NÍVEL FUNDAMENTAL

CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Você está recebendo o seu Caderno de Questões,
contendo 50 questões objetivas de múltipla escolha,
numeradas de 01 a 50, em ordem seqüencial. Confira a
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas,
comunicando, imediatamente, o Fiscal de Sala, em caso
de repetição ou ausência de questão ou página.
Você deve conferir na capa do Caderno de Questões e no
rodapé das páginas internas o nome do cargo ao qual
este Caderno de Questões se refere. Caso você
tenha recebido um Caderno de Questões que não
corresponde ao cargo para qual
está inscrito,
comunique imediatamente o Fiscal de Sala e exija o
Caderno de Questões correto.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser
transcritas para o Cartão Resposta com caneta
esferográfica azul ou preta.
O tempo máximo disponível para realização da prova é
de 4h 00 (quatro horas), já incluído o tempo destinado
à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.
Para cada questão existirão 05 (cinco) alternativas
de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será
correta, de acordo com o comando da questão. A
marcação de mais de uma anula, automaticamente, a
resposta da questão.

AGENDA
Publicação do Gabarito Preliminar
04/04/2010
Publicação do Gabarito Definitivo
14/04/2010
Publicação do Resultado Preliminar da Prova
14/04/2010
Publicação do Resultado Definitivo da Prova
22/04/2010
Convocação para Prova de Títulos e Desempate por
Experiência Profissional
22/04/2010
Período de entrega de documentos para Prova de Títulos e
Desempate por Experiência Profissional
23, 26 e 27/04/2010
Publicação do Resultado Final Preliminar
21/05/2010
Publicação do Resultado Final Definitivo e Homologação do
Resultado Final
28/05/2010

Somente depois de decorridos 60 minutos do início
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno
de Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala
de prova.
Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da
sala de prova juntos.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Concurso Público No 001/2009

Questão

LÍNGUA PORTUGUESA

vida de belos e famosos, as celebridades, é destaque nas
revistas de grande circulação nacional, mesmo que tratadas
de uma maneira depreciativa, às vezes. O texto a seguir está
inserido na seção Gente, da Revista Veja, leia-o e responda o
que se pede.
REBOLATION, BADALATION, FATURATION
Derretendo sob um calor de rachar, famosos que vieram
do frio ganharam muito dinheiro e muita atenção no Carnaval.
Nada, porém, que desviasse o foco.
Afinal, quem consegue desgrudar os olhos de tantos
corpos malhados, inflados, orkutizados? Resposta: ninguém nem quem treinou em serviço secreto.
Digna e esculpidíssima representante das halterofilistas
do samba, GRACIANNE BARBOSA, 26, exibiu o abdômen mais
rasgado das avenidas - fez o eixo Rio - São Paulo. Missão
cumprida, relaxou, certo? Nada disso: na Quarta-Feira de
Cinzas, correu para a academia e recomeçou os treinos de
musculação.
''Gosto de ficar malhadona o ano inteiro'', diz. O único
pecado que se permitiu cometer foi comer dois pedaços de bolo
de banana. ''E já foi muito''.
Se por qualquer coisinha PARIS HILTON, 29, dá show,
imaginem pelo 700 000 dólares que ganhou para ser garotapropaganda da cerveja que é sinônimo de quem é dada a
libertinagens. Diante dos fotógrafos, arrastou-se pelo chão,
sacudiu o Orkut, fez carão de latinha na mão. No resto do tempo,
preferiu se afogar em tequila - cujo fornecimento garantiu em
contrato. “Esta cerveja foi criada para ter cara e gosto de coisa
carioca. Paris Hilton é uma patricinha de Hollywood”, criticou
Marcello Macedo, um dos criadores da marca lançada em 2002 e
vendida cinco anos depois.
Antes de entrar no sambódromo, como uma visão de
graça e balanço, PAOLA OLIVEIRA, 27 anos, recebeu
orientação expressa na diretoria da Grande Rio, da qual foi
rainha da bateria, para não fazer o gesto do número 1, pois isso
poderia levar a escola a perder pontos. Mas faturamento é
faturamento. “Foi espontâneo. Não afrontei ninguém. Era só
uma menção ao camarote citado no enredo”, argumenta. Por
coincidência, é também o camarote onde foi “musa” por um
cachê estimado em 100 000 reais.
Apesar dos aplausos a escola deve dispensá-la no ano
que vem em nome de um “rodízio natural”. Paola faz que não
liga: “A rotina do carnaval é muito pesada. Não sei se quero voltar
a desfilar”.
Ele rebolou tanto na semana do carnaval que precisou
chamar um massagista para dar conta dos quadris doloridos. O
baiano (que mais?) LÉO SANTANA, 21, quase 2 metros de
altura, inventor do maior hit de Salvador neste ano, O Rebolation
(que as pessoas dançam como se estivessem equilibrando um
bambolê), conta que, por noite, chegou a entoar trinta vezes a
música em cima do trio elétrico - sempre com o tanquinho à
mostra. “E isso foi só o começo, temos ainda mais duas canções
para estourar, Quebradinha e Balacobaco. Os programas de TV
estão todos atrás de nós”, informa. Haja massagista. E ouvido.

