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Edital 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARNEIRINHO
C A D E R N O

D E

P R O V A S

CARGOS:

CADERNO

Auxiliar de Serviços Gerais; Auxiliar de Serviços
Gerais e Serviços Urbanos; Auxiliar de Pedreiro e
Serviços Urbanos; Lixeiro; Motorista; Operador
de Máquinas; Pedreiro; Tratorista; Zelador de
Horta
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PROVAS:

•
•

LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no
verso desta capa.
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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas,
sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Confira-o.
2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1
(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado
à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro
do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do
recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início
de aplicação das mesmas.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão divulgados no endereço eletrônico www.fumarc.com.br no 1º (primeiro)
dia útil subsequente à realização das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Qual é a simbologia do unicórnio?
Ele representou diversas coisas ao longo da história, mas ficou mais conhecido como símbolo de pureza e castidade. Mitos envolvendo esse cavalo imaginário com um chifre na testa já existiam na Índia e na China, milênios antes de
Cristo. Mas foi só a Grécia Antiga que deixou registros precisos.
Por volta do ano 2 d.C., o unicórnio era descrito no bestiário grego Physiologus – uma coleção de mitos sobre animais e plantas – como um ser forte e
puro, que só uma virgem podia capturar. Essa lenda pode ter ajudado a transformá-lo definitivamente em ícone de castidade. Durante a Idade Média, essa imagem de pureza se espalhou pela religião cristã. “Na cultura medieval, o unicórnio
aparece relacionado à Virgem Maria, fecundada pelo Espírito Santo. Ele é símbolo
da penetração do divino”, diz a historiadora Yone de Carvalho, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
É claro que os unicórnios nunca existiram de verdade, mas a sua imagem
pode ter sido inspirada em um animal real. Há 1 milhão de anos, um antílope préhistórico que habitava a Terra tinha dois chifres tão próximos no centro da cabeça
que pareciam um só.
Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br/cultura/qual-e-a-simbologia-do-unicornio/ Acesso: 17 fev. 2018.
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QUESTÃO 01
São mitos envolvendo o unicórnio, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

O símbolo da penetração do divino.
Os unicórnios nunca existiram de verdade.
Um ser forte e puro, que só uma virgem podia capturar.
Um símbolo de pureza e castidade.

QUESTÃO 02
A imagem do unicórnio pode ter sido inspirada em um animal real que era
(A) um antílope pré-histórico que tinha dois chifres que pareciam um só.
(B) um cavalo imaginário com um chifre na testa que já existiam na Índia e na
China.
(C) um ícone da castidade há muitos anos.
(D) uma representação sobre animais e plantas.

QUESTÃO 03
As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EXCETO em:
(A) “É claro que os unicórnios nunca existiram de verdade, mas a sua imagem
pode ter sido inspirada em um animal real.” (avaliada)
(B) “Essa lenda pode ter ajudado a transformá-lo definitivamente em ícone de castidade.” (pureza)
(C) “Mas foi só a Grécia Antiga que deixou registros precisos.” (exatos)
(D) “Na cultura medieval, o unicórnio aparece relacionado à Virgem Maria, fecundada pelo Espírito Santo.” (fertilizada)
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QUESTÃO 04
Os antônimos das palavras destacadas estão corretamente identificados entre parênteses, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

existir um ser forte e puro. (impuro)
saber que os unicórnios nunca existiram. (sempre)
ser um animal real. (imaginário)
transformá-lo definitivamente em ícone de castidade. (determinantemente)

QUESTÃO 05
As palavras destacadas são substantivos, EXCETO em:
(A) “Ele representou diversas coisas ao longo da história [...].”
(B) “Essa lenda pode ter ajudado a transformá-lo definitivamente em ícone de
castidade.”
(C) “Há 1 milhão de anos, um antílope pré-histórico que habitava a Terra tinha
dois chifres [...].”
(D) “Mas foi só a Grécia Antiga que deixou registros precisos.”

QUESTÃO 06
As palavras destacadas são adjetivos, EXCETO em:
(A) “[...] mas a sua imagem pode ter sido inspirada em um animal real.”
(B) “[...] tinha dois chifres tão próximos no centro da cabeça que pareciam um
só.”
(C) “[...] uma coleção de mitos sobre animais e plantas – como um ser forte e
puro [...]”
(D) “Mitos envolvendo esse cavalo imaginário com um chifre na testa [...]”
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QUESTÃO 07
A divisão silábica está correta, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

cap.tu.rar
his.to.ri.a.do.ra
ins.pi.ra.da
uni.cór.ni.os

QUESTÃO 08
As palavras estão acentuadas corretamente, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

creem
jacaré
jibóia
sofá

QUESTÃO 09
As palavras estão escritas corretamente, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

defesa
intenção
jeito
quizer
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QUESTÃO 10
As palavras destacadas são verbos, EXCETO em:
(A) “Mas foi só a Grécia Antiga que deixou registros precisos.”
(B) “Durante a Idade Média, essa imagem de pureza se espalhou pela religião
cristã.”
(C) “[...] uma coleção de mitos sobre animais e plantas – como um ser forte e puro
[...].”
(D) “É claro que os unicórnios nunca existiram de verdade [...].”

QUESTÃO 11
Em: “Durante a Idade Média, essa imagem de pureza se espalhou pela religião
cristã.”, o verbo espalhou está flexionado no
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro do presente do indicativo.
presente do indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo.
pretérito perfeito do indicativo.

