PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER – CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA: 09 de dezembro de 2012

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS: Agente de Endemias, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Operações,
Edificações e Portaria: Eletricista Predial, Auxiliar de Operações, Edificações e
Portaria: Mecânico de Automóveis (Leves), Auxiliar de Operações, Edificações e Portaria:
Mecânico de Máquinas Pesadas, Auxiliar de Operações, Edificações e Portaria: Mecânico
de Motos, Auxiliar de Operações, Edificações e Portaria: Motorista de Veículos Leves,
Auxiliar de Operações, Edificações e Portaria: Operador de Máquinas Pesadas.
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 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 Alenquer o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital do referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Beleza é fundamental
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Houve um tempo em que os anúncios de emprego exigiam “boa
aparência”. A expressão caiu em desuso, nestes tempos politicamente corretos.
Na real, continua valendo. Em lojas de grife, vendedores são escolhidos a dedo.
Criou-se até uma categoria de “garçons chiques” para eventos. Costumam ser
estudantes ou modelos com falta de trabalho em moda. Cobram mais caro, mas
são mais bonitos e bem apresentados. Há agências especializadas nesse tipo
de profissional. Considera-se a aparência dos garçons mais importante que a
experiência. Se algum deles derrubar a taça de vinho no decote da convidada,
ela certamente sorrirá, desculpando o gato desajeitado. Aparência vale, eis a
questão. Simplificando: alguém contrataria um personal trainer gordo? Eu,
nunca!
No livro Capital erótico (Honey money), a autora Catherine Hakim afirma
que a aparência tem tanta importância no mundo dos negócios como
qualificação, instrução e experiência profissional. Lançou o conceito de “capital
erótico”, que define como “uma obscura, embora crucial, combinação de beleza,
sex appeal, capacidade de apresentação social e habilidades sociais”. Quando
vi o livro, a ideia sintetizou uma impressão que eu tinha sobre o mundo, sem
nunca ter verbalizado. Tanto como eu, a maioria das pessoas se constrange em
dizer que um certo grau de atração física é útil na competição profissional. Em
televisão, onde trabalho, isso é um pouco mais óbvio. Existem modelos de
beleza, incorporados pelas heroínas e pelos galãs de novelas. Há espaço para
todos os tipos físicos – mas a aparência conduz o ator para papéis específicos.
De jeito nenhum me refiro a relacionamentos sexuais estabelecidos no ambiente
de trabalho. Mas à impressão que a pessoa causa. [...]
Não é uma questão propriamente de beleza. Eu mesmo, modéstia à
parte, sempre despertei a confiança alheia. Quando era repórter, me espantava
com as confissões absurdas que me faziam durante as entrevistas, como se eu
fosse um velho amigo. Para depois se arrepender quando eram publicadas.
Algumas pessoas têm jeito de gente boa, mesmo tendo um coração cheio de
espinhos como eu – reconheço! [...]
“O hábito faz o monge”, diz um ditado popular. O jeito de se vestir é
determinante no “capital erótico”. Não me refiro ao exibicionismo das periguetes,
ideal para candidatas a rainhas de bateria, mas prejudicial no mundo dos
negócios. É difícil alguém resolver uma aplicação financeira com uma gerente
de banco supermaquiada, de saia curtíssima e botinhas brancas. Grandes
corporações costumam ter códigos escritos ou induzidos de como os
funcionários devem se vestir.
Não há uma regra óbvia. Na área da internet, adequação significa
despojamento. Na judicial, impera o tom clássico. Preconceito existe: gordos
têm menos chances. Pela minha observação e pelas conversas com
empresários, tendem a ser discriminados na colocação profissional. Obesidade
é confundida com desleixo. O importante é admitir a existência do “capital
erótico”, se olhar no espelho e decidir o que mudar na aparência. Para
conquistar um emprego ou uma promoção, é tão importante quanto um bom
currículo.
WALCYR CARRASCO
Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/vida/walcyr-carrasco/noticia/2012/09/beleza-efundamental.html>. Acesso em: 22 set. 2012.
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LÍNGUA PORTUGUESA
COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “BELEZA É FUNDAMENTAL”, ASSINALE A ALTERNATIVA
QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 15.

01. O texto “Beleza é fundamental” pertence ao gênero crônica porque
(A) mostra a visão pessoal do autor a respeito de um fato do cotidiano.
(B) nele se divulga um fato novo, um acontecimento desconhecido do grande público.
(C) nele se desenvolve um ponto de vista contrário a um tema debatido em sociedade.
(D) apresenta as razões que fundamentam uma manifestação em favor de uma causa social.
02. No texto, Walcyr Carrasco focaliza a
(A) discriminação de que são vítimas as pessoas bonitas.
(B) importância da boa apresentação na vida profissional.
(C) linguagem politicamente correta dos anúncios de emprego.
(D) abolição da prática de exigir boa aparência de candidatos a empregos.
03. Em “‘O hábito faz o monge’, diz um ditado popular” (linha 31), o trecho entre aspas indica que, para
o autor, a(s)
(A) pessoas são julgadas por sua aparência.
(B) competência profissional independe da aparência.
(C) boas relações são determinantes no mundo profissional.
(D) roupas nada têm a ver com a capacidade de apresentação social.

