PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015

PROVA PARA O CARGO: COVEIRO
NOME:_____________________________________________________INSCRIÇÃO__________________

CADERNO DE QUESTÕES
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas)
correspondentes ao cargo e nível de escolaridade do candidato;
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas
uma correta;
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1.
Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique
imediatamente o fiscal de sala;
4- Observe, no CARTÃO-RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência comunique o fiscal de sala;
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA com
caneta esferográfica de tinta preta;
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e
etc.;
7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma)
hora do início da prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas)
horas do início da prova;
8- O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas;
9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE
QUESTÕES (caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova);
10- Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos.

Boa Prova!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTUGUÊS

PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 01 E 03, OBSERVE OS COMANDOS QUE SE
SEGUEM DEPOIS DE LER O QUADRINHO ABAIXO:

FONTE: tirashq.com.br

QUESTÃO 01 - Da leitura desse quadrinho, só não podemos concluir que:
(A) Tirex adora o chapeuzinho do Mickey;
(B) Ozzy não suporta o chapeuzinho do Mickey;
(C) Ambos estão indo para a Disneyworld;
(D) Tirex está feliz por estar indo para a Disney;
(E) Ozzy não suporta a Disney.
QUESTÃO 02 - Ao usar a expressão “pelo amor de Deus”, Ozzy ...:
(A) Está fazendo um pedido;
(B) Está tendo um sonho;
(C) Está expressando seu sonho;
(D) Está pensando alto;
(E) Está dando uma ordem.

QUESTÃO 03 - O uso da vírgula, no início do segundo balão, que vem antes do nome
de Tirex, deu-se porque:
(A) isola vocativo;
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(B) separa aposto;
(C) destaca um advérbio de lugar;
(D) separa termos de mesma função;
(E) isola advérbio.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 04 A 10

Plutão deixa de ser considerado planeta

A União Astronômica Internacional excluiu Plutão como um planeta de pleno direito do
Sistema Solar, após longas e intensas controvérsias sobre esta resolução.
Com a decisão votada hoje no plenário da XXVI Assembleia Geral da entidade,
realizada em Praga, se reduz o número de planetas no Sistema Solar de nove para
oito. Os mais de 2,5 mil analistas de 75 países reunidos na capital tcheca reconhecem
desta forma que se cometeu um erro quando se outorgou a Plutão a categoria de
planeta, em 1930, ano de sua descoberta.
A definição adotada hoje preenche um vazio que existia neste campo científico desde
os tempos do astrônomo polonês Copérnico (1473 – 1543). A nova definição
estabelece três grupos de planetas: o primeiro com os oito planetas "clássicos" –
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Netuno, Saturno e Urano –; depois um segundo,
que são os asteroides; e um terceiro grupo, com Plutão e o novo objeto UB313,
descoberto no ano passado.
Plutão, descoberto há 76 anos pelo cientista americano Clyde Tombaugh (1906 –
1997), é objeto de polêmica há décadas, principalmente devido a seu tamanho, que foi
reduzido ano após ano e que foi estabelecido agora em 2,3 mil quilômetros de
diâmetro.
Assim, Plutão é muito menor que a Terra (12.750 quilômetros) e até mesmo menor que
a Lua (3.480 quilômetros) e o UB313 (3 mil quilômetros), que no entanto está muito
mais longe do Sol.
Outro argumento contra Plutão é a forma pouco ortodoxa de sua órbita, cuja inclinação
não é paralela à da Terra e a dos outros sete planetas do Sistema Solar.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI1105056-EI238,00.html acessado
dia 16/10/2015
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QUESTÃO 04 – Em relação à pontuação usada no fragmento: “A nova definição
estabelece três grupos de planetas: o primeiro com os oito planetas "clássicos" –
Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Netuno, Saturno e Urano –; depois um segundo,
que são os asteroides; e um terceiro grupo, com Plutão e o novo objeto UB313,
descoberto no ano passado.”, podemos afirmar sobre o uso dos dois pontos que:
(A) foram usados para enumerar;
(B) foram usados para exemplificar;
(C) foram usados para justificar;
(D) foram usados para marcar uma entonação especial;
(E) foram usados para indicar um diálogo.
QUESTÃO 05 – O significado da palavra outorgou em: “...quando se outorgou a Plutão
a categoria de planeta...”, é o mesmo da palavra:
(A) distribuiu;
(B) conferiu;
(C) analisou;
(D) recusou;
(E) abnegou.
QUESTÃO 06 – A dimensão mais significativa, a qual foi levada em conta para a
recategorização de Plutão não mais como planeta, é:
(A) a distância de Plutão;
(B) a órbita de Plutão;
(C) o tempo de giro em torno do Sol;
(D) o lugar em que está Plutão;
(E) a proporção física de Plutão.
QUESTÃO 07 – A parte final da palavra Plutão pode ser comparada à mesma noção
da parte final de que palavra abaixo terminada em -ão?
(A) Aquele rapaz joga um bolão;
(B) Ganhei um cartão de aniversário de minha mãe;
(C) Marcão é tio do rapaz que ganhou o campeonato de surf;
(D) Maria bebeu um copão de suco;
(E) Ivete é um mulherão.
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QUESTÃO 08 – A expressão desta forma em: “... desta forma que se cometeu um
erro quando se outorgou a Plutão a categoria de planeta, em 1930, ano de sua
descoberta.”, só não poderia ser substituída sem prejuízo de sentido à sentença por:
(A) portanto;
(B) por isso;
(C) então;
(D) por conseguinte;
(E) senão.
QUESTÃO 09 – Em relação ao verbo HAVER, na passagem: “...é objeto de polêmica
há décadas...”, é inadequado afirmar:
(A) ele está impessoal, porque assim recomenda a Norma Padrão;
(B) ele poderia ser substituído pelo verbo FAZER, o qual, ainda assim, continuaria no
singular;
(C) sua concordância está inadequada, pois deveria estar no plural (hão décadas) para
concordar com o sujeito décadas;
(D) por indicar tempo cronológico, esta forma verbal deve permanecer na terceira
pessoa;
(E) mesmo sendo substituído por HAVIA, continuaria no singular
QUESTÃO 10 – A respeito do pronome cujo, no trecho: “... cuja inclinação não é
paralela à da Terra e a dos outros sete planetas do Sistema Solar.”, é correto afirmar:
(A) está concordando com a palavra inclinação em gênero e em número;
(B) deveria estar seguida do artigo a, ficando cuja a inclinação, obedecendo, assim, ao
nível padrão do idioma;
(C) é um pronome demonstrativo; daí porque concorda em número e em gênero com o
substantivo a que se refere: inclinação.
(D) é um pronome que concorda com o substantivo Terra, por isso está no feminino e
no singular;
(E) é um pronome com dupla função: relaciona noção de posse entre o termo posterior
e um anterior, sendo que é com este que concorda.