02

Marque a alternativa que NÃO se relaciona à preocupação de
Gracyanne Barbosa com a forma física:
A) esculpidíssima.
B) halterofilista.
C) abdômen rasgado.
D) malhadona.
E) relaxou.
Questão

03

“Gosto de ficar malhadona o ano inteiro”, e “E já foi muito”, foram
usadas aspas nestes fragmentos:
A) por estar no começo e fim de transcrição.
B) por ser um caso de ironia.
C) para assinalar o discurso direto.
D) para indicar o vulgarismo.
E) para indicar o uso impróprio de termos.
Questão

04

A palavra foi levada incorretamente ao plural em:
A) calor - calores.
B) inteiro - inteiros.
C) consegue - conseguem.
D) abdômen - abdômes.
E) desviasse - desviassem.
Questão

05

Uma cerveja que é “sinônimo de quem é dada a libertinagens” se
chamará:
A) Devassa.
B) Skol.
C) Cerpa.
D) Brahma.
E) Malzebier.
Questão

06

É CORRETO afirmar sobre a pontuação na frase: “Diante dos
fotógrafos, arrastou-se pelo chão, sacudiu o Orkut, fez carão de
latinha na mão”.
A) As vírgulas estão inadequadas.
B) A primeira vírgula assinala um aposto, a segunda é
desnecessária.
C) Todas as vírgulas separam orações.
D) Duas vírgulas separam orações, uma, adjunto adverbial.
E) A última vírgula assinala um aposto.
Questão

07

Assinale a alternativa que contém palavra NÃO acentuada pelo
mesmo motivo de “espontâneo” ou de “elétrico”.
A) coincidência.
B) rodízio.
C) dispensá-la.
D) sambódromo.
E) dólares.
Questão

08

O culto ao corpo, presente em Gracyanne Barbosa, repete-se
em Léo Santana. Na reportagem, o “abdômen rasgado” da
primeira é denominado no outro de:
A) tanquinho.
(Veja 2153 – páginas 74-75) B) quadris.
C) doloridos.
Questão 01
D) bambolê.
Do título do texto, podem-se perceber várias mensagens, E) massagista.
EXCETO:
A) que se está falando de um ritmo (hit) baiano.
B) que a gíria badalar, gostar de se expor, foi relacionada.
C) que existe amor à Língua Portuguesa na grafia das palavras.
D) que os valores materiais sustentam a vida dos famosos.
E) que rebolar, badalar e faturar são objetos afins.
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Questão

09

Questão

10

MATEMÁTICA
Léo Santana diz: ““...temos ainda mais duas canções para
estourar, Quebradinha e Balacobaco. Os programas de TV
Questão 16
estão todos atrás de nós”, informa. Haja massagista. E
2
ouvido.”. O redator empregou que figura de linguagem na O retângulo representado abaixo possui área de 16m . A medida
de seu perímetro é de, aproximadamente:
sequência grifada?
A) metáfora.
B) Metonímia.
C) Silepse.
D) Ironia.
E) Prosopopéia.

Há emprego do pronome oblíquo em próclise em:
A) “Se por qualquer coisinha...”
B) “...que se permitiu...”
C) “...arrastou-se pelo chão...”
D) “...a escola deve dispensá-la...”
E) “Não sei se quero voltar a desfilar...”
Questão

11

A) 17,3 metros.
B) 18,5 metros.
C) 9,3 metros.
D) 24,3 metros.
E) 15,3 metros.
Questão

