PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ – CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA: 22 de setembro de 2013

NÍVEL ALFABETIZADO
CARGO: AGENTE DE LIMPEZAS PÚBLICAS,
OPERADOR DE MÁQUINA, SERVENTE, VIGIA
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 14:00h e término às 18:00h (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 20.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃORESPOSTA 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 Curuá o candidato que durante a
realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do referido concurso.
Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia os textos abaixo para responder às questões de 01 a 10.
Texto 1

Disponível em: <http://folhacarioca.com.br/2013/04/17/mundo-inteiro/>. Acesso em: 16 ago. 2013.

A comida é a cara da gente
Existem várias maneiras de conhecer um lugar, várias coisas que são “a cara” desse lugar: as
paisagens, a língua, as roupas, as estátuas e igrejas, a música e... a comida!
Em cada lugar se come de um jeito um pouco (ou muito) diferente. Às vezes, os alimentos são
os mesmos, e só muda a maneira de preparar. Outras vezes, mesmo o que se come é muito diferente.
Existem países, por exemplo, em que formigas, macacos e até filhotinhos de cachorro são pratos muito
apreciados. Para nós, pode parecer estranho. Para eles, é normal e gostoso.
Comer os pratos e doces típicos de um lugar é uma ótima maneira de começar a conhecê-lo. A
culinária conta um pouco da história dos povos. Em nosso país, temos receitas que vieram de longe,
mas hoje são bem brasileiras. Esse é o caso de delícias africanas como o acarajé e o vatapá, que você
pode encontrar em qualquer esquina na Bahia. [...]
ESPESCHIT, Rita. In: TRAVAGLIA, L. C.; COSTA, S.; ALMEIDA, Z.
A aventura da linguagem. 5º ano. São Paulo: IBEP, 2011, p. 194-195.

01. De acordo com o texto de Rita Espeschit, a comida
(A) não revela a origem dos povos.
(B) caracteriza uma região ou país.
(C) é igual em todas as cidades do mundo.
(D) é feita com ingredientes estranhos em todos os lugares.
02. A palavra que não combina com as demais é
(A) receita.
(B) história.
(C) alimento.
(D) culinária.

03. Na frase “Para nós, pode parecer estranho”, “estranho” significa
(A) natural.
(B) comum.
(C) esquisito.
(D) frequente.

04. A palavra que tem o mesmo número de sílabas de “vatapá” é
(A) pratos.
(B) acarajé.
(C) cachorro.
(D) alimentos.
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05. A palavra do gênero feminino é
(A) pratos.
(B) países.
(C) macacos.
(D) paisagens.
Texto 2

Alerta verde
Você sabia que algumas plantas comuns em
casas e escolas são venenosas?
Que as plantas servem de alimento para
muitos animais, você já deve saber. Mas você já
pensou que elas desenvolvem diversos mecanismos
de defesa para tentar evitar serem devoradas?
Algumas plantas, por exemplo, produzem venenos
que podem ser perigosos até para os humanos.
Existem no mundo centenas de espécies
vegetais venenosas. Algumas delas têm seu veneno
sempre presente, outras produzem substâncias
tóxicas apenas quando se sentem ameaçadas. De
uma maneira ou de outra, quando engolidas ou em
contato com a pele, as plantas venenosas podem
fazer mal e as maiores vítimas de casos de
intoxicação são as crianças de até 10 anos.
Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/alerta-verde/>.
Acesso em: 12 ago. 2013.
[adaptado]

06. O texto tem a finalidade de
(A) dar instruções.
(B) informar e prevenir.
(C) fazer uma propaganda.
(D) narrar um acontecimento.

07. As plantas venenosas também são encontradas em
(A) florestas.
(B) escolas e casas.
(C) jardins botânicos.
(D) mangues e bosques.
08. O perigo da intoxicação é maior para os (as)
(A) crianças de até 10 anos.
(B) humanos de qualquer idade.
(C) espécies vegetais não venenosas.
(D) animais que se alimentam das plantas.
09. A letra “s” não representa o fonema [z] na palavra
(A) defesa.
(B) pensou.
(C) presente.
(D) venenosa.
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10. A lista que está organizada em ordem alfabética é
(A) vegetal> espécie > pele > defesa.
(B) planta> veneno > tóxica > contato.
(C) criança> substância > vítima > veneno.
(D) humanos> mecanismos > pele > plantas.
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MATEMÁTICA
PARA AS PRÓXIMAS CINCO QUESTÕES, CONSIDERE OS RELÓGIOS ABAIXO, VISTOS EM UM
MESMO DIA ENTRE 10 HORAS DA MANHÃ E 5 HORAS DA TARDE.

11. No relógio da direita faltam
(A) 5 minutos para as 9 horas.
(B) 15 minutos para as 13 horas.
(C) 20 minutos para as 14 horas.
(D) 9 minutos para as 12 horas.

12. Colocando em ordem crescente de horários, a sequência de relógios seria
(A) 1, 3 e 2.
(B) 2, 3 e 1.
(C) 3, 2 e 1.
(D) 1, 2 e 3.
13. Dos três relógios, o que está mais adiantado situa-se
(A) à esquerda.
(B) à direita.
(C) à direita e à esquerda.
(D) ao centro.

14. Um relógio está atrasado e um outro adiantado. O que está correto assinala
(A) 11 horas e 58 minutos.
(B) 12 horas e 45 minutos.
(C) 13 horas, 49 minutos 30 segundos.
(D) 14 horas 10 minutos.

15. O visor retangular é o do relógio que se situa
(A) à esquerda.
(B) à direita.
(C) ao centro.
(D) ao centro e à direita.
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16. Na fotografia abaixo, uma Servente lava a entrada de uma sala.

A placa sinalizadora que deve ser colocada é
(A)

(B)

(C)

(D)
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UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES
Uma pessoa recebeu as cédulas abaixo

17. Qual o valor recebido?
(A) R$ 167,00.
(B) R$ 177,00.
(C) R$ 187,00.
(D) R$ 197,00.
18. A soma das quantias das cédulas da esquerda, subtraída da soma das quantias das cédulas da
direita resulta em
(A) R$ 123,00.
(B) R$ 133,00.
(C) R$ 143,00.
(D) R$ 153,00.

19. Curuá foi criado em 1995. Em 2023 o município completará
(A) 29 anos.
(B) 28 anos.
(C) 27 anos.
(D) 26 anos.
20. José e Pedro têm idades diferentes, um dos dois tem 20 e o outro tem 40 anos. Se Pedro não tem
40 anos, então José tem
(A) 40 anos.
(B) 35 anos.
(C) 30 anos.
(D) 20 anos.
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