
 
        

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 27 de Setembro de 2009 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
Cargos: (AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS; MENSAGEIRO; MOTORISTA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 20 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). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 20. 
 
 

4. 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.  
 
 

5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. 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.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Na aula da minha mãe, nada de bagunça 
 

Nunca entendi por que há quem não goste de ter aula com a própria mãe. No meu caso, a experiência 
foi muito bacana. 
Lembro-me até hoje de um dia em que ela apagou as luzes da sala e narrou para nós, então na quinta 
série, os rituais de mumificação do antigo Egito. 
Deu calafrio em todo mundo, e fiquei com o maior orgulho quando meus colegas disseram ter adorado a 
aula. 
O chato era quando ela dava bronca nos meus amigos e eu ficava preocupado, com medo de alguém 
não gostar dela. 
Prestava atenção na sala, enquanto ela falava, tentando decifrar os rostos atentos. Para mim, qualquer 
risadinha era uma ofensa pessoal. 
Cobrar que meus colegas respeitassem minha mãe acabou me ensinando desde cedo a respeitar os 
outros professores. Poderiam ser meus pais... 
Ser filho de professor, ainda mais na pré-adolescência, foi também uma maneira de estar por dentro 
das coisas. Os outros professores às vezes jantavam em casa e eu ficava sabendo, de um jeito ou de 
outro, das histórias dos bastidores da escola. Eu me sentia especial. Não tinha um funcionário que não 
me conhecesse, no colégio. O duro foi me acostumar a ser só mais um aluno, quando entrei na 
faculdade! No mercado de trabalho, então... 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm1008200913.htm 

COM BASE NO TEXTO ACIMA, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA 
CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. O autor  
(A) defende o comportamento dos estudantes bagunceiros. 
(B) tem orgulho de sua experiência como filho de professora. 
(C) critica os funcionários de escola que tratam os filhos de professores de forma diferente. 
(D) mostra que a experiência de ser aluno dos pais pode trazer conseqüências negativas para a vida 

adulta. 
 
02. Ter sido aluno da própria mãe foi essencial para que o autor aprendesse a 
(A) respeitar os professores de modo geral. 
(B) não ser apenas mais um aluno entre os demais. 
(C) valorizar o relacionamento com os funcionários. 
(D) obter informações sobre os bastidores da vida da escola.  
 
03. O enunciado em que o autor cita uma desvantagem em relação à experiência narrada é 
(A) “Deu calafrio em todo mundo, e fiquei com o maior orgulho quando meus colegas disseram ter 

adorado a aula”.  
(B) “Ser filho de professor, ainda mais na pré-adolescência, foi também uma maneira de estar por 

dentro das coisas”. 
(C) “O chato era quando ela dava bronca nos meus amigos e eu ficava preocupado, com medo de 

alguém não gostar dela”. 
(D) “Os outros professores às vezes jantavam em casa, e eu ficava sabendo, de um jeito ou de outro, 

das histórias dos bastidores da escola”. 
 
04. Em “Prestava atenção na sala, enquanto ela falava, tentando decifrar os rostos atentos”, a palavra 
“atentos” significa 
(A) inseguros. 
(B) relaxados. 
(C) cuidadosos. 
(D) concentrados. 
 
 
 
 
 



05. Releia o enunciado abaixo: 
 

“O duro foi me acostumar a ser só mais um aluno, quando entrei na faculdade! No mercado de trabalho, 
então...” 
 

A frase que poderia substituir as reticências, sem prejuízo do sentido, é 
 

(A) foi menos difícil ser apenas mais um entre tantos. 
(B) foi ainda mais difícil ser apenas mais um entre tantos. 
(C) foi muito fácil ser só um desconhecido entre tantos outros. 
(D) foi mais simples ser um desconhecido entre tantos outros. 
 
06. Em “No meu caso, a experiência foi muito bacana”, a palavra “bacana” tem a função sintática de 
(A) sujeito. 
(B) objeto direto. 
(C) predicativo do sujeito. 
(D) complemento nominal. 
 
