CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
ATENÇÃO

VERIFIQUE SE O
GABARITO DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFERE COM O DO SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

GABARITO
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DATA: 13/09/2009 - DOMINGO - MANHÃ
CARGO: F07 - Auxiliar de Serviços Gerais
FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer.”
Moliére
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O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
15/09/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
3. “(...) – aliás, um colibri bem assanhado, passava flor
por ali, ele já sapecava um beijão.(...)”. Assinale a opção em
que se reescreveu, adequadamente, o fragmento acima
destacado, mantendo o sentido original do texto.

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Texto 1
Floresta do Contrário

A) – aliás, havia um colibri muito assanhado que, quando
uma flor passava por ali, ele já lhe beijava.
B) – aliás, a flor passava por ali e, vendo o colibri assanhado,
sapecava-lhe um beijão.
C) – aliás, o colibri sapecava um beijão na flor assanhada
quando por ali passava.
D) – aliás, o colibri beijava a flor que passava assanhada.
E) – aliás, havia uma flor assanhada que, quando o colibri
passava, beijava-o bem forte.

Todas as florestas existem antes dos homens. Elas
estão lá e então o homem chega, vai destruindo, derruba as
árvores, começa a construir prédios, casas, tudo com muito
tijolo e concreto. E poluição também. Mas esta floresta
aconteceu o contrário. O que havia antes era uma cidade dos
homens, dessas bem poluídas, feia, suja, meio neurótica.
Então as árvores foram chegando, ocupando novamente o
espaço, conseguiram expulsar toda aquela sujeira e se
instalaram no lugar. É o que poderia se chamar de vingança
da natureza – foi assim que terminou o seu relato o amigo
beija-flor. Por isso ele estava tão feliz, beijocando todas as
flores – aliás, um colibri bem assanhado, passava flor por ali,
ele já sapecava um beijão. Agora o Nan havia entendido por
que uma ou outra árvore tinha parede por dentro, e ele achou
bem melhor assim. Algumas árvores chegaram a engolir
casas inteiras. Era um lugar muito bonito, gostoso de se ficar.
Só que o Nan não podia, precisava partir sem demora. Foi se
despedir do colibri, mas ele já estava namorando apertado
uma outra florzinha, era melhor não atrapalhar.

4. A palavra antes, no trecho abaixo, refere-se:
“O que havia antes era uma cidade dos homens, dessas bem
poluídas, feia, suja, meio neurótica.”
A)
B)
C)
D)
E)

(Fragmento do livro “Em busca do tesouro de Magritte”, de Ricardo Cunha Lima,
FTD, 1988)

(1) Nan é o personagem principal do livro que vai em busca do tesouro
dos anjos que lhes fora roubado.Os anjos entregaram a Nan o mapa
de um castelo. O tesouro estava escondido no interior desse castelo e
são vários os caminhos a seguir para chegar lá, dentre eles a Floresta
do Contrário.

5. Destacamos a seguinte frase do texto: “Por isso ele
estava tão feliz.” No texto, o pronome ELE refere-se ao
substantivo:
A)
B)
C)
D)
E)

1. O texto tem como título “Floresta do Contrário”, porque:
A) os homens chegaram à floresta;
B) os prédios foram construídos e ocuparam os espaços das
árvores;
C) as árvores foram chegando e ocuparam o espaço sujo da
cidade;
D) os pássaros chegaram e expulsaram os homens da
cidade;
E) os prédios engoliram as árvores.

relato;
homem;
natureza;
beija-flor;
colibri.

6. Assinale a opção que apresenta um adjetivo com uma só
forma tanto para o gênero masculino quanto para o feminino.
A)
B)
C)
D)
E)

“(...) dessas bem poluídas (...)”.
“Por isso ele estava tão feliz. (...)”.
“(...) um colibri bem assanhado (...)”.
“(...) a engolir casas inteiras (...)”.
“Era um lugar muito bonito (...)”.