QUESTÃO 12
Leia o trecho abaixo e complete as lacunas corretamente:
As garotas não eram _________, _________ estavam se deixando levar pelas
_________ companhias.
(A)
(B)
(C)
(D)

mas – mas – mas
mas – más – más
más – mas – más
más – más – más
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QUESTÃO 13
As palavras abaixo são escritas com H, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

___oje
___onestidade
___umidade
___umildemente

QUESTÃO 14
As palavras são escritas com SS, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

ace___o
cre____er
progre___o
suce___o

QUESTÃO 15
Acentuam-se graficamente as palavras abaixo, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

item
lampada
orfão
unico
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PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 16
Como se lê o número abaixo?
51.476.302
(A)
(B)
(C)
(D)

Cinco milhões, cento e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois.
Cinquenta e quatorze milhões, setecentos e sessenta e três mil e dois.
Cinquenta e um milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e trezentos e dois.
Quinhentos e quatorze milhões, setecentos e sessenta e três mil e dois.

QUESTÃO 17
Por causa da seca, a lavoura do Senhor José produziu 5.726 espigas de milho.
Mas, ele tinha um contrato de entregar à fábrica de pamonha 13.604 espigas. Ele
tem condições de cumprir o contrato? Quantas espigas a mais ou a menos ele
entregou?
(A)
(B)
(C)
(D)

Não. Ele deixou de entregar 7.878 espigas.
Não. Ele deixou de entregar 8.678 espigas.
Sim. Ele entregou 5.726 espigas a mais.
Sim. Ele entregou 7.878 espigas a mais.
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QUESTÃO 18
“SABENDO USAR, NÃO VAI FALTAR”. Este foi o lema lançado pela prefeitura de
uma cidade para motivar os moradores a economizar água.
Em uma casa, no primeiro trimestre do ano, o consumo de água foi o seguinte:
janeiro

fevereiro

março

14.320 L

12.190 L

15.870 L

Qual foi o consumo de água durante este trimestre?
(A)
(B)
(C)
(D)

34. 820 litros.
40. 328 litros.
42. 380 litros.
43. 208 litros.

QUESTÃO 19
Um motorista quer comprar carros. Ele procurou uma revendedora e se interessou
por dois carros que custam juntos R$ 15.900,00. O mais barato vale R$ 6.750,00.
Então, o outro carro custa
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 2.480,00.
R$ 9.150,00.
R$ 10.470,00.
R$ 13.500,00.
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QUESTÃO 20
Numa viagem de trem, embarcaram 425 passageiros. Na primeira parada, desceram 36 e subiram 13. Na parada seguinte, desceram 54 e subiram 81.
Chegaram ao final da viagem
(A)
(B)
(C)
(D)

348 passageiros.
402 passageiros.
429 passageiros.
483 passageiros.

QUESTÃO 21
Uma costureira fez cinco uniformes iguais para uma fábrica. Ela gastou R$ 650,00
em brim, R$ 280,00 com os acessórios e R$ 120,00 de linha. Ela quer vender os
uniformes com um lucro de 50%. Por quanto deverá vender cada uniforme?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 210,00
R$ 305,00
R$ 310,00
R$ 315,00

QUESTÃO 22
Um agricultor colheu 279,6 kg de batatas em sua plantação. Ele repartiu essa
quantidade em 15 sacos para levar ao mercado. Quantos quilogramas colocou em
cada saco?
(A)
(B)
(C)
(D)

9,32 kg
18,64 kg
27,96 kg
46,6 kg
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QUESTÃO 23
Carlos comprou um sofá dando como entrada 40% em dinheiro. O restante ele
pagou em 10 prestações. Se o preço do sofá era R$ 1.500,00, o valor de cada
prestação foi
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 60,00.
R$ 85,00.
R$ 90,00.
R$ 120,00.

QUESTÃO 24
Um ambulante pretendia vender 700 picolés em um jogo de futebol. Se ele só
conseguiu vender 80% da mercadoria, quantos picolés sobraram?
(A)
(B)
(C)
(D)

56 picolés.
140 picolés.
560 picolés.
640 picolés.

QUESTÃO 25
Uma família tem renda mensal de R$ 2.500,00. Essa família gasta 30% com o
aluguel. Do que sobra, gasta 20% com alimentação e o restante com outras despesas. Sobra para outras despesas
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 1.250,00.
R$ 1.400,00.
R$ 1.750,40.
R$ 1.800,00.
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QESTÃO 26
Um representante comercial ganha 7% do total das vendas que faz por mês.
Quanto ele ganhará de comissão, em um mês em que suas vendas atingiram
R$ 18.650,00?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 1.305,50.
R$ 1.865,00.
R$ 1.256,00.
R$ 1.560,00.

QUESTÃO 27
A distância entre São Paulo e Vitória é de 882 km. Uma pessoa resolveu ir de uma
capital para a outra. No primeiro dia, ela percorreu
dia, percorreu
destino?
(A)
(B)
(C)
(D)

558 km
279 km
147 km
294 km

da distância total. No segundo

do restante. Quantos quilômetros faltam para ela chegar ao seu
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QUESTÃO 28
Um fio de aço tem 3,50 m de comprimento. Com este fio, uma fábrica vai fazer 400
parafusos. Quantos centímetros de comprimento terá cada parafuso?
(A)
(B)
(C)
(D)

0,875 cm
0,350 cm
3,500 cm
8,750 cm

QUESTÃO 29
Uma torneira despeja 5 litros de água por minuto. Quanto tempo levará para encher uma caixa com 1m de comprimento, 1m de largura e 0,80m de altura?
(A)
(B)
(C)
(D)

16 min.
1 hora e 16 min.
2 horas.
2 horas e 40 min.

QUESTÃO 30
Um caminhão é carregado com 2.730 kg de laranjas. Entregou 30% das laranjas
num sacolão e 1.050 kg em uma escola. O que restou foi entregue em um hospital.
Quantos kg de laranja foram entregues ao hospital?
(A)
(B)
(C)
(D)

1.050 kg.
1.911 kg.
819 kg.
861 kg.
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PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO.
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