07. A única palavra que não apresenta dígrafo é 
(A) “orgulho”. 
(B) “alguém”. 
(C) “calafrio”. 
(D) “risadinha”. 
 
08. Em relação ao sistema ortográfico do português, é incorreto afirmar que 
(A) há um hiato na palavra “rituais”. 
(B) na palavra “risadinha” a letra s representa o fonema /z/. 
(C) a divisão silábica da palavra “preocupado” é preo-cu-pa-do. 
(D) as palavras “própria”, “série” e “colégio” são acentuadas pela mesma razão. 
 
09. Em “Eu me sentia especial. Não tinha um funcionário que não me conhecesse, no colégio”, as 
palavras sublinhadas são, respectivamente, 
(A) verbo, substantivo, advérbio. 
(B) adjetivo, substantivo, advérbio. 
(C) advérbio, substantivo, advérbio. 
(D) substantivo, substantivo, pronome. 
 
10. No enunciado “Cobrar que meus colegas respeitassem minha mãe acabou me ensinando desde 
cedo a respeitar os outros professores”, a palavra destacada não recebeu o sinal indicativo de crase 
porque 
(A) não é uma preposição. 
(B) a palavra seguinte é um verbo. 
(C) só ocorre crase diante de palavra feminina. 
(D) está subentendida a expressão “à moda de”. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. O município de Conceição do Araguaia foi instalado oficialmente em 1935. Do ano de instalação até 
este ano de 2009, passaram-se 
(A) 68 anos. 
(B) 70 anos. 
(C) 72 anos. 
(D) 74 anos. 
 
12. Uma pessoa brincou de par ou ímpar contra o espelho. O resultado deu 
(A) sempre par. 
(B) sempre ímpar. 
(C) às vezes par e às vezes ímpar. 
(D) zero. 
 
 
 



13. Quatro funcionários receberam: R$625, R$499, R$900 e R$511. O que menos recebeu ficou com  
(A) R$625. 
(B) R$499. 
(C) R$900. 
(D) R$511. 
 
14. Para chegar a Conceição do Araguaia, pode-se utilizar a BR – 316, a BR – 222, a PA – 150 e a PA 
– 287. O maior dos números utilizados nos nomes dessas rodovias é 
(A) 316. 
(B) 222. 
(C) 150. 
(D) 287. 
 
15. Um prêmio da Mega Sena era de R$11.234, e na semana seguinte o valor foi o dobro, assim, 
deverá pagar aos ganhadores  
(A) R$12.234. 
(B) R$14.468. 
(C) R$20.234. 
(D) R$22.468 
 
16. O numeral equivalente a três mil duzentos e quarenta e cinco é 
(A) 3452. 
(B) 3245. 
(C) 3524. 
(D) 3254. 
 
17. No último censo do IBGE, a população de Conceição do Araguaia era de 43.386 habitantes. A 
metade dessa quantidade é igual a 
(A) 21396 habitante. 
(B) 21369 habitante. 
(C) 21693 habitante. 
(D) 21936 habitante. 
 
18. Uma partida de futebol que iniciou às 9 horas teve dois tempos de 45 minutos e 15 minutos de 
intervalo entre os dois tempos. Essa partida terminou às 
(A) 11 horas e 30 minutos. 
(B) 11 horas e 15 minutos. 
(C) 11 horas. 
(D) 10 horas e 45 minutos. 
 
19. O sistema monetário brasileiro apresenta entre suas moedas de metal, uma no valor de R$ 0,25 , 
que equivale a 
(A) vinte e cinco reais. 
(B) dois reais e cinco centavos. 
(C) vinte e cinco centavos. 
(D) duzentos e cinqüenta centavos. 
 
20. O município de Conceição do Araguaia foi instalado oficialmente em 1935. O ano de instalação é 
um número divisível por 
(A) 10. 
(B) 5. 
(C) 4. 
(D) 2. 
 
 
 

 
 