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA-PA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001∕2015
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 11 A 20:

Uso giz diariamente e isso faz com que a pele ao redor de minhas unhas fique
ressecada. O que posso fazer para amenizar esse problema?

Marli Simiano, São José, SC
Uma alternativa é apelar para hidratantes à base de silicone. Ele forma uma película,
protegendo a pele contra o ressecamento. Melhor ainda se, na fórmula, existir ureia ou
lactato de amônia, substâncias que hidratam. "O creme pode ser usado todos os dias,
quantas vezes você quiser, massageando levemente a cutícula para que ele penetre
na região", ensina a dermatologista Karla Saggioro, de São Paulo. Na hora de comprálo, dê preferência àqueles sem cor e sem perfume, porque corantes e essências podem
provocar irritações na pele que já está sensível. Além disso, procure usar sabão
cremoso para lavar as mãos. Se, mesmo com esses cuidados, a sua pele continuar
descamando, vá a um dermatologista – pode ser um caso de alergia.
Revista Saúde, dez. 1999

QUESTÃO 11 - O uso do travessão, na última linha do texto acima, deu-se:
(A) para indicar a fala da personagem;
(B) para indicar mudança de falante no diálogo;
(C) para separar uma frase explicativa;
(D) para isolar uma expressão intercalada;
(E) para marcar discurso direto.

QUESTÃO 12 - Se substituíssemos esse mesmo travessão da questão anterior por
uma conjunção, qual das conjunções a seguir caberia, sem alterar a relação semântica
existente entre as duas orações?
(A) pois;
(B) logo;
(C) mas;
(D) sobretudo;
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(E) por isso.
QUESTÃO 13 - A locução conjuntiva além disso, em: “Além disso, procure usar sabão
cremoso para lavar as mãos”, estabelece uma relação com a parte anterior do texto
de?
(A) adição;
(B) conclusão;
(C) explicação;
(D) alternância;
(E) oposição.