04. O enunciado em que o autor ilustra o ditado popular citado na questão anterior é
(A) “Existem modelos de beleza, incorporados pelas heroínas e pelos galãs de novelas” (linhas 20-21).
(B) “Algumas pessoas têm jeito de gente boa, mesmo tendo um coração cheio de espinhos como eu –
reconheço!” (linhas 29-30).
(C) “Se algum deles derrubar a taça de vinho no decote da convidada, ela certamente sorrirá,
desculpando o gato desajeitado” (linhas 8-9).
(D) “É difícil alguém resolver uma aplicação financeira com uma gerente de banco supermaquiada, de
saia curtíssima e botinhas brancas” (linhas 34-35).

05. O autor conclui que, na vida profissional,
(A) um bom currículo é suficiente para alcançar sucesso.
(B) a aparência é tão importante quanto um bom currículo.
(C) pode-se ignorar o “capital erótico” e mesmo assim ser bem-sucedido.
(D) inspirar atração física é mais importante do que causar boa impressão.
06. O enunciado cuja reformulação manteve o sentido original do texto é
(A) “Na área da internet, adequação significa pedantismo” (linhas 38-39).
(B) “Em lojas de grife, vendedores são escolhidos cuidadosamente” (linha 3).
(C) “A expressão é rotineiramente utilizada, nestes tempos politicamente corretos” (linha 2).
(D) “que define como ‘uma modesta, embora essencial, combinação de beleza, sex appeal’” (linhas 1516).

07. O trecho em que, de acordo com a norma gramatical, há uma expressão que deveria estar entre
aspas (ou em itálico) é
(A) “Algumas pessoas têm jeito de gente boa” (linha 29).
(B) “um certo grau de atração física é útil” (linha 19).
(C) “Obesidade é confundida com desleixo” (linhas 41-42).
(D) “alguém contrataria um personal trainer gordo?” (linha 10).
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08. A passagem do texto em que ocorre uma metáfora é
(A) “Costumam ser estudantes ou modelos com falta de trabalho em moda” (linhas 4-5).
(B) “Algumas pessoas têm jeito de gente boa, mesmo tendo um coração cheio de espinhos como eu”
(linhas 29-30).
(C) “resolver uma aplicação financeira com uma gerente de banco supermaquiada, de saia curtíssima e
botinhas brancas” (linhas 34-35).
(D) “a maioria das pessoas se constrange em dizer que um certo grau de atração física é útil na
competição profissional” (linhas 18-19).
09. Em “Algumas pessoas têm jeito de gente boa, mesmo tendo um coração cheio de espinhos como
eu” (linhas 29-30), a palavra sublinhada introduz, em relação à oração inicial, a ideia de
(A) condição.
(B) finalidade.
(C) concessão.
(D) consequência.
10. Em “Simplificando: alguém contrataria um personal trainer gordo? Eu, nunca!” (linhas 10-11), o
ponto de exclamação dá ênfase ao (à)
(A) recusa.
(B) emoção.
(C) espanto.
(D) surpresa.
11. Em “Considera-se a aparência dos garçons mais importante que a experiência” (linhas 7-8), o
verbo está na voz
(A) ativa.
(B) reflexiva
(C) passiva analítica.
(D) passiva pronominal.

12. Há uma palavra formada por derivação regressiva em
(A) “A expressão caiu em desuso” (linha 2).
(B) “gerente de banco supermaquiada” (linha 35).
(C) “Não me refiro ao exibicionismo das periguetes” (linha 32).
(D) “derrubar a taça de vinho no decote da convidada” (linha 8).
13. Em relação às classes de palavras, está correta a classificação proposta em
(A) “um certo grau de atração física” (linha 19) – adjetivo.
(B) “Em televisão, onde trabalho” (linha 20) – advérbio de lugar.
(C) “e decidir o que mudar na aparência” (linha 43) – pronome demonstrativo.
(D) “de saia curtíssima e botinhas brancas” (linha 35) – adjetivo no grau superlativo relativo.

14. No trecho “Em televisão, onde trabalho, isso é um pouco mais óbvio” (linhas 19-20), a palavra
destacada refere-se a
(A) ideia não verbalizada.
(B) uma impressão sobre o mundo.
(C) constrangimento da maioria das pessoas.
(D) importância da atração física na competição profissional.
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15. Releia:
“A expressão caiu em desuso” (linha 2).
“Aparência vale, eis a questão” (linhas 9-10).
“Em televisão, onde trabalho” (linhas 19-20).
Em todos os trechos citados, o verbo sublinhado é
(A) de ligação.
(B) intransitivo.
(C) transitivo direto.
(D) transitivo indireto.
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MATEMÁTICA
16. Em Alenquer, a temperatura média anual (T) é de 25,6ºC, com temperatura máxima (t1) de 30,9ºC e
mínima (t2) de 22,5ºC. Qual o valor de (t1 + t2)/2 - T?
(A) 1,1ºC.
(B) 1,2ºC.
(C) 0,8ºC.
(D) 0,9ºC.