7. “Só que o Nan não podia, precisava partir sem demora.” A
palavra Nan está em letra maiúscula, pois é o nome próprio do
personagem central do texto. A opção em que o emprego da
letra maiúscula, na palavra destacada, é obrigatório é:

2. O personagem do texto que conta a história do
surgimento da Floresta do Contrário é:
A)
B)
C)
D)
E)

à floresta;
ao homem;
às árvores;
aos pássaros;
à cidade dos homens.

o colibri;
o beija-flor;
os homens;
as árvores;
o personagem principal, Nan.

A)
B)
C)
D)

As férias de verão começam em Janeiro.
Desconheço Amor tão verdadeiro.
A Natureza grita por socorro.
O João-de-barro fez seu ninho na árvore em frente a
minha casa.
E) Um dos maiores escritores brasileiros foi Monteiro
Lobato.
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8. Na frase, “Algumas árvores chegaram a engolir casas
inteiras.”, se substituirmos o termo casas inteiras, por um
pronome pessoal, a frase correta será:
A)
B)
C)
D)
E)

Texto 3

Algumas árvores chegaram a engoli-las.
Algumas árvores chegaram a lhe engolir.
Algumas árvores chegaram a engolir elas.
Algumas árvores chegaram a se engolir.
Algumas árvores chegaram-nas a engolir.

(Fonte: Tirinhas do Gió, in www.folog.terra.com.br/tirinhasdogio)

9. No trecho “(...) era melhor não atrapalhar.”, o adjetivo
melhor está no grau comparativo e refere-se a:
A)
B)
C)
D)
E)

13. A pergunta do pássaro, no primeiro quadrinho, assinala
que este personagem:

pequeno;
mau;
grande;
bom;
enorme.

A)
B)
C)
D)
E)

está com uma dúvida;
quer a opinião de outro;
não sabe o que quer;
não se interessa pelo lugar onde mora;
não quer saber o que pensa o jacaré.

Texto 2
14. No segundo quadrinho da tirinha do Gió, o personagem
jacaré usa a expressão “Deus me livre!”, porque o jacaré:

A natureza é sábia
Mas não compreende um fato
Por que só tem uma mãe
E tanto parente chato?

A)
B)
C)
D)
E)

Millôr Fernandes
(Cereja, William, Gramática Reflexiva. Ed. Atual, 1ª ed.1999. cap.6, vol. 8ª série)

10. No texto de Millôr Fernandes, o substantivo fato é
explicado pela:
A)
B)
C)
D)
E)

não quer conhecer o mundo;
gosta muito de viver no pantanal;
tem medo de ser presa de algum caçador;
não tem botas para caminhar e conhecer o mundo;
acha que a vida no Pantanal é muito chata.

15. O título do quadrinho – Dilo, o jacaré do Pantanal que
ainda não virou couro – é justificado pela:

sabedoria da natureza;
negação do ato de compreender;
presença de tanto parente;
pergunta direta seguinte;
incompreensão do fato.

A)
B)
C)
D)
E)

insatisfação do pássaro com o Pantanal;
pergunta do pássaro no primeiro quadrinho;
expressão usada pelo jacaré no segundo quadrinho;
história contada pelo jacaré no último quadrinho;
situação de diálogo, característica das tirinhas.

11. A palavra só em “Por que só tem uma mãe” pode ser
substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, pela
palavra:

16. A tirinha faz uma crítica:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

sozinho;
somente;
solidão;
salvo;
simples.

à destruição ambiental do planeta;
à caça aos animais no Pantanal;
à extinção dos pássaros nas florestas;
à poluição das águas no Pantanal;
ao desmatamento do Pantanal.

