CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL-RJ - 002/2018
13 de janeiro de 2019

MERENDEIRA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (6.11.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões (com exceção para os enquadrados no item 6.9.2.1);
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 6.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões (com exceção para os enquadrados no item 6.9.2.1) e a folha de respostas
e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03:

QUESTÃO 03
Há período simples em:

O velho e o neto

A) “Ao chegar lá, o jovem passou a monologar:”
B) “E com isso, o jovem percebeu a sua própria
ignorância.”
C) “Estudar ao invés de brincar?”
D) “Aperfeiçoar ao invés de renunciar?”

Um jovem, cansado de não conseguir um emprego
há tempos, foi buscar conselho com seu velho avô, que
vivia sozinho numa cidadezinha pequena de interior. Ao
chegar lá, o jovem passou a monologar:
Estou cansado de tudo isso, há anos que venho
tentando conseguir um emprego de qualidade, mas até
então não o consigo, não entendo por quê? Sou jovem,
tive, ao longo de toda minha vida, os melhores professores
particulares, estudei nas melhores escolas e conheço
pessoas influentes e, mesmo assim, preferem contratar
outros que, já tendo sido informado disso, não possuem a
mesma qualificação que eu!
O avô, que até então escutava o neto em silêncio,
finalmente começou a formar sua frase lentamente:
Ora, meu neto, é verdade que tiveste a melhor
educação que poderias ter, os melhores professores e
contato com pessoas importantíssimas, porém, quantas
vezes, ao longo da tua vida, tu escolheste ir atrás dessa
educação por si só? Estudar ao invés de brincar? Tirar
dúvidas ao invés de ignorar? Aperfeiçoar ao invés de
renunciar?
E com isso, o jovem percebeu a sua própria
ignorância.
Moral da história: Mesmo estando na estrada certa,
tu serás atropelado se ficares apenas sentado nela.

Leia o poema para responder às questões 04 e 05:
Dialética
É claro que a vida é boa
E a alegria, a única indizível emoção
É claro que te acho linda
Em ti bendigo o amor das coisas simples
É claro que te amo
E tenho tudo para ser feliz
Mas acontece que eu sou triste...

Vinicius de Moraes

QUESTÃO 04
Além da função poética, há no soneto a função:
A) Emotiva;
B) Referencial;
C) Metalinguística;
D) Fática.

Fonte: Almanaque Cultural Brasileiro: Fábulas modernas.

QUESTÃO 05
Pode-se inferir, através do contexto, que a palavra
“indizível” significa:

QUESTÃO 01
O motivo pelo qual o rapaz não conseguira ainda arranjar
um emprego é:

A) Indescritível;
B) Traduzível;
C) Dizível;
D) Claro.

A) Não teve uma formação acadêmica adequada;
B) Não havia procurado empregos nos locais adequados;
C) Não dispunha de pessoas influentes que pudessem
ajudá-lo;
D) Não adquirira conhecimento ao longo de sua jornada.
QUESTÃO 02
Assinale a opção em que a classe gramatical da palavra
destacada está correta:
A) “Um jovem, cansado de não conseguir um emprego há
tempos...” (adjetivo);
B) “Ao chegar lá, o jovem passou a monologar: (artigo);
C) “mas até então não o consigo” (pronome pessoal
oblíquo);
D) “é verdade que tiveste a melhor educação que poderias
ter.” (pronome relativo).
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O texto servirá de base para as questões 06 e 07:

QUESTÃO 09
Marque a opção em que a pontuação está correta:
A) A criança, impaciente espera, no consultório médico;
B) Os amigos conversando sobre futebol, lembraram-se de
Paulo o melhor jogador que já conheceram;
C) Senhora, não pode entrar naquela sala, é apenas para
funcionários da empresa;
D) Os candidatos, aguardavam, ansiosos, o resultado do
concurso.
QUESTÃO 10
A escrita da palavra destacada está correta na opção:
A) A viajem dela estava marcada para aquele dia;
B) Adoro suco de berigela;
C) A menina saiu segurando a moxila;
D) Houve um novo recenseamento do IBGE.

QUESTÃO 06
Assinale a opção em que está correta a justificativa da
acentuação gráfica da palavra destacada:
A) Delícia: oxítona terminada em ditongo;
B) Armazém: paroxítona terminada em “EM”;
C) Públicas: proparoxítona;
D) Poética: paroxítona terminada em “A”.
QUESTÃO 07
Pelas características, o texto pertence ao gênero:
A) Crônica;
B) Tirinhas;
C) Conto;
D) Charge.
QUESTÃO 08
Assinale a opção em que a concordância está de acordo
com a Gramática Normativa:
A) Anexa às cartas vão os documentos;
B) É proibido a entrada com animais no estabelecimento;
C) Os Estados Unidos assinará acordo de paz;
D) Trinta por cento dos candidatos faltaram.
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Em um colégio de 500 alunos, 270 gostam de futebol, 230
de vôlei e 180 gostam dos dois esportes. Quantos não
gostam de nenhum dos dois esportes?