17

A afirmativa: “Mas faturamento é faturamento” se opõe, Quatro pessoas (A, B, C e D) concorreram à liderança de um
antiteticamente, na notícia sobre Paola Oliveira a:
partido político. A cada membro do partido foi permitido votar em
A) “Foi rainha da bateria.”
dois candidatos. Houve 120 votos para A e B, 150 votos para C e
B) “...rodízio natural.”
D, 80 votos para B e C e 68 votos para A e D. Após a apuração
C) “Foi espontâneo. Não afrontei ninguém”.
dos votos verificou-se que:
D) “Não sei se quero voltar a desfilar”.
A) A venceu com 230 votos.
E) “...recebeu orientação...”.
B) B venceu com 200 votos.
C) C e D empataram em 2° lugar.
Questão 12
D) C venceu com 230 votos.
Na estrutura, “No resto do tempo, preferiu se afogar em tequila”
E) O candidato B foi o menos votado.
há o correto emprego da regência verbal, o que NÃO ocorre em:
Questão 18
A) Preferia o hit baiano à música clássica.
B) Os redatores antipatizam com as celebridades.
Uma pesquisa feita em uma Escola entre os 280 alunos do turno
C) Gracyanne Barbosa namorou o pagodeiro.
da Noite concluiu que 90% dos alunos trabalham. Entre os
D) Sinalizar o patrocinador, desobedecia às regras.
alunos participantes desta pesquisa, quantos não trabalham?
E) Há marcas que pagam os belos para frequentarem seus A) 252
espaços.
B) 56
Questão 13
C) 28
Identifique a frase em que ocorre regência nominal inadequada. D) 32
E) 250
A) Corpos flácidos são incompatíveis com “badalação”.
Questão 19
B) Gula é amor por comida.
C) Ambicioso de sucesso jovens vendem imagem.
José precisa dividir R$1.200,00 em partes diretamente
D) Os idosos não são imunes a fama instantânea.
proporcionais a 5 e 7. Qual é a diferença entre as duas partes?
E) Eles estavam ansiosos pela chegada do Carnaval.
A) R$500,00
B) R$200,00
Questão 14
Poderia ser empregado como sinônimo do vocábulo afogar em C) R$700,00
D) R$300,00
“preferiu afogar em tequila”:
E) R$260,00
A) embebedar.
B)
C)
D)
E)

emergir.
dispensar.
trafegar.
viajar.

Questão

Questão

20

_

_

Uma praça tem a forma do triângulo seguinte. Sabendo-se que
sua área é de 150m2 e que BC = 20m, quanto mede AH?

A

15

O indivíduo que pratica a libertinagem se opõe ao:
A) devasso.
B) tarado.
C) promíscuo.
D) pudico.
E) libertino.

B

..
H

C

A) 10 metros.
B) 20 metros.
C) 15 metros.
D) 12 metros.
E) 18 metros.
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Questão

21

Questão

Um artesão possui 03 (três) tábuas, todas com a mesma largura,
e com o comprimento de 60cm, 120cm e 1m, respectivamente.
Para executar um trabalho, ele precisa cortá-las em pedaços
iguais de maior comprimento possível. Qual é a medida
procurada?
A) 25cm.
B)12cm.
C)15cm.
D)20cm.
E) 30cm.
Questão

22

Questão

A razão entre a altura de um poste e sua sombra em
determinada hora do dia é de 3 para 2. Se a sombra mede 2,2
metros, qual é a altura do poste?
A) 3,50 metros.
B) 3,30 metros.
C) 2,50 metros.
D) 4,20 metros.
E) 2,80 metros.
Questão

23

Questão

24

Para construir uma passarela para pedestres em uma rua muito
movimentada de certa cidade, 25 operários levaram 45 dias. Se
fosse construída uma outra passarela idêntica à primeira, sendo
contratados apenas 15 operários com a mesma capacidade dos
primeiros, em quantos dias a passarela ficaria pronta?
A) 27
B) 54
C) 60
D) 68
E) 75

28

Em uma cidade do sul do Brasil, um termômetro marcava +5°C
pela manhã, mas, à noite a temperatura baixou para -2°C. Qual
a variação da temperatura?
A) 3°
B) 7°
C) 10°
D) 6°
E) 4°
Questão

Para ser aprovado em um concurso, o candidato deve acertar
60% da prova. Sabendo-se que a prova tem 50 questões, qual é
o número de acertos necessários para ser aprovado neste
concurso?
A) 32
B) 35
C) 28
D) 30
E) 34

