PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS – CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA: 16 de junho de 2013

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS: BRAÇAL, ELETRICISTA, GARI, MOTORISTA,
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, OPERADOR DE
TRATOR DE PNEU, SERVENTE, VIGILANTE, ZELADOR
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
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.
1.

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 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 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 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 devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins o
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do
referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 1 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 05.
Texto 1

Origem do nome do doce brigadeiro
está ligada à história do Brasil
Para quem não sabe, o brigadeiro é um doce totalmente
brasileiro. Diz a história que ele ganhou esse nome nas eleições
de 1945. O brigadeiro Eduardo Gomes, então candidato à
presidência, tinha um slogan bem curioso: “Vote no brigadeiro que
é bonito e solteiro”.
Em troca de doações para a campanha, as mulheres começaram
a fazer guloseimas, e, entre elas, lá estava o docinho feito de leite
condensado e achocolatado. E a iguaria ficou conhecida como o
doce preferido do brigadeiro.
Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/quadros/canal-f/noticia/2013/01/origem-do-nome-do-docebrigadeiro-esta-ligada-historia-do-brasil.html>. Acesso em: 16 maio 2013.

01. O texto “Origem do nome do doce brigadeiro está ligada à história do Brasil”
(A) dá instruções.
(B) faz um convite.
(C) divulga um produto.
(D) traz uma informação.

02. O docinho foi chamado brigadeiro porque
(A) é feito de achocolatado.
(B) foi inventado no estrangeiro.
(C) homenageia um político brasileiro.
(D) era o favorito dos eleitores em 1945.
03. Na frase “as mulheres começaram a fazer guloseimas”, a palavra “guloseima” não significa
(A) quitute.
(B) iguaria.
(C) petisco.
(D) refogado.

04. A palavra separada em sílabas corretamente é
(A) cu-rio-so.
(B) doa-çõ-es.
(C) cam-pa-nha.
(D) acho-co-la-ta-do.

05. A palavra que faz o plural como “eleições, doações” é
(A) pão.
(B) balão.
(C) bênção.
(D) capitão.
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LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 2 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 06 A 08.
Texto 2

Caderno de Notas
1. Primeiros passos
Meu nome é Ana Maria Machado e eu vivo inventando
histórias. E dessas que eu escrevo, algumas viram livros.
Adoro o meu trabalho. Ainda bem, porque acho que não ia
conseguir viver se não escrevesse. Já fui professora, já fui
jornalista, já fiz programa de rádio, já tive uma livraria e nesse
tempo todo nunca parei de escrever.
Eu e meus pais, em 1942.

Pesca de arrastão em Manguinhos.

Nasci e me criei no Rio, mas quando era criança costumava
passar os verões na praia de Manguinhos, no Espírito Santo.
Ficava quase três meses por ano à beira do mar, com meus
avós, junto à natureza e às tradições. Como não havia
eletricidade, todas as noites as pessoas se reuniam para
contar e escutar histórias. Cada adulto tinha a sua
especialidade, contando os mais variados tipos de história.
Tenho certeza de que sem os verões em Manguinhos eu
escreveria bem diferente. [...]
Disponível em < http://www.anamariamachado.com/exposicao-virtual/1>.
Acesso em: 21 maio 2013.

06. No texto “Caderno de notas”, Ana Maria Machado
(A) narra as histórias ouvidas na infância.
(B) relata o encontro de seus pais na praia.
(C) conta um pouco de sua própria história.
(D) descreve a praia de Manguinhos, no Rio de Janeiro.
07. Atualmente, Ana Maria Machado é
(A) escritora.
(B) jornalista.
(C) radialista.
(D) professora.
08. No enunciado “sem os verões em Manguinhos eu escreveria bem diferente”, a palavra
“Manguinhos” foi escrita com maiúsculas porque é nome de
(A) lugar.
(B) escola.
(C) pessoa.
(D) instituição.
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LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 3 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 09 A 10.
TEXTO 3
INFLUENZA
SAIBA COMO SE PREVENIR
Lavar as mãos
frequentemente com água
e sabão, especialmente
depois de tossir ou espirrar.

