Prefeitura Municipal de
Barra Mansa
Estado do Rio de Janeiro

CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR
MÉDIO E
FUNDAMENTAL
CADERNO

2

GABARITO

2

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

29/03/2010, divulgação do gabarito da
Prova objetiva:
http://concursos.biorio.org.br
30 e 31/03/2010, recursos contra
formulação e conteúdos da Prova Objetiva
na Internet: http://concursos.biorio.org.br
até as 17h
12/04/2010, divulgação do resultado
da análise dos recursos da Prova Objetiva.
13/04/2010, divulgação do Resultado
Final da Prova Objetiva.
15/04/2010, Convocação para Prova
Prática (TODAS).
05/05/2010,
Convocação
para
Avaliação
Psicológica
(MTR92;OME93;OPQ94;OPM95;OPR96)
24/06/2010,
Convocação
para
Avaliação Física (ASG88).

1 - A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de
preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar
da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do
recinto, após aposição em ata de suas respectivas
assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o caderno de questões.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que
contém 30 questões objetivas, está completo.
2 - Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer
divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o
cartão de respostas no espaço apropriado.
3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de
Perguntas é o mesmo.
4 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser
rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco
alternativas de respostas, apenas uma das quais está
correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo
contínuo e denso.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta
será considerada errada mesmo que uma das alternativas
indicadas seja a correta.

APLICAÇÃO

TARDE

Aplicação: 28/março

ASG88 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
COP89 - COPEIRO
COS90 - COSTUREIRO
COZ91 - COZINHEIRA
MTR92 - MOTORISTA
OME93 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIP. ESPECIAIS
OPQ94 - OPERADOR DE MÁQUINAS
OPM95 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA
OPR96 - OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
PDR97 - PEDREIRO

AGENDA

Informações:
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;
Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: barramansa2010@biorio.org.br
Posto de Atendimento:
Av. Pref. João Chiesse Filho no 650 (antigo
quartel do exército)
9h às 12h e das 13h30min às 17h

Prefeitura Municipal
de Barra Mansa
Estado do Rio de Janeiro
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LÍNGUA PORTUGUESA
06 - A palavra destacada é substantivo em:
HAMBÚRGUER CENSURADO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A propaganda da lanchonete mais famosa da cidade está na
mira do governo. Se depender do Ministério da Saúde,
anúncios de alimentos que contenham muito açúcar, sal e
gordura só poderão ser exibidos na televisão entre 21 e 6 horas.
O governo alega que o consumo desses alimentos, como
guloseimas, sorvetes, refrigerantes, salgadinhos de pacote,
biscoitos, doces e bolos, é um problema de saúde pública. As
crianças, segundo o órgão, são o alvo principal das
propagandas desses produtos, por isso o ministro da saúde quer
colocar a ideia em prática até o fim deste ano.

07 - Está no diminutivo somente a palavra:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(O Globo – 19/03/2008)

01 - O governo quer limitar o horário das propagandas de
lanchonetes porque elas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

educam os pequenos;
atrapalham os estudos;
influenciam as crianças;
ajudam a emagrecer;
provocam brigas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2003;
2000;
2010;
2009;
2008.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

exagero;
castigo;
problema;
desperdício;
bem.
MATEMÁTICA

colega;
senhor;
seu;
querido;
majestade.

11 - Maria pagou uma conta de R$ 17,70 com uma nota de
R$ 20,00. Maria deve receber de troco a seguinte quantia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

05 - Quantos adjetivos existem na frase Essa lanchonete é
famosa na cidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Perdi a novela hoje!
Não coma muito doce.
Onde está minha carteira?
Eu prefiro arroz e feijão.
Peguem, por favor, a senha.

10 - O sentido OPOSTO ao da palavra destacada na frase
Gordura demais é um mal é:

dentes;
televisão;
estômago;
Ministério da Saúde;
lanchonete.

04 - O tratamento formal destinado aos homens é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O proficional é esperto.
O jeito foi comer rápido.
A televizão é grande.
Alguém mecheu aqui.
A vaçoura está no armário.

09 - Assinale a frase interrogativa:

03 - Na frase As crianças, segundo o órgão, são o alvo
principal, a que órgão o texto se refere?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gatinha;
farinha;
galinha;
sobrinha;
rainha;.

08 - Só está correta a grafia da palavra sublinhada em:

02 - O fim deste ano citado no texto é o fim de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cinema é um programa divertido.
As pessoas preferem salgados.
O sanduíche está gostoso.
Todos viram a reportagem na TV.
O ministro falou ontem.

4;
5;
1;
2;
3.

R$ 3,30;
R$ 3,70;
R$ 1,30;
R$ 2,30;
R$ 2,70.
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12 - O resultado de 2 × (7 − 3) + 5 é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16 - Paguei uma conta de R$ 9,60 com uma nota de R$ 10,00 e
recebi três moedas de troco. O troco estava certo. As moedas
que recebi foram:

13;
16;
8;
10;
12.

(A) uma de vinte e cinco centavos, uma de dez centavos e uma
de cinco centavos;
(B) todas de cinco centavos;
(C) todas de dez centavos;
(D) duas de dez centavos e uma de vinte e cinco centavos;
(E) uma de cinquenta centavos e duas de cinco centavos.

13 - João marcou encontro com Maria às 10h. Ele chegou ao
local do encontro às 9h48min. Se Maria chegar 5 minutos
atrasada, João terá de esperar por ela:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17 - Tio Carlos tinha 24 revistas e resolveu distribuí-las por
seus três sobrinhos de modo que todos recebessem a mesma
quantidade de revistas. Cada sobrinho recebeu:

15 minutos;
17 minutos;
8 minutos;
10 minutos;
12 minutos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14 - Juca nasceu no dia 3 de novembro de 1987 e Adília nasceu
no dia 6 de dezembro de 1988. Estamos em março. Se
comparamos hoje as idades de Juca e Adília concluímos que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7 revistas;
12 revistas;
8 revistas;
10 revistas;
6 revistas.