27

Uma sociedade é composta por três pessoas da seguinte forma:
João = 03 quotas, José = 05 quotas e Joaquim = 02 quotas. Após
o balanço no final de 2009, verificou-se que a referida sociedade
deu um lucro (valor a ser dividido entre os sócios) de
R$200.000,00. Quanto João recebeu a mais que Joaquim?
A) R$100.000,00
B) R$60.000,00
C) R$40.000,00
D) R$50.000,00
E) R$20.000,00

29

Um anúncio luminoso possui lâmpadas brancas, verdes,
amarelas e azuis. As lâmpadas brancas piscam a cada 3
segundos, as verdes a cada 2 segundos, as amarelas a cada 4
segundos e as azuis a cada 6 segundos. Se nesse momento
todas as lâmpadas piscarem juntas, daqui a quantos segundos
isso tronará a acontecer?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
Questão

30

Durante uma partida de futebol, um jovem fez algumas
observações envolvendo elementos do jogo com os conjuntos
numéricos. Marque a alternativa que contenha a observação
FALSA:
A) O time A ganhou a partida por 2 x 0. (Obs: 2 é um número
primo).
B) O número de jogadores é um número natural.
C) A altura do goleiro do Time B é 1,85m. (Obs: 1,85 é um
número racional).
Questão 25
D) O número de torcedores computados na bilheteria foi de
Com a “maré a favor” fui de barco com a velocidade média de 4.350 (Obs: 4350 é um número divisível por 3).
80Km/h de uma cidade X para uma cidade Y em 1 hora. Se a E) A rampa do Estádio mede 6,25m (Obs: 6,25 é um número
volta da cidade Y para a cidade X foi feita em 80 minutos, qual foi natural).
a velocidade média da volta?
A) 60 km/h
HISTÓRIA DE RORAIMA
B) 50 km/h
C) 75 km/h
Questão 31
D) 68 km/h
Qual foi o importante papel desempenhado pelo Forte de São
E) 82 km/h
Joaquim
no período de Colonização do Estado de Roraima?
Questão 26
A) Ele abrigava o representante da Província de São José do Rio
Quanto representa 20% de 50%?
Negro, maior autoridade de todo o território do Rio Branco.
A) 100%
B) Ele abrigava a Coroa Portuguesa que chegou ao Brasil pela
B) 25%
região Norte para assumir o comando da Colônia.
C) 35%
C) Ele abrigava os índios que eram catequizados e não podiam
D) 10%
mais voltar para suas tribos, pois já haviam tido contato com os
E) 15%
brancos.
D) Ele abrigava o Governo do Estado de Boa Vista, como era
denominada a região em meados do século XIX.
E) Ele apenas servia como depósito de armas de fogo para
combater as invasões francesas na região.

Nível Fundamental

Assembléia Legislativa do Estado de Roraima

Página 03/05

Questão

32

Questão

40

Qual concentração existia na época da colonização no local No que consistia a “guerra justa”?
A) No conflito existente entre os índios que eram obrigados a
onde hoje encontra-se localizada a cidade de Boa Vista?
aceitar a pregação do evangelho pelos religiosos e estes
A) Nossa Senhora da Conceição.
últimos.
B) São Felipe.
B) Na luta pela justiça social dos escravos africanos.
C) Nossa Senhora do Carmo.
C) Na Guerra entre os ingleses e holandeses pelo domínio de
D) Santa Bárbara.
Roraima.
E) Santa Isabel.
D) No conflito entre os portugueses e os padres.
Questão 33
E)
Na luta silenciosa entre a igreja e Portugal.
No que consistiu a Revolta de 1790?
A) Em uma revolta dos colonizadores.
B) Em uma revolta dos colonizados.
C) Em uma revolta dos portugueses.
D) Em uma revolta dos governantes.
E) Em uma revolta dos brancos.