17. Em um cofre, havia 75 moedas de R$ 0,05, oitenta e quatro de R$ 0,10, dezessete de R$ 0,25,
doze de R$ 0,50 e 6 de R$ 1,00. Quanto havia nesse cofre?
(A) R$ 27,40.
(B) R$ 28,40.
(C) R$ 29,40.
(D) R$ 30,40.

18. Em um supermercado, o quilo do arroz custa R$ 3,20, do feijão R$ 4,15 e da farinha R$ 2,75. Uma
pessoa comprou 5 kg de arroz, 2 kg de feijão e 1 kg de farinha, pagando a conta com uma cédula de
R$ 50,00. Quanto ela recebeu de troco?
(A) R$ 22,85.
(B) R$ 22,95.
(C) R$ 22,75.
(D) R$ 22,65.

19. Um terreno retangular com 104m de perímetro tem suas medidas na razão de 3 para 10. Qual a
medida do maior lado deste terreno?
(A) 44 metros.
(B) 42 metros.
(C) 38 metros.
(D) 40 metros.

20. Um barco faz a viagem de Alenquer a Santarém em 6 horas. Se sua velocidade aumentasse 50%, a
viagem seria feita em
(A) 3 horas.
(B) 3 horas e meia.
(C) 4 horas.
(D) 4 horas e meia.

21. Em uma festa havia 100 pessoas presentes, 80% das quais eram mulheres. Quantas mulheres
deveriam sair dessa festa para que elas passassem a representar 60% dos presentes?
(A) 50.
(B) 40.
(C) 30.
(D) 20.

22. Para produzir merenda escolar para 4.280 alunos são necessários 642kg de carne de frango. No
mês de dezembro, a quantidade de alunos reduzirá para 1.200 alunos. Quantos quilos de carne de
frango serão necessários para produzir a mesma merenda escolar?
(A) 200kg.
(B) 190kg.
(C) 180kg.
(D) 170kg.
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23. Um grupo de 30 pessoas viajou em um barco, cujas passagens custaram R$ 80,00 no camarote e
R$ 25,00 na rede, gastando R$ 1.080,00. Quantos viajaram de rede?
(A) 24.
(B) 23.
(C) 22.
(D) 20.
Considere a situação abaixo para as próximas duas questões.
Dois amigos juntaram R$ 850,00, tendo um deles contribuído com R$ 70,00 a mais do que o outro.

24. O modelo que resolve esse problema, calculando qual dos dois menos juntou, é
(A) 3x – x – 70 = 850.
(B) x + x – 70 = 850.
(C) x + x + 70 = 850.
(D) obrigatoriamente um sistema de duas equações.
25. O amigo que menos juntou contribuiu com
(A) R$ 360,00.
(B) R$ 460,00.
(C) R$ 380,00.
(D) R$ 390,00.
26. O lago Curumu tem 6,75 Km2 de área. Se o lago fosse retangular, com 1.500 metros de largura, seu
comprimento teria
(A) 4 km.
(B) 4,5 km.
(C) 5 km.
(D) 5,5 km.

27. A região indígena Cuminapanema/Urucuriana equivale à de um retângulo com 590 km de
perímetro, em que o comprimento mede 5 km a mais do que a largura. Qual a área desse retângulo?
(A) 21.750 km2.
(B) 21.650 km2.
(C) 21.550 km2.
(D) 21.450 km2.

28. Devido à reorganização urbana de uma cidade, uma praça retangular teve que reduzir 25% do seu
comprimento e aumentar 25% a sua largura. O que ocorreu com a área dessa praça?
(A) permaneceu a mesma.
(B) aumentou 4,25%.
(C) reduziu 5%.
(D) reduziu 6,25%

29. Ana, Beatriz e Clara que moram na mesma rua, em casas de números 70, 80 e 90, foram à feira.
Uma comprou tucunaré, outra comprou tambaqui e a outra comprou acari. Beatriz mora na casa de
número 80 e não comprou tucunaré, que foi comprado por Clara. A que mora na casa de número 90,
que não é Clara, comprou tambaqui. Podemos afirmar que Ana, mora na casa de número
(A) 90 e comprou tambaqui.
(B) 80 e comprou tucunaré.
(C) 70 e comprou acari.
(D) 80 e comprou acari.
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30. Qual a ordem, de baixo para cima, em que as folhas abaixo foram colocadas?

(A) A, K, M e Z.
(B) K, A, Z e M.
(C) Z, M, K e A.
(D) M, Z, A e K.
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