PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO e FEMININO)

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS

(A)

Austrália e Hong Kong

(B)

Espanha e Brasil

CONHECIMENTO UNIVERSAL

(C)

Canadá e Singapura.

(D)

Jamaica e Bahamas

¿?

01
Em dezembro de 2019 foi inaugurado na cidade do Rio de
Janeiro, uma atração turística fora do comum, como
parte das recentes providências para a continuidade da
revitalização da zona portuária do município. Assinale a
alternativa correta quanto ao que constitui
esta
instalação:
(A)

Parque Aquático com enorme Tobogã.

(B)

Montanha Russa colossal.

(C)

Terminal final do Metrô carioca.

(D)

Roda Gigante.

02
Desde o descobrimento de nosso país em 1500 pelo
navegador português Cabral, muitos fatos importantes
marcaram a História do Brasil. É importante conhecer os
acontecimentos que, ao longo dos anos vão moldando os
destinos da população. Por exemplo, durante a época do
Brasil Colônia (1530 a 1815), as Capitanias Hereditárias, a
escravidão, o extrativismo vegetal e mineral, e a
expansão territorial exercem influências sentidas até
hoje. Houveram em outras épocas diversos outros fatos
históricos importantes como estes. Assinale abaixo a
alternativa que contém erro na descrição de alguns
destes outros fatos históricos:
(A)

Era Vargas (1930-1945), que se inicia com a
chegada ao poder de Getúlio Vargas, após a
Revolução de 1930.

(B)

A fase do Brasil Império, que abrange os anos de
1822 até 1889, com o Primeiro Reinado (1822-1831)
e o Segundo Reinado (1831-1840).

(C)

O período da Ditadura Militar, de 1964 a 1985.

(D)

A Independência do Brasil em 1800, com
nomeação do Príncipe Regente D. Pedro I.

a

03
O brasileiro Ariano (Vilar) Suassuna (João Pessoa,
Paraíba, 1927 – Recife, Pernambuco, 2014) foi um notável
poeta, escritor, ensaísta, dramaturgo, advogado e
professor. Sua obra-prima, adaptada para TV e cinema,
tem o nome de:

05
O cérebro é uma estrutura versátil que, pesando pouco
mais de um kilo, com seus bilhões de neurônios, permitiu
ao homem conhecer nos últimos tempos muitos dos
segredos da matéria, da lógica da vida, os confins do
universo. Por incrível que pareça, pouco se sabe sobre o
próprio cérebro.
Não bastasse isso,
existem
disseminadas muitas concepções errôneas sobre o
cérebro. Assinale abaixo uma inverdade sobre este
notável órgão do corpo humano:
(A)

O sistema nervoso exibe plasticidade (é flexível,
maleável, moldável) e se for adequadamente
estimulado, pode ter seu potencial enormemente
aumentado.

(B)

As pessoas só usam 10% do potencial do cérebro,
postulado pelos paranormais através da telecinese e
telepatia.

(C)

Um cérebro morto tem a cor cinza, mas enquanto
vivo, o cérebro tem coloração esbranquiçada, bem
clarinha e brilhante. No máximo observa-se um tom
levemente rosado, por causa da enorme
vascularização sanguínea por todo o órgão.

(D)

O cérebro tem consistência firme, semelhante à do
alimento de soja tofu, e não é mole ou gosmento
como se imagina.

06
Ditados populares são frases ou expressões,
habitualmente com poucas palavras, que passam a fazer
parte da cultura nacional ou local. Estas expressões
(conhecidas também como aforismas ou máximas) são
consideradas sábias porque, passadas de geração em
geração, transmitem experiências e conhecimentos que
podem auxiliar no entendimento de situações e condutas,
pois levam a uma reflexão de natureza prática ou moral.
Abaixo temos quatro alternativas contendo cada uma
quatro destas expressões populares. Assinale aquela
alternativa que expressa a noção, o ensinamento de que
“quando não se possui um artefato adequado para se
realizar uma determinada atividade, deve-se improvisar”.
(A)

‘De médico e louco, todo mundo tem um pouco’.

(A)

A Cinderela.

(B)

‘Quem não tem cão, caça com gato’.

(B)

A Cabana.

(C)

‘Um dia é da caça, o outro do caçador’.

(C)

O Auto da Compadecida.

(D)

‘Mais vale um pássaro na mão do que dois voando’.

(D)

Malhação.

04
Os Estados Unidos utilizam o dólar americano como
moeda, sendo que Equador, Panamá e El Salvador, por
não terem moeda própria, aceitam também o dólar
americano (ou seja, sem que se precise fazer câmbio).
No entanto, existem outros países que nomeiam sua
moeda também como ‘dólar’, mas com cotações
diferentes do americano e controlado pelas suas próprias
Autoridades Monetárias. Assinale abaixo a alternativa
onde os países citados não usam o nome ‘dólar’:
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Texto para as questões 07 e 08
Alvorada lá no morro, que beleza
Ninguém chora, não há tristeza
Ninguém sente dissabor
O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo

09
O uso da expressão “VOLTO CORRENDO PRA MINHA
CAVERNA” no 3º quadro pode ser entendido
(A)

apenas no sentido literal, de quem executa a volta
correndo

(B)

apenas no sentido figurado, de quem volta muito
rápido

(C)

tanto no sentido literal quanto no figurado, uma vez
que literalmente correndo, consegue-se chegar
rápido

(D)

tanto no sentido literal quanto no figurado, uma vez
que os dois sentidos sempre estão juntos

E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo
(a alvorada)
Você também me lembra a alvorada
Quando chega iluminando
Meus caminhos tão sem vida

10

Mas o que me resta é tão pouco

O tom cômico da tirinha é causado

Ou quase nada, do que ir assim, vagando

(A)

pela oposição entre o 1º e o último quadro

Nesta estrada perdida.