GEOGRAFIA DE RORAIMA
Questão

41

Quais são os estados brasileiros que fazem divisas com o
estado de Roraima?
Questão 34
A) Amazonas e Pará.
Qual a atividade era praticada, seguindo a filosofia de Lobo
B) Manaus e Acre.
D'Almada, pelas pessoas recém chegadas do Nordeste fugindo
C) Amapá e Pará.
da seca, por volta de 1877?
D) Amazonas e Venezuela.
A) pesca.
E) Venezuela e Manaus.
B) plantação de uva.
Questão 42
C) cultivo de cana-de-açúcar.
D) criação de gado.
O estado de Roraima é reconhecido pelo Ministério da
E) plantação de arroz.
Agricultura como produtor agrícola de:
A) café.
Questão 35
Como era denominado o Governador nomeado na época do B) morango.
C) mandioca.
Território Federal do Rio Branco?
D) uva.
A) Interventor Estadual.
E) laranja.
B) Governador Municipal.
C) Delegado Federal Estadual.
Questão 43
D) Governador do Presidente da República.
Analisando o Quadro seguinte que aponta a expectativa de vida
E) Delegado do Presidente da República.
por estado conforme dados divulgados pelo IBGE e publicados
Questão 36
no Jornal “O Estado de S. Paulo” em 04.12.2001, APENAS não
As terras que durante milênios haviam sido ocupadas pelos se pode afirmar:
índios passaram a ser ocupadas pelos fazendeiros, os quais as
QUADRO
consideravam:
NORTE
A) Terrenos de Marinha.
ESTADO
ANOS
B) Terras Indígenas.
AMAPÁ
69,0
C) Terras Devolutas.
AMAZONAS
68,8
D) Terrenos Desabitados.
PARÁ
68,7
E) Terras Férteis.
TOCANTINS
68,4
Questão 37
ACRE
68,3
Na criação dos Territórios Federais, criou-se o Território Federal
RONDÔNIA
68,3
do Rio Branco que, posteriormente, foi rebatizado, por volta de
RORAIMA
67,4
1962, para:
A) Amazonas.
A) O estado do Amazonas é o segundo Estado com maior
B) Rondônia.
expectativa de vida da região Norte.
C) Acre.
B) O estado do Acre e o Estado de Rondônia estão empatados
D) Roraima.
no que tange à idade que sua população, em média, tem como
E) Amapá.
expectativa de vida.
Questão 38
C) O Amapá é o estado vencedor, segundo a pesquisa, local
Como era chamado o primeiro Governador eleito do Estado de onde a população possui maior expectativa de vida.
D)Tocantins é o quarto estado com maior expectativa de vida.
Roraima?
E) O estado de Roraima é o estado que tem menos mortes,
A) Robério Nunes dos Anjos.
obtendo a maior expectativa de vida.
B) Flávio Chaves.
C) Neudo Ribeiro Campos
Questão 44
D) Pedro Teixeira.
Conforme o papel de cada cidade no espaço geográfico
E) Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto.
brasileiro, Boa Vista ocupa o seguinte nível hierárquico:
Questão 39
A) Metrópole nacional.
São tribos indígenas existentes no Estado de Roraima, B) Metrópole regional.
EXCETO:
C) Centro regional.
A) Macuxi.
D)Centro sub-regional 1.
B) Atroarikam.
E) Centro sub-regional 2.
C) Taurepang.
D) Ingarikó.
E) Wapixana.
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Questão

45

Vários são os recursos minerais que podem ser encontrados no
Brasil. Na região do Estado de Roraima, qual destes recursos
pode ser encontrado de forma significativa?
A) Ouro.
B) Ferro.
C) Petróleo.
D) Quartzo.
E) Sal Marinho.
Questão

46

O relevo na região do Estado de Roraima é de:
A) planaltos Norte-amazônicos e chapadas.
B) depressão Norte-amazônica e planaltos Norte-amazônicos.
C) depressão Norte-amazônica e chapadas.
D) planaltos Norte-amazônicos e planície Norte-amazônica.
E) depressão Norte-amazônica e planície Norte-amazônica.
Questão

47

A Economia agrícola do Estado de Roraima, por ser a última
fronteira agrícola do país, está sendo aberta para receber
investimentos externos. Dos sete Arranjos Produtivos Locais,
Roraima consegue destaque internacional em trás, sendo eles:
A) produção de Banana, Soja e Laranja.
B) produção de Soja, Laranja e Feijão.
C) produção de Banana, Limão e Arroz.
D) produção de morango, uva e Arroz.
E) produção de Banana, Soja e Arroz irrigado.
Questão

48

Analise os itens seguintes e marque a alternativa CORRETA:
I- Roraima é o estado brasileiro que fica no noroeste da região
Norte.
II- Os principais rios do estado de Roraima são: Branco,
Uraricoera, Catrimani, Mucajaí, Alalaú e Tautu.
III- O clima de Roraima é equatorial a Norte, Sul e Oeste, tropical
a Leste.
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Todos os itens estão errados.
Questão

49

Quantos município o estado de Roraima possui atualmente?
A) 10
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
Questão

50

A maior área do território do estado de Roraima é ocupada por:
A) quilombos.
B) reservas indígenas.
C) sem terras.
D) brancos
E) município de Boa Vista.
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