CONCURSO PÚBLICO
Edital 001/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE
DORES DO RIO PRETO
C A D E R N O
CADERNO

P R O V A S

CARGO:

1
PROVAS:

D E

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

•
•

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 terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4
(quatro) 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. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas serão publicados oficialmente no site da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto/ES:
http://www.camaradrpreto.es.gov.br e divulgados no endereço eletrônico
www.fumarc.org.br, no 2º (segundo) dia útil subsequente à realização
das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.

3

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
Assaltos insólitos
Affonso Romano Santanna
Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns, contados depois, até que
são engraçados.
É igual a certos incidentes de viagem, que, quando acontecem, deixam a
gente aborrecidíssimo, mas, depois, narrados aos amigos num jantar, passam a
ter sabor de anedota.
Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa. Até
aí, nada demais. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até
dentro de igrejas e hospitais, mas muitos o são na própria casa. O que não diminui o desconforto da situação.
Pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolvera dar uma pintura na garagem e na cozinha. As crianças haviam
saído com a mulher para fazer compras e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando, da garagem, vê adentrar pelo jardim dois indivíduos suspeitos.
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Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia:
- É um assalto, fica quieto senão leva chumbo.
Ele já se preparava para toda sorte de tragédias quando um dos ladrões
pergunta:
- Cadê o patrão?
Num rasgo de criatividade, respondeu:
- Saiu, foi com a família ao mercado, mas já volta.
- Então vamos lá dentro, mostre tudo.
Fingindo-se, então, de empregado de si mesmo, e ao mesmo tempo para
livrar sua cara, começou a dizer:
- Se quiserem levar, podem levar tudo, estou me lixando, não gosto desse patrão.
- Paga mal, é um pão-duro. Por que não levam aquele rádio ali? Olha, se
eu fosse vocês levava aquele som também. Na cozinha tem uma batedeira ótima
da patroa. Não querem uns discos? Dinheiro não tem, pois ouvi dizer que botam
tudo no banco, mas ali dentro do armário tem uma porção de caixas de bombons, que o patrão é tarado por bombom.
Os ladrões recolheram tudo o que o falso empregado indicou e saíram
apressados.
Daí a pouco chegavam a mulher e os filhos.
Sentado na sala, o marido ria, ria, tanto nervoso, quanto aliviado do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo.
Disponível em: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/04/blogs/628982assaltos-insolitos.html
Acesso em: 19 ago. 2016

Vocabulário
Insólito – incomum
QUESTÃO 01
O objetivo do texto é
(A)
(B)
(C)
(D)

argumentar sobre um assunto.
descrever um fato.
informar sobre um acontecimento.
narrar uma história.
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QUESTÃO 02
No primeiro e no segundo parágrafos, o autor faz algumas constatações para
(A) apresentar como um assalto ou incidentes de viagem podem se tornar interessantes.
(B) desviar o leitor do assunto principal do texto que virá nos parágrafos seguintes.
(C) introduzir o leitor no assunto que será apresentado no parágrafo seguinte.
(D) levar o leitor a imaginar de que tipo de assalto ou acidente o texto tratará.

QUESTÃO 03
O ladrão confundiu o dono da casa com um empregado porque o dono da casa
(A)
(B)
(C)
(D)

estava do lado de fora da casa, na garagem.
estava todo sujo, pois realizava uma pintura na garagem.
fingiu muito bem ser um dos empregados.
foi muito criativo ao responder às perguntas que lhe fizeram.

QUESTÃO 04
Sobre o trecho: “Fingindo-se, então, de empregado de si mesmo, e ao mesmo
tempo para livrar sua cara, começou a dizer [...]”, NÃO é correto afirmar que o
dono da casa
(A)
(B)
(C)
(D)

fingiu que era um de seus empregados.
quis se livrar de ser assaltado.
tentou se livrar de um assalto maior.
trabalhou de empregado para não ser assaltado.
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QUESTÃO 05
O dono da casa impediu que o assalto fosse maior, EXCETO porque
(A)
(B)
(C)
(D)

disse que não gostava do patrão, pois ele pagava mal e era pão-duro.
disse que o patrão saiu com a família e foi ao supermercado.
fingiu-se de empregado e levou-os para dentro de casa.
ofereceu o que havia na casa de valor, como a batedeira e os discos.