QUESTÃO 14 - Dos vocábulos abaixo, o único que traz erro de divisão silábica é:
(A) su-bs-tân-cias;
(B) lac-ta-to;
(C) a-ler-gi-a;
(D) res-se-ca-men-to;
(E) ir-ri-ta-ções.
QUESTÃO 15 - Em: “O que posso fazer para amenizar esse problema?”, a palavra
amenizar poderia ser substituída sem alterar o significado que ela tem no texto por:
(A) apaziguar;
(B) adoçar;
(C) suavizar;
(D) agradar;
(E) agravar.
QUESTÃO 16 - Em: “Ele forma uma película, protegendo a pele contra o
ressecamento”, o pronome ele recupera a palavra...
(A) hidrantes;
(B) problema;
(C) giz;
(D) silicone;
(E) creme.
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QUESTÃO 17 - Na sentença: “Na hora de comprá-lo...”, o vocábulo -lo é:
(A) um pronome pessoal reto;
(B) um pronome pessoal oblíquo tônico;
(C) um pronome pessoal de tratamento;
(D) um pronome pessoal oblíquo átono;
(E) um advérbio.
QUESTÃO 18 - Na passagem textual: “...substâncias que hidratam”, o vocábulo que é:
(A) pronome relativo;
(B) pronome indefinido;
(C) pronome demonstrativo;
(D) pronome interrogativo;
(E) pronome possessivo.
QUESTÃO 19 - Em: “Uso giz diariamente...”, a palavra sublinhada é:
(A) advérbio de tempo;
(B) advérbio de modo;
(C) conjunção;
(D) pronome;
(E) substantivo.

QUESTÃO 20 - Observando as formas verbais e os pronomes que se referem ao leitor
desse texto, podemos afirmar que esse leitor é tratado por qual dos pronomes a
seguir?
(A) Tu;
(B) Você;
(C) Vossa Excelência;
(D) A gente;
(E) Cara.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 21- A Vila de Terra Alta foi criada oficialmente em 1946. Em 1991 a vila foi
emancipada e elevada à categoria de município, com o nome de TERRA ALTA. (fonte
IBGE) Pode-se concluir que:
(A) a emancipação ocorreu 50 anos depois da criação
(B) esta emancipada há 34 anos
(C) sua existência registra até os dias de hoje 89 anos
(D) da criação até a emancipação foram decorridos 45 anos
(E) a vila existiu somente até 1946

QUESTÃO 22 - No último censo realizado pelo IBGE em Terra Alta, verificou-se que a
produção de ovos de galinha em 2013 chegou a cinco mil dúzias. O total de ovos
produzidos naquele ano foi:
(A) 5 mil
(B) 25 mil
(C) 30 mil
(D) 50 mil
(E) 60 mil

QUESTÃO 23 - A quantidade de leite produzido no município de Terra Alta em 2013
foi, segundo dados do IBGE, de 42 mil litros.

Se esse leite foi distribuído em

recipientes iguais de 350 decilitros cada, quantos desses recipientes seriam
necessários?
(A) 1200
(B) 850
(C) 430
(D) 120
(E) 85

QUESTÃO 24 - Um capítulo de um livro começa na página 38 e termina na página 46.
Quantas páginas do livro são ocupadas por esse capítulo?
(A) 7
(B) 8
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(C) 9
(D) 10
(E) 11

QUESTÃO 25 - Os sucessores dos números 39, 67 e 43 são respectivamente:
(A) 40, 68 e 44
(B) 40, 68 e 42
(C) 38, 68 e 44
(D) 38, 66 e 44
(E) 40, 66 e 42

QUESTÃO 26 - Uma criança tem 15 petecas e seu amiguinho tem o triplo. Quantas
petecas têm os dois juntos?
(A) 20
(B) 35
(C) 40
(D) 45
(E) 60
QUESTÃO 27 – Em uma escola foram construídas 15 salas de aulas medindo cada
uma 6 metros de largura por 7 metros de comprimento. Há também uma área
administrativa com 600 metros quadrados de área e um grande pátio com 2.800 metros
quadrados. A área total construída na escola é de:
(A) 4.000 metros quadrados
(B) 4.030 metros quadrados
(C) 4.630 metros quadrados
(D) 5.000 metros quadrados
(E) 5.030 metros quadrados

QUESTÃO 28 - O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de Terra Alta em 2000 foi
0,474, conforme dados de IBGE. Em 2010, este índice, de acordo com a mesma fonte,
foi 0,605. Nesse intervalo de tempo, percebe-se que houve um aumento de:
(A) 0,121
(B) 0,131
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(C) 0,231
(D) 0,031
(E) 0,310

QUESTÃO 29 - A conta de luz de uma família terra-altense é de R$ 68,00. Se ¼ desse
valor equivale ao imposto que o governo cobra, quanto representa em reais esse valor?
(A) 15
(B) 16
(C) 17
(D) 18
(E) 19

QUESTÃO 30 - João tem 10 cédulas de R$ 5,00; 8 cédulas de R$ 2,00; 6 moedas de
R$ 1,00; e 5 de R$ 0,25. De quantos reais João dispõe?
(A) 70,25
(B) 71,25
(C) 72,35
(D) 73,25
(E) 74,35
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