(B)

pela complementação entre o 2º e o 3º quadro

“Alvorada lá no morro, que beleza”. Compositores: Angenor De Oliveira / Carlos

(C)

pela acumulação dos dois primeiros quadros

Moreira De Castro / Herminio Bello De Carvalho

(D)

pela junção dos dois últimos quadros

07
Na letra da canção, a palavra grifada Alvorada é um
sinônimo de:
(A)

Festa

(B)

Anoitecer

(C)

Amanhecer

(D)

Oração

Tirinha para as questões 11 e 12

08
Em qual alternativa a palavra grifada tem o mesmo
significado de dissabor?
(A)

Era um café com gosto muito amargo

(B)

Foi a maior tristeza da minha vida

(C)

Dona Ivone sim é que faz uma comida saborosa

(D)

Quem tem medo do lobo mau?

Tirinha para as questões 09 e 10

Bill Watterson, Calvin e Haroldo, publicado no Estado de São Paulo

11
No primeiro balão, quando Calvin diz “Oi, Haroldo! Que tá
fazendo?”
(A)

ele está infringindo gravemente as regras do idioma
ao não utilizar artigos e contrair o verbo

(B)

ele está informalmente utilizando a forma oral da
linguagem

(C)

ele está corretamente conjugando o verbo, mas
adaptando o advérbio

(D)

ele está inconscientemente falando errado por ser
uma criança

Laerte, publicado na Folha de São Paulo
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12
A palavra NADINHA dita por Haroldo no 4º balão
(A)

ridiculariza a situação

(B)

ameniza a gravidade de não estar fazendo nada

(C)

tem intrínseca certa carga de culpa

(D)

intensifica o espanto gerado pela palavra NADA no
2º balão

Texto para as questão 13
Criar meu website
Fazer minha home-page
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada um barco que veleje
Que veleje nesse infomar

ÁREA PARA RASCUNHO

Que aproveite a vazante da infomaré
Que leve um oriki do meu velho orixá
Ao porto de um disquete de um micro em Taipé
Que leve meu e-mail até Calcutá
Depois de um hot-link
Num site de Helsinque, para abastecer
Trecho de “Pela internet”, de Gilberto Gil

13
Quando o compositor usa a palavra infomaré, ele
(A)

utiliza erroneamente, uma vez que não existe no
idioma

(B)

configura o uso de um neologismo, juntando as
palavras informática e maré

(C)

demonstra sua elevada cultura

(D)

está cometendo um erro, uma vez que tira o sentido
original da palavra

MATEMÁTICA

¿?

14
Arthur esqueceu a senha de sua maleta, ele somente se
lembrava que a sua senha era o menor número de 5
dígitos com algarismos diferentes. A senha da maleta do
Arthur era:
(A)

12340 .

(B)

10321 .

(C)

20134.

(D)

10234.

ÁREA PARA RASCUNHO

15
Ana costura 13 camisetas a cada dia de trabalho. Em
janeiro recebeu uma encomenda de 286 camisetas.
Quantos dias ela descansou no mês de janeiro?
(A)
9
(B)
14
(C)
19
(D)
22
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16
A tabela abaixo mostra o ganho mensal de um taxista.
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

Valor (em R$)
2 420
2 150
2 080
1 970

Sabendo que a média mensal de gastos com o carro é de
300 reais, qual é o lucro desse taxista somando os quatro
meses?
(A)
5 620 reais
(B)
7 420 reais
(C)
8 320 reais
(D)
8 620 reais

ÁREA PARA RASCUNHO

17
A gestação humana dura em torno de 9 meses
completos, ou seja, entre 38 e 42 semanas. Uma gestação
que durou 39 semanas e 3 dias, teve duração de quantos
dias?
(A)
276 dias
(B)
273 dias
(C)
294 dias
(D)
266 dias

ÁREA PARA RASCUNHO
18
Amanda estava preparando arroz para o almoço onde
comeriam ela, o marido e seus dois filhos. Ela recebeu
uma ligação dizendo que sua irmã, Bianca, estava
chegando em sua casa para almoçar com seu filho para o
almoço. Assim sendo:
(A)
Será necessário triplicar a quantidade de arroz para
o almoço
(B)
Será necessário dobrar a quantidade de arroz para o
almoço
(C)
Além da receita que estava fazendo, mais metade
de outra é o suficiente para alimentar todos que
estarão por lá no almoço.
(D)
A quantidade de arroz que estava sendo feito já será
o suficiente para todos
IPEFAE
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19
Em um Concurso Público, o valor da inscrição para
cargos com Escolaridade de Ensino Médio é R$ 35,00.
Para cargos de Ensino Superior é R$ 50,00.
Tamiris fez a inscrição para a família, sendo que a sua
inscrição foi para Superior e do esposo e filha para
cargos de Ensino Médio. Quanto Tamiris pagará pelas
três inscrições?
(A)

R$ 35,00

(B)

R$ 70,00

(C)

R$ 85,00.

(D)

R$ 120,00.

ÁREA PARA RASCUNHO

20
O dentista de Marcelo Henrique recomendou que para
melhor saúde de sua boca, ele fizesse bochecho com
15ml de antisséptico bucal, todo dia depois do almoço e
jantar. Sabendo que Marcelo Henrique comprou o frasco
maior, com 330ml, em quantos dias ele usará toda a
quantidade do frasco se seguir as recomendações do
seu dentista?
(A)

44

(B)

33

(C)

22

(D)

11
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