CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª série)
Cargos: SERVENTE, COZINHEIRA, MERENDEIRA, PORTEIRO, GARI,
SERVIÇOS GERAIS, JARDINEIRO, ZELADOR, MAGAREFE, CARPINTEIRO,
PEDREIRO, ELETRICISTA, MOTORISTA HABILITAÇÃO “D”
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 no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

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 Almeirim, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009.
Boa Prova.

LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 1 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 A 05
TEXTO 1: PIRARUCU
O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce e também um dos mais consumidos pela
população da região. Sua carne salgada e seca é considerada tão ou mais saborosa que a
do bacalhau norueguês, e por isso é chamado por muitos de "bacalhau da Amazônia”.
O pirarucu é o maior peixe da Amazônia. Ele pode chegar a mais de dois metros de
comprimento e a 200 quilos de peso. Prefere as águas calmas, vindo constantemente à
superfície para respirar.
Ele possui uma língua óssea, utilizada pelas tribos indígenas da Amazônia como ralador e lixa
de unha. Os nativos utilizam também as escamas para confeccionar adornos.
O pirarucu é utilizado em diversos pratos típicos. Um dos mais famosos é o Pirarucu de
Casaca, um prato à base de peixe, farinha e banana.
Como ele é protegido por lei, sua pesca é proibida durante determinados períodos do ano. Ele
vive tipicamente na Amazônia e seu nome significa peixe (pira) vermelho (urucu), devido a sua
cor.
(Texto adaptado de:
http://portalamazonia.globo.com/pscript/amazoniadeaaz/artigoAZ.php?idAz=58)
01. Todas as palavras são femininas e estão no singular em
(A) cor, lei, nativos
(B) brincos, águas, carne
(C) língua, farinha, pesca
(D) população, escamas, região
02. Ao dizer “O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce...” o autor do texto afirma que
(A) existe peixe de rio maior que o pirarucu.
(B) de todos os peixes existentes, o pirarucu é o maior.
(C) em águas doces, não há outro peixe maior que o pirarucu.
(D) só em água salgada existe peixe maior que o pirarucu.

03. O trecho que trata do comportamento do pirarucu está na alternativa
(A) Ele possui uma língua óssea, utilizada pelas tribos indígenas da Amazônia como ralador e
lixa de unha.
(B) Como ele é protegido por lei, sua pesca é proibida durante determinados períodos do ano.
(C) Ele vive tipicamente na Amazônia e seu nome significa peixe (pira) vermelho (urucu), devido
a sua cor.
(D) Prefere as águas calmas, vindo constantemente à superfície para respirar.
04. A pesca do pirarucu é proibida em alguns períodos do ano porque
(A) na Amazônia não existe peixe maior que ele.
(B) ele é considerado o bacalhau da Amazônia.
(C) vários pratos típicos são feitos com a carne dele.
(D) ele é um peixe amazônico protegido por lei.