QUESTÃO 06
A palavra destacada NÃO está corretamente interpretada entre parênteses em:
(A) “[...] mas, depois, narrados aos amigos num jantar, passam a ter sabor de
anedota.” (piada)
(B) “[...] vê adentrar pelo jardim dois indivíduos suspeitos.” (arrastar)
(C) “É igual a certos incidentes de viagem, que, quando acontecem, deixam a
gente aborrecidíssimo [...].” (imprevistos)
(D) “O que não diminui o desconforto da situação.” (incômodo)

QUESTÃO 07
Há marcas de linguagem oral em:
(A) “As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras [...].”
(B) “Os ladrões recolheram tudo o que o falso empregado indicou [...].”
(C) “Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até dentro de
igrejas e hospitais [...].”
(D) “Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa.”
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QUESTÃO 08
A divisão silábica NÃO está correta em:
(A)
(B)
(C)
(D)

as-sal-ta-do
cria-ti-vi-da-de
ha-vi-am
re-co-lhe-ram

QUESTÃO 09
A grafia das palavras NÃO está correta em:
(A)
(B)
(C)
(D)

estender
jiló
quizer
rabugento

QUESTÃO 10
A acentuação das palavras NÃO está correta em:
(A)
(B)
(C)
(D)

raíz
lâmpada
ímpar
saúde

QUESTÃO 11
As palavras destacadas são verbos, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“- Então vamos lá dentro, mostre tudo.”
“Assalto não tem graça nenhuma [...].”
“Daí a pouco chegavam a mulher e os filhos.”
“Num rasgo de criatividade, respondeu [...].”
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QUESTÃO 12
A palavra destacada NÃO é substantivo em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“[...] tudo o que o falso empregado indicou [...].”
“Por que não levam aquele rádio ali?”
“Sentado na sala, o marido ria [...].”
“Uma vez me contaram de um cidadão [...].”

QUESTÃO 13
Todos os verbos destacados estão flexionados no pretérito perfeito do indicativo,
EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Dinheiro não tem, pois ouvi dizer que botam tudo no banco [...].”
“Os ladrões recolheram tudo o que o falso empregado indicou [...].”
“Saiu, foi com a família ao mercado [...].”
“Sentado na sala, o marido ria, ria [...].”

QUESTÃO 14
Há uma oração no imperativo em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“- Então vamos lá dentro, mostre tudo.”
“Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia [...].”
“Não querem uns discos?”
“Se quiserem levar, podem levar tudo [...].”

QUESTÃO 15
Os sujeitos dos verbos destacados estão corretamente identificados entre parênteses, EXCETO em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“As crianças haviam saído com a mulher [...].” (As crianças)
“Ele já se preparava para toda sorte de tragédias [...].” (Ele)
“Na cozinha tem uma batedeira ótima [...].” (Na cozinha)
“[...] o patrão é tarado por bombom [...].” (o patrão)
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PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 16
José e Pedro são irmãos gêmeos. Eles gostam de se vestir com roupas diferentes para que as pessoas não os confundam. Mas também possuem roupas idênticas que trazem muita confusão. Descubram que roupas são estas, observando
o diagrama abaixo.
José

As roupas idênticas são:
(A)
(B)
(C)
(D)

a calça cinza e a camisa escura.
a calça clara e a camisa escura.
a calça clara e a camisa listrada.
a calça escura e a camisa branca.

Pedro
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QUESTÃO 17
Em uma pesquisa sobre o uso de uma marca de sabão, foram encontrados os
seguintes resultados:
U=?
Tipo A

●22

Tipo B

●35

●18

Tipo C
●50

●105
Pergunta-se: Quantas pessoas foram entrevistadas?
(A)
(B)
(C)
(D)

230 pessoas.
160 pessoas.
125 pessoas.
105 pessoas.

QUESTÃO 18
Qual será o maior número possível de ser escrito com os algarismos abaixo?

2, 0, 7, 1, 8
(A)
(B)
(C)
(D)

Oitenta e sete mil, duzentos e dez.
Setenta e oito mil, cento e vinte.
Setenta e dois mil, oitocentos e dez.
Setecentos e dezoito.
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QUESTÃO 19
Observe o número indicado dentro da figura.

