e o arroz de galinha e a torta americana 

serem mantidos em cima do balcão. 
(C) haver um cachorro no local e alimentos como queijo e presunto serem mantidos sob refrigeração.  
(D) o funcionário manipular o dinheiro e também entregar o lanche. 
 
27. D. Maria compareceu à consulta médica, apresentando dores de cabeça, diarreia e vômitos. Após 
avaliação, o médico prescreveu um medicamento que continha em seu rótulo uma tarja vermelha, 
indicativa de medicamentos que 
(A) apresentam a mesma fórmula e não possuem nome comercial ou fantasia. 
(B) só podem ser vendidos sob prescrição médica.  
(C) além da necessidade de prescrição médica, contêm substâncias entorpecentes. 
(D) foram registrados na ANVISA após comprovação científica. 
 
28. Os antibióticos e alguns outros medicamentos só podem ser vendidos nas farmácias e drogarias 
com a receita médica ou odontológica, a qual deve, necessariamente, ser legível e compreensível e 
conter, dentre outras informações, 
(A) o endereço e o telefone do paciente. 
(B) o carimbo e o número da carteira de identidade do médico ou dentista. 
(C) a data da consulta e o CPF do médico ou dentista. 
(D) o endereço e o telefone de quem a prescreveu. 
 
29. D. Antonia, moradora do bairro da Cabanagem, costumava comprar produtos como desinfetantes e 
detergentes da Kombi do Sr. João, velho conhecido do bairro, por serem produtos com preços mais em 
conta e odor bem mais agradável, em comparação com os supermercados. Contudo, após alguns 
meses de uso dos produtos, sua filha de 4 anos de idade começou a manifestar tosse frequente, que 
não cedia com remédios. Foi então que a médica pediu que fosse suspenso o uso do desinfetante 
usado na limpeza da casa, e descobriu que os produtos que D. Antônia usava não tinham registros e 
nem autorização para serem comercializados. Sobre os saneantes, é correto afirmar que  
(A) seus rótulos deverão conter, dentre outros, nome e endereço do fabricante e a composição do 

produto. 
(B) o número de registro deve constar em rótulo que apresente 12 dígitos, iniciados pelo número “2”.  
(C) são classificados pela ANVISA de acordo com sua aplicação, manipulação, destinação e finalidade 

de emprego. 
(D) suas embalagens devem ser inutilizadas e descartadas, de preferência nos aterros sanitários. 
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30. Em uma cidadezinha do interior morava a D. Josefa, que há anos produzia salgadinhos para 
lanchonetes, aniversários e festas em geral. Para fritá-los, ela usava um grande tacho, com quantidade 
de óleo de cozinha suficiente para cobrir todos os salgados, de modo que ficassem bem crocantes. 
Todos os dias, ao terminar a fritura, não tendo outra alternativa, jogava o resto do óleo usado na pia da 
cozinha, tendo por isso enfrentado vários problemas de entupimento da tubulação, e necessitado 
contratar empresas para restabelecer o fluxo. Para resolver o problema de descarte da sobra de óleo 
das frituras, ela soube que a Rádio da Cidade informara sobre uma empresa que recolhia sobras de 
óleo para transformar em biodiesel, e que, em troca, oferecia produtos de limpeza. Neste caso e com 
relação à diminuição da quantidade de resíduos sólidos, configura-se como 
(A) Reciclagem. 
(B) Reutilização. 
(C) Redução. 
(D) Reaproveitamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 