05. O pirarucu é chamado de "bacalhau da Amazônia” porque
(A) muitas pessoas consomem a sua carne.
(B) ele é o peixe mais famoso da região.
(C) sua carne salgada e seca é saborosa.
(D) seu nome significa peixe vermelho.
LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO 2 PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 06 A 10.
TEXTO 2: PIRARUCU DE CASACA – Receita
Ingredientes:
1 kg de pirarucu seco
4 bananas compridas, fritas em fatias
1 kg de farinha de mandioca torrada
2 caixinhas de passas sem sementes
250 gramas de ameixas secas, cortadas
2 a 3 ovos cozidos
Azeitonas
Cebolas, tomates e pimentões cortados
Salsa e cebolinha
Azeite e vinagre
Leite de 1 coco puro e natural
Modo de fazer:
Deixe o pirarucu de molho em bastante água, por umas 12 horas. Troque a água 3 a 4 vezes.
Depois, lave e ferva o peixe para retirar o restante do sal. Asse-o na brasa ou no forno,
regando-o com um pouco de azeite. Deixe esfriar e desfie-o em lascas.
Misture a farinha de mandioca com um pouco de azeite e vinagre.
Refogue no azeite as cebolas, os tomates, os pimentões e o cheiro verde, tudo cortado
miudinho.
Numa vasilha que possa ir ao forno, coloque a farofa com algumas colheres de leite de coco,
depois o peixe, as fatias de banana e o tempero refogado. Coloque pedaços de ameixas e as
passas. Enfeite com ovos cozidos e azeitonas.
Leve ao forno para aquecer e sirva a seguir, acompanhado de arroz branco.
(Texto adaptado de:
http://portalamazonia.globo.com/pscript/amazoniadeaaz/artigoAZ.php?idAz=58)
06. A palavra corretamente dividida em sílabas é
(A) a-mei-xas
(B) pa-ssas
(C) va-sil-ha
(D) fa-tias
07. Estão em ordem alfabética as palavras
(A) pirarucu, bananas, farinha
(B) mandioca, passas, sementes
(C) ameixas, ovos, azeitonas
(D) cebolas, tomates, pimentões

08. Ingredientes são
(A) instrumentos usados na cozinha paraense.
(B) Materiais necessários para preparar o prato.
(C) Utensílios utilizados para cozinhar o peixe.
(D) Objetos que a cozinheira usa diariamente.
09. A primeira coisa a fazer para preparar o Pirarucu de Casaca é
(A) refogar a cebola, o tomate e os outros temperos.
(B) misturar bem a farinha, o azeite e o vinagre.
(C) colocar o peixe de molho na água fria.
(D) acrescentar pedaços de ameixa e passas.
10. O TEXTO 2 serve para
(A) informar sobre o aproveitamento de cada parte do pirarucu.
(B) ajudar as pessoas a cuidarem de peixes como o pirarucu.
(C) apresentar um prato típico da Amazônia para os turistas.
(D) ensinar as pessoas a fazerem um prato com pirarucu.
MATEMÁTICA
01. Um relógio de parede marcava

Eram
(A) 6 horas.
(B) 6 horas e 50 minutos.
(C) 10 horas e 30 minutos.
(D) 10 horas e 6 minutos.

02. Um mês tem no máximo
(A) 3 semanas e 3 dias.
(B) 4 semanas e 3 dias.
(C) 5 semanas e 3 dias.
(D) 6 semanas e 3 dias.

03. Em um ano há dois meses, um depois do outro, que têm 31 dias, são
(A) janeiro e fevereiro.
(B) março e abril.
(C) maio e junho.
(D) julho e agosto.

04. Se essa prova é em um dia de domingo, daqui a oito dias será
(A) domingo.
(B) segunda-feira.
(C) terça-feira.
(D) sábado.

05. Uma pessoa tinha as 3 cédulas abaixo:

No total, ela tinha
(A) R$ 72,00.
(B) R$ 62,00.
(C) R$ 52,00.
(D) R$ 42,00.

06. Uma conta de R$ 76,00 foi paga com duas notas de R$50,00. Qual o troco?
(A) R$ 22,00.
(B) R$ 24,00.
(C) R$ 26,00.
(D) R$ 28,00.

07. Olhando para a foto abaixo:

O maior está
(A) à esquerda.
(B) à direita.
(C) ao centro.
(D) atrás.

08. Um pescador pescou 23 peixes e seu amigo 18. Juntos eles pescaram
(A) 31 peixes.
(B) 51 peixes.
(C) 61 peixes.
(D) 41 peixes.

09. Veja as figuras abaixo
Quem está mais perto do coração é
(A) a cruz.
(B) o círculo.
(C) o quadrado.
(D) a estrela.

10. Na bandeira de Almeirim, as cores que maiores espaços ocupam, são

(A) vermelha e preta.
(B) azul e laranja.
(C) amarela e marrom.
(D) verde e branca.