18 - Marcela viu o seguinte anúncio no açougue.

Juca tem dois anos a mais que Adília;
Adília tem dois anos a mais que Juca;
Adília tem um ano a mais que Juca;
Juca tem um ano a mais que Adília;
Juca e Adília têm a mesma idade.

PROMOÇÃO!
FILÉ DE FRANGO
9,00 / KG

15 - Esta é uma foto do mais famoso relógio do mundo.

Marcela aproveitou e comprou dois quilos e meio de filé de
frango. Ela pagou então a seguinte quantia:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19 - Para fazer uma certa vitamina, Marinalva adicionou meio
litro de água a um litro de leite e depois adicionou, ainda,
100 mililitros de suco concentrado de açaí e 400 mililitros de
suco de laranja. Ela agora vai jogar todo esse líquido no
liquidificador, adicionar aveia e mel e bater tudo. Ela vai jogar
no liquidificador a seguinte quantidade de líquido:

No momento em que a foto foi tirada o relógio indicava:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 22,50;
R$ 23,00;
R$ 20,00;
R$ 21,50;
R$ 22,00.

11h21min;
12h36min;
13h26min;
14h15min;
17h25min.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3 litros e meio;
3 litros;
2 litros e meio;
1 litro e meio;
2 litros.
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20 - Há quinze anos, Moacir tinha 31 anos de idade. Hoje a
idade de Moacir é:

24 - A carruagem já foi um importante meio de transporte. Dos
meios de transporte a seguir, o mais antigo é o:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47;
51;
16;
26;
46.

25 - Há alguns anos, “falar” com outras pessoas à distância só
mesmo por carta. Depois surgiu o telefone. Hoje, são muitas as
maneiras de falarmos com outra pessoa à distância
instantaneamente. Duas dessas maneiras são usar:

CONHECIMENTOS GERAIS
21 - Os partidos políticos são muito importantes para a
organização da sociedade. Um partido muito conhecido no
Brasil tem a seguinte sigla:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

navio;
avião;
trem;
automóvel;
bonde.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PDD;
PM;
PMBD;
PAMV;
PBBS.

impressoras e aparelhos de fax;
aparelhos de fax e telefone celular;
telefone celular e televisão;
telefone celular e Internet;
Internet e impressoras.

26 -

22 - A televisão é um dos principais veículos de comunicação
no Brasil.

William Bonner é um dos apresentadores do mais influente
jornal da televisão brasileira. Ele apresenta o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Jornal da Noite;
Fantástico;
Jornal das Dez;
Jornal Nacional;
Jornal Hoje.

“Tire suas mãos de mim
Eu não pertenço a você
Não é me dominando assim
Que você vai me entender
Eu posso estar sozinho
Mas eu sei muito bem aonde estou
Você pode até duvidar
Acho que isso não é amor.

23 -

Será só imaginação?
Será que nada vai acontecer?
Será que é tudo isso em vão?
Será que vamos conseguir vencer?
... ”

Antiga capital do país, a famosa Cidade Maravilhosa foi
escolhida como sede das Olimpíadas de 2016.
Estamos falando da seguinte cidade:

Líder e vocalista da famosa banda Legião Urbana, dotado de
enorme talento como letrista e como cantor, deixou sua marca
em canções inesquecíveis como Será, Ainda é Cedo, Geração
Coca-cola e muitas outras. Estamos falando de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Belo Horizonte;
Rio de Janeiro;
Salvador;
São Paulo;
Curitiba.

Frejat;
Lobão;
Cazuza;
Julio Barroso;
Renato Russo.
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29 -

27 -

Barra Mansa é um município dos mais importantes do estado
do Rio de Janeiro. Sua população, composta fundamentalmente
por descendentes de europeus, de africanos e de indígenas, é
muito diversificada e, portanto, culturalmente muito rica. O
município tem localização privilegiada, pois está próximo das
duas maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São
Paulo. Barra mansa está localizada no:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Centro Fluminense;
Noroeste Fluminense;
Sul Fluminense;
Norte Fluminense;
Oeste Fluminense.

Ele é um dos grandes comediantes que o Brasil já teve. Popó,
Professor Raimundo, Coalhada, Azambuja, Painho, foram
alguns de seus personagens inesquecíveis. Falamos de:

28 - A poluição do Rio Paraíba do Sul é um problema que afeta
uma grande quantidade de municípios por ele atravessados.
Lutar pela recuperação da qualidade da água dos rios é tarefa
de toda a sociedade. As ações listadas abaixo podem contribuir
para recuperar os rios, MENOS UMA. Qual?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) exterminar os peixes dos rios;
(B) criar estações de tratamento de todos os restos industriais
lançados no rio;
(C) reflorestar as matas próximas;
(D) tratar todo o esgoto lançado no rio;
(E) não jogar lixo no rio.

Ronald Golias;
Renato Aragão;
Jô Soares;
Oscarito;
Chico Anysio.

30 - O cinema deve fazer parte de nossa vida cultural e de
nosso lazer. Um famoso comediante também faz, há anos,
filmes para o público infanto-juvenil, quase sempre com o
apelido de “O trapalhão”, e leva milhares de crianças ao
cinema. Estamos falando de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paulo Silvino;
Renato Aragão;
Sergio Mallandro;
Chico Anysio;
Jô Soares.
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BIORIO CONCURSOS
Av. Carlos Chagas Filho, 791 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão – RJ
Central de Atendimento: (21) 3525-2480
Internet: http://concursos.biorio.org.br
E-mail: Barramansa2010@biorio.org.br