12. Das palavras abaixo retiradas dos textos 1 e 2, a opção
em que a separação silábica está correta, em ambas as
palavras, é:

17. “Eu queria conhecer o mundo...” A frase, das opções
abaixo, onde aparece um antônimo correspondente ao verbo
conhecer é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

sá-bi-a / a-ssa-nha-do;
be-i-jo-can-do / pa-ren-te;
com-pre-en-de / der-ru-ba;
po-lu-í-da / in-te-i-ras;
po-di-a / ta-nto.
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Eu queria ignorar o mundo;
Eu queria experimentar o mundo;
Eu queria descobrir o mundo;
Eu queria ter uma noção mais precisa do mundo;
Eu queria desbravar o mundo.

18. No primeiro quadrinho da tirinha, encontram-se duas
palavras grafadas com CH – acha e chata. Assinale a opção
em que as duas palavras também são escritas com CH:

23. Paula fez salada de frutas usando mamões e laranjas,
num total de 21 frutas. Para cada 3 mamões ela picou 4
laranjas. Quantas laranjas ela usou na salada?
A)
B)
C)
D)
E)

A) be__iga / fi__a;
B) in__ar / pu__ar;
C) __ícara / __erife;

12
9
15
10
6

D) bro__e / bru__a;
E) fle__a / bi__o.
24. Em uma viagem de férias irão 60 jovens. Do total, ¾ já
fizeram 15 anos e os demais têm 16 anos. Quantos já estão
com 15 anos?

19. A palavra jacaré recebe acento agudo na última sílaba.
Assinale a palavra que também deve ter a última sílaba
acentuada.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

caju;
guris;
caqui;
juiz;
cafe.

25. Em uma fábrica para servir um lanche para 600
trabalhadores são usados 30 quilos de pão, 50 quilos de
salsicha e 20 quilos de molho de tomate. Em um sábado de
meio expediente, apenas 2/5 dos trabalhadores foram
convocados. Para servir o mesmo lanche, calcule a
quantidade de cada ingrediente comprado, respectivamente:

20. Em – “Dilo, você não acha a vida aqui no Pantanal muito
chata às vezes?” – se o pronome você estiver no plural e o
verbo no passado, a frase deve passar a apresentar a
seguinte estrutura:
A) Dilo, vocês não acham a vida aqui no Pantanal muito
chata às vezes?
B) Dilo, vocês não acharão a vida aqui no Pantanal muito
chata às vezes?
C) Dilo, vocês não achariam a vida aqui no Pantanal muito
chata às vezes?
D) Dilo, vocês não acharam a vida aqui no Pantanal muito
chata às vezes?
E) Dilo, vocês não vão achar a vida aqui no Pantanal muito
chata às vezes?

A)
B)
C)
D)
E)

MATEMÁTICA

A)
B)
C)
D)
E)

20kg
22,5kg
15kg
18kg
25kg

27. Uma dona de casa compra 7 sabonetes por R$ 35,00.
Caso ela tivesse R$ 120,00 quantos sabonetes compraria?

68
36
49
20
50

A)
B)
C)
D)
E)

22. Um carro em 1 hora percorre 90 quilômetros. Em 18
minutos, com a mesma velocidade percorrerá quantos
quilômetros?
A)
B)
C)
D)
E)

6kg; 10kg; 4kg
4kg; 12kg; 2kg
4,5kg; 11kg; 3kg
8kg; 15kg; 6 kg
12kg; 20kg; 8kg

26. Em uma festa de aniversário foram feitos 30 quilos de
doces para 200 crianças. Para fazer o mesmo tipo de doces
para 150 crianças quantos quilos de doces serão
necessários?

21. Na praça Brasil estão colocando postes para iluminação.
O projeto prevê que serão colocados 80 postes distantes 25m
uns dos outros. Já a praça das Nações que é idêntica,
receberá postes distantes 40m uns dos outros.Quantos
postes receberá?
A)
B)
C)
D)
E)

15
20
35
30
45

20
18
24
15
22

28. Rose foi à feira e comprou 1 dúzia de bananas por
R$ 2,50, 3 dúzias de laranjas por R$ 1,50 a dúzia e 6 maçãs
por R$ 0,50 cada uma. Quanto gastou?