Ao tossir ou espirrar, cobrir o
nariz e a boca com um lenço,
preferencialmente descartável.

Pessoas com qualquer gripe
devem evitar ambientes
fechados e com aglomeração de
pessoas.

Não compartilhar alimentos,
copos, toalhas e objetos de
uso pessoal.

Não usar medicamentos
sem orientação médica.
A automedicação pode ser
prejudicial
à saúde.

Procure o seu médico ou a
unidade de saúde mais próxima
em caso de gripe para
diagnóstico e tratamento
adequados.

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/informe_tecnico_campanha_influenza_2013_svs_pni.pdf>. Acesso em: 19 maio 2013.

09. A finalidade do quadro é dar instruções às pessoas sobre o(s)
(A) uso de copos descartáveis em casa.
(B) consumo de remédios sem receita médica.
(C) hábitos de higiene a serem adotados no trabalho.
(D) cuidados a serem tomados na prevenção da gripe.
10. Colocando em ordem alfabética as ações recomendadas no texto, teremos
(A) usar, procurar, compartilhar, lavar, espirrar, tossir.
(B) compartilhar, espirrar, lavar, procurar, tossir, usar.
(C) compartilhar, espirrar, lavar, tossir, usar, procurar.
(D) espirrar, compartilhar, lavar, tossir, usar, procurar.

5

MATEMÁTICA
11. Do dia 16 de junho ao dia da comemoração da festa do padroeiro de Bom Jesus do Tocantins, no
dia 6 de agosto, serão passados
(A) 63 dias.
(B) 41 dias.
(C) 48 dias.
(D) 51 dias.

12. O caixa de um comércio iniciou um dia com R$ 820,00 e, ao final do mesmo, as vendas fizeram
entrar R$ 1.250,00 e as despesas fizeram sair R$ 132,00. Com quantos reais esse caixa encerrou esse
dia?
(A) R$ 1.928,00.
(B) R$ 1.938,00.
(C) R$ 1.948,00.
(D) R$ 1.958,00.
COM BASE NO RELÓGIO ABAIXO, RESPONDA ÀS DUAS PRÓXIMAS QUESTÕES.

13. Quantos minutos faltam para as 12 horas?
(A) 35.
(B) 30.
(C) 25.
(D) 20.
14. Duas horas antes desse horário, uma pessoa tomou um remédio. Eram
(A) 9 horas e 35 minutos.
(B) 10 horas e 35 minutos.
(C) 9 horas e 25 minutos.
(D) 10 horas e 35 minutos.

15. Quanto custou uma conta que foi paga com as cédulas abaixo?

(A) R$ 42,00.
(B) R$ 38,00.
(C) R$ 39,00.
(D) R$ 41,00.
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16. Uma pessoa fez uma compra que custou R$ 38,00 e pagou com uma cédula de R$ 50,00. Das
alternativas abaixo, qual apresenta como pode ter sido o troco?

(A)

(B)

(C)

(D)

17. Sete cédulas de
totalizam
(A) R$ 57,00.
(B) R$ 58,00.
(C) R$ 59,00.
(D) R$ 61,00.

, cinco de

18. Uma das medidas de massa é o
(A) centímetro.
(B) minuto.
(C) metro quadrado.
(D) grama.

19. No centro da parte mais superior do símbolo acima, encontra-se
(A) uma estrela.
(B) BOM JESUS DO TOCANTINS.
(C) Uma corda.
(D) Um boi.
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e duas de

20. As placas acima são utilizadas para
(A) comprar esses materiais.
(B) fabricar esses materiais.
(C) separar os materiais jogados no lixo.
(D) guardar materiais de limpeza.
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