1.086.529
Qual o algarismo de menor valor neste número? Por quê?
(A) O algarismo de menor valor é o 1, porque indica apenas uma unidade.
(B) O algarismo de menor valor é o 5, porque está na ordem das centenas simples.
(C) O algarismo de menor valor é o 9, porque está na primeira ordem.
(D) O algarismo de menor valor é o 0, porque indica ausência de unidades na
ordem.

QUESTÃO 20

232

109

640

824

111

Qual número é divisível por 5 (cinco)? Por quê.
(A)
(B)
(C)
(D)

O número é 109, porque a soma dos algarismos é igual a dez.
O número é 232, porque é um número par.
O número é 640, porque termina em zero.
O número é 824, porque a soma de seus algarismos é um número divisível
por cinco.
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QUESTÃO 21
Três navios partem juntos de um porto. O primeiro faz a viagem de 20 dias e
retorna ao porto; o segundo faz viagens de 15 dias e o terceiro, de 18 dias.
Quando os três navios partirão novamente juntos?
(A)
(B)
(C)
(D)

Daqui a 120 dias.
Daqui a 180 dias.
Daqui a 36 dias.
Daqui a 53 dias.

QUESTÃO 22
Três peças de pano medem, respectivamente, 112 m, 96 m e 8 metros. Se eu
quiser cortá-las em pedaços do mesmo comprimento, com o maior tamanho
possível, quantos retalhos irei obter?
(A)
(B)
(C)
(D)

13.
27.
37.
56.
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QUESTÃO 23
Determine as idades de André, Letícia e Gabriel, sabendo-se que Gabriel tem o
dobro da idade de André mais 3 anos e este tem o triplo da idade de Letícia, que
tem 8 anos.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gabriel tem 27 anos; André tem 16 anos e Letícia tem 8 anos.
Gabriel tem 32 anos; André tem 24 anos e Letícia tem 8 anos.
Gabriel tem 48 anos; André tem 27 anos e Letícia tem 8 anos.
Gabriel tem 51 anos; André tem 24 anos e Letícia tem 8 anos.

QUESTÃO 24
Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos haverá em duas horas e um quinto?
(A)
(B)
(C)
(D)

72 minutos.
132 minutos.
135 minutos.
140 minutos.
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QUESTÃO 25
Uma empresa tem 80 empregados. Por causa da epidemia de Dengue, hoje
compareceram ao trabalho três quartos pela manhã e ontem, quatro quintos.
Quantos empregados compareceram em cada dia?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ontem compareceram 48 e hoje, 64.
Ontem compareceram 60 e hoje, 48.
Ontem compareceram 64 e hoje, 60.
Ontem compareceram 72 e hoje, 64.

QUESTÃO 26
Se Antônio pagar 0,25 de uma dívida por mês, quantos meses levará para pagar
a dívida toda?
(A)
(B)
(C)
(D)

três meses.
quatro meses.
cinco meses.
oito meses.
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QUESTÃO 27
Medindo o comprimento de uma quadra, Paulo encontrou 18 passos e 2 pés. O
tamanho do passo de Paulo é 65 cm e do seu pé, 25 cm. Qual o comprimento da
quadra?
(A)
(B)
(C)
(D)

12 m e 20 cm.
10 m e 22 cm.
122 metros.
2.120 cm.

QUESTÃO 28
Sabendo que são necessários 17 tijolos de oito furos para construir um metro
quadrado de muro, quantos tijolos serão necessários para construir um muro ao
redor de um terreno com 35 metros de fundo, 16 metros de frente e 3 metros de
altura?

FRENTE

FUNDO
(A)
(B)
(C)
(D)

1. 360 tijolos.
4. 959 tijolos.
5. 202 tijolos.
8. 000 tijolos.
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QUESTÃO 29
Quantas notas serão necessárias para se trocar 150 notas de R$ 20,00 por notas
de R$ 100,00?
(A)
(B)
(C)
(D)

50 notas.
25 notas.
18 notas.
30 notas.

QUESTÃO 30
Uma piscina tem a capacidade de 18.000 litros e é enchida por duas fontes. Uma
dá 28 litros por minuto e a outra, 34 litros também por minuto. Quantos litros ainda faltam para encher a piscina, se as duas fontes estão ligadas há 3 horas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Faltam 6.840 litros.
Faltam 8.000 litros.
Faltam 5.680 litros.
Faltam 11.160 litros.
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