31
45
27
52
25

A)
B)
C)
D)
E)
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R$ 30,50
R$ 4,80
R$ 7,00
R$ 15,00
R$ 10,00

35. Identifique a forma de tratamento a ser empregado em
comunicação oficial dirigida ao Chefe do Poder Executivo.

29. Giulia percorre em seu carro 25km gastando 3 litros de
gasolina. Sabendo-se que o litro de gasolina custa R$ 2,30,
quanto ela gastará com gasolina para percorrer 600km?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 165,60
R$ 55,20
R$ 83,50
R$ 72,00
R$ 68,70

30. Um fogão de 6 bocas custa na promoção R$ 640,00. Para
comprar a prazo a quantia a ser paga de entrada é de
R$ 192,00. O restante será pago em 4 parcelas iguais. Qual o
valor de cada prestação?
A)
B)
C)
D)
E)

Senhor;
Ilustríssimo Senhor;
Excelentíssimo Senhor;
Digníssimo Senhor;
Prezado Senhor.

36. O chefe do Poder Executivo do Município é o:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 448,00
R$ 192,00
R$ 98,80
R$ 112,00
R$ 134,00

vereador;
promotor;
juiz;
prefeito;
delegado.

37. É da competência do município prestar serviços públicos
úteis ao bem estar geral da coletividade. Entretanto, NÃO
compete ao município a responsabilidade sobre:

CONHECIMENTOS MUNICIPAIS E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A)
B)
C)
D)
E)

31. O Município divide-se, administrativamente, em:
A)
B)
C)
D)
E)

vilas e distritos;
distritos e subdistritos;
vilas e bairros;
sede e subdistritos;
bairros e sede.

38. Constitui um comportamento ético do servidor público no
seu ambiente de trabalho:
A) repassar aos colegas informações administrativas
sigilosas;
B) durante uma reunião de trabalho, evitar dar sua opinião
sobre o assunto tratado;
C) executar sua tarefa, não se preocupando em assumir
atitudes de colaboração;
D) assumir a responsabilidade por seus atos, mesmo que
estes tenham desagradado seu chefe;
E) comunicar ao chefe imediato o uso indevido do telefone,
por uma colega do setor.

32. São Poderes Municipais:
A)
B)
C)
D)
E)

o Executivo e o Legislativo;
o Executivo, o Legislativo e o Judiciário;
o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal e o Juiz;
a Prefeitura e a Câmara de Vereadores;
o Estado e o Município.

39. Dos direitos do servidor público citados nas alternativas
abaixo, apenas um NÃO é concedido ao servidor público
estatutário:

33. Sobre o estágio probatório, sua duração é de:
A)
B)
C)
D)
E)

a iluminação pública;
o transporte coletivo municipal;
a coleta de lixo domiciliar;
a exploração direta de jazidas minerais;
a habitação popular.

seis meses;
dois anos;
três anos;
dois anos, podendo ser prorrogado;
três anos, podendo ser prorrogado.

A)
B)
C)
D)
E)

gozo de férias anuais remuneradas;
licença à gestante, sem prejuízo do seu vencimento;
fundo de garantia do tempo de serviço;
décimo terceiro salário;
salário família.

34. Define-se como servidor público estatutário, aquele que:

40. É um ato de cidadania do servidor público:

A) ocupa cargo público, depois de aprovado em concurso
público;
B) ocupa emprego público, depois de aprovado em
concurso público;
C) é regido pela CLT;
D) ocupa cargo em comissão;
E) foi aprovado na avaliação de desempenho.

A) não faltar ao trabalho sem motivo justificado;
B) participar de campanhas educativas promovidas pela
Prefeitura;
C) zelar pela conservação dos bens patrimoniais do órgão
onde trabalha;
D) descumprir as ordens superiores;
E) afastar-se do serviço para participar de treinamento
funcional.

05

