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

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS: Agente de Manipulação de Alimentos Escolar, Agente de Segurança do
Patrimônio Educacional, Auxiliar de Operações, Edificações e Portaria: Carpinteiro,
Auxiliar de Operações, Edificações e Portaria: Pedreiro, Auxiliar de Operações,
Edificações e Portaria: Soldador, Auxiliar de Serviços Gerais: Gari, Auxiliar de Serviços
Gerais: Jardineiro, Auxiliar de Serviços Gerais: Servente, Auxiliar de Serviços
Gerais: Vigia, Servente Educacional
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 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

Divisão do trabalho em casa
tem avanços só da porta para fora
CÁSSIA ALMEIDA
LETICIA LINS
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RIO E RECIFE – “Antes de Cristo vir à Terra, a mulher já tinha essa missão”,
com essa declaração o pernambucano Cláudio Alencar resume o que pensa
sobre a divisão do trabalho doméstico. Ele reconhece, sem qualquer
constrangimento, que deixa 99% dos serviços da casa para a mulher, Linda
Cruz.
Essa divisão desigual dos serviços do lar e do cuidado dos filhos permanece
congelada no tempo. Pelos números da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad), do IBGE, os homens que trabalham dedicavam 10 horas
semanais aos afazeres domésticos em 2001. Em 2011, faziam 10 horas e oito
minutos. Enquanto as mulheres que trabalham destinavam 24 horas e quatro
minutos no início da década passada. Em 2011, a atividade consumia 22 horas
e 13 minutos.
A situação se torna mais injusta diante da presença da mulher no mercado de
trabalho. Ela responde por 42% da força de trabalho ocupada do país e por 41%
de toda a renda gerada pelas famílias. Uma presença indispensável, diante de
um mercado de trabalho onde a mão de obra fica cada vez mais disputada no
país presidido por uma mulher.
Somando-se as 22 horas do trabalho doméstico à jornada média de trabalho
pago de 39 horas em São Paulo, pelos dados do Dieese, a mulher tem uma
carga de 61 horas semanais. E a liberação da mulher desse trabalho requer,
além da maior responsabilidade masculina no cuidado da casa e dos filhos,
políticas públicas, segundo a socióloga da Unicamp, Elisabete Dória Bilac.
Políticas como creches e instituições para cuidado de idosos, trabalho que a
sociedade deixa em mãos exclusivamente femininas. [...]
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/divisao-do-trabalho-em-casa-tem-avancos-soda-porta-para-fora-6628065>. Acesso em: 05 nov. 2012.

COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “DIVISÃO DO TRABALHO EM CASA TEM AVANÇOS SÓ DA
PORTA PARA FORA”, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS
QUESTÕES DE 01 A 10.

01. O objetivo do texto é
(A) divertir.
(B) elogiar.
(C) ensinar.
(D) informar.
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02. De acordo com o texto, em casa, os(as)
(A) mulheres trabalham mais do que os homens.
(B) homens trabalham mais do que as mulheres.
(C) tarefas domésticas passaram a ser divididas igualmente.
(D) homens já assumem a maior parte do trabalho doméstico.

03. Segundo Cláudio Alencar, “Antes de Cristo vir à Terra, a mulher já tinha essa missão” (linha 1).
Isso significa que o problema discutido no texto
(A) é muito antigo.
(B) já tem solução.
(C) é prejudicial aos homens.
(D) é conveniente para as mulheres.

04. Ainda segundo o texto, a sociedade
(A) deixa para a mulher o zelo com os mais velhos.
(B) não aceita a contribuição da mulher para a renda familiar.
(C) impede o homem de participar dos cuidados com os filhos.
(D) gostaria que diminuísse o número de mulheres que trabalham.
05. A alternativa em que não se aponta uma solução para o problema é:
(A) maior participação do homem no trabalho domiciliar.
(B) maior participação da mulher no mercado de trabalho.
(C) mais estabelecimentos especializados em acolher idosos.
(D) maior número de creches para os filhos das mulheres empregadas.
06. Em “Ele reconhece, sem qualquer constrangimento” (linhas 3-4), a palavra sublinhada significa
(A) motivo.
(B) vergonha.
(C) bom senso.
(D) humildade.

07. Há uma palavra separada em sílabas de forma incorreta em
(A) mai-or.
(B) mis-são.
(C) so-cie-da-de.
(D) in-dis-pen-sá-vel.

08. A palavra que não faz o plural de forma igual a “instituições” (linha 23) é
(A) órgão.
(B) divisão.
(C) situação.
(D) declaração.

09. Em “números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios” (linhas 7-8), as letras maiúsculas
foram usadas para indicar
(A) título de livro.
(B) nomes de pessoas.
(C) nomes de ciências.
(D) nome de produção científica.

10. As palavras estão organizadas em ordem alfabética na alternativa
(A) liberação – jornada – país – números – renda – socióloga.
(B) números – liberação – jornada – renda – país – socióloga.
(C) jornada – números – liberação – país – renda – socióloga.
(D) jornada – liberação – números – país – renda – socióloga.
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MATEMÁTICA
UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS TRÊS QUESTÕES.
A festa de Santo Antônio, no mês de junho, é uma grande atração em Alenquer. Nos 13 dias (de 1º a 13
de junho) da festa alenquerense, há grande número de visitantes na cidade.

11. A duração da festividade, em horas, é igual a
(A) 310 horas.
(B) 312 horas.
(C) 314 horas.
(D) 316 horas.
12. Durante a festividade, 12.532 pessoas assistiram às missas na igreja de Santo Antônio. A média
diária de assistência (quantidade de pessoas dividida pelo número de dias) foi de
(A) 970 pessoas.
(B) 968 pessoas.
(C) 966 pessoas.
(D) 964 pessoas.

13. O mês do ano em que ocorre a festa de Santo Antônio é o
(A) 5°.
(B) 6°.
(C) 7°.
(D) 8°.
14. Uma lancha faz a viagem entre Santarém e Alenquer em duas horas e meia, ou seja, em
(A) 150 minutos.
(B) 160 minutos.
(C) 170 minutos.
(D) 180 minutos.
15. Para fazer um bolo, Maria comprou meio quilo de castanhas do Pará, 400g de açúcar e 1 kg de
farinha de trigo. Qual o peso total dessas compras?
(A) 1800g.
(B) 1850g.
(C) 1900g.
(D) 1950g.

16. A placa abaixo indica que

(A) é proibida a entrada.
(B) a entrada é livre.
(C) obras estão sendo realizadas.
(D) o piso está molhado.
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17. Uma fazenda tinha 1.200 bois quando foram comprados mais 200 e depois vendidos 150. Com
quantos bois essa fazenda ficou?
(A) Com 1.350.
(B) Com 1.200.
(C) Com 1.150.
(D) Com 1.250.

18. Qual a menor quantidade de cédulas que podem ser utilizadas em uma compra de R$27,00?
(A) 5.
(B) 2.
(C) 4.
(D) 3.
UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES.
Uma sala de aula tem as carteiras numeradas como abaixo:
1
8
...
...
...
...
.X.

2
9
...
...
...
...
...

3
...
...
...
...
...
...

4
...
...
...
...
...
...

5
...
...
...
...
...
...

6
...
...
...
...
...
...

19. Quantas carteiras tem nessa sala?
(A) 47.
(B) 48.
(C) 49.
(D) 50.
20. A carteira que fica no local assinalado com X tem o número
(A) 42.
(B) 43.
(C) 44.
(D) 45.
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7
...
...
...
...
...
...