QUESTÃO 15
Observe a sequência infinita:

A) 80;
B) 100;
C) 120;
D) 180.

A letra na posição 67ª será:

LOGICALOGICALOGICALOGICA...

A) L;
B) O;
C) G;
D) C.

QUESTÃO 12
Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4
milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos
correspondem a um crescimento de X% desse grupo
etário, que se tem tornado cada vez mais representativo
no Brasil.

QUESTÃO 16
Na linguagem usual a palavra “ou” pode ter mais de um
sentido. Observe as sentenças abaixo:

Disponível em: agenciadenoticias.ibge.gov.br

I. Isabela é empresária ou professora;
II. Marcos é paulista ou carioca.

Sobre o crescimento dos idosos nos últimos cinco anos, os
4,8 milhões correspondem em percentual do total o valor
de:

Sobre as proposições acima marque a alternativa correta
com relação às mesmas:

A) 15,5%;
B) 18,9%;
C) 21,6%;
D) 23,4%.

A) A proposição I, Isabela só poderá ser unicamente
professora e na preposição II, Marcos é paulista;
B) A proposição II, Isabela só poderá ser unicamente
empresária e na preposição II, Marcos é carioca;
C) A proposição I, Isabela poderá ser empresária,
professora ou ambas as profissões e na preposição II,
Marcos só poderá ter uma única naturalidade;
D) A proposição I, Isabela poderá ser empresária,
professora ou ambas as profissões e na preposição II,
Marcos poderá ser paulista, carioca ou ambos.

QUESTÃO 13
Alguns números quando lidos da esquerda para a direita
são os mesmos quando lidos da direita para a esquerda.
Esses números são chamados de capicua. Exemplo: 1551.
Marque a alternativa que informa o total de capicuas,
relacionadas aos anos, dos séculos XXI, XXII e XXIII:

QUESTÃO 17
Dona Maria é uma senhora que fez recentemente 87 anos.
Isso quer dizer que Dona Maria fez seu _______
aniversário. Marque a alternativa correta com relação ao
número ordinal do aniversário de Dona Maria:

A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4.
QUESTÃO 14
Na multiplicação abaixo as letras (A, B e C) representam
dígitos diferentes.

A) Sexagésimo sétimo;
B) Octogésimo sétimo;
C) Nonagésimo sétimo;
D) Centésimo sétimo.

AB3C
x2
________
=2460

QUESTÃO 18
Na sequência numérica (2, 4, 6, 20, 40, 60, 200, 400,
600...) a soma do 12º termo com o 15º termo será igual
à:

A soma das letras A+B+C é igual a:

A) 62000;
B) 64000;
C) 66000;
D) 80000.

A) 1;
B) 2;
C) 3;
D) 4.
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QUESTÃO 19
Analise as proposições:

ÁREA DE RASCUNHO PARA CÁLCULOS

I.

O céu é azul. É uma proposição, pois pode assumir um
valor verdadeiro ou falso;
II. Qual é seu nome? Não é uma proposição, pois não
poderá assumir um valor verdadeiro ou falso;
III. Feliz aniversário! É uma proposição que só poderá
assumir o valor verdadeiro.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I, apenas;
B) I e II, apenas;
C) II e III, apenas;
D) I, II e III.

QUESTÃO 20
Considere a preposição a seguir:
Se Maria é diretora, então Vanessa é estudante.
Sobre essa proposição pode-se afirmar que a negativa da
proposição é:
A) Maria é diretora ou Vanessa é estudante;
B) Vanessa é estudante e independe de Maria ser diretora;
C) Maria é diretora e Vanessa não é estudante;
D) Maria não é diretora e Vanessa não é estudante.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 21
A escassez de chuvas no nordeste brasileiro causa a
redução na produção e o desemprego de muitas pessoas
no campo. Esta situação muitas vezes ocasiona _______.
Marque a opção que representa o correto preenchimento
das lacunas no texto acima:

QUESTÃO 24
O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change ou
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) é
um órgão criado com o objetivo principal de fazer estudos
a respeito das mudanças climáticas no nosso planeta. Com
relação a estas mudanças, é correto afirmar como efeitos:

A) Seca no Nordeste;
B) Desertificação;
C) Mudanças climáticas;
D) Êxodo rural.

A) O aumento da temperatura da terra;
B) O descongelamento de geleiras e o consequente
aumento do nível do mar;
C) Grandes secas e inundações, afetando a agricultura e
consequentemente a produção de alimentos;
D) Todas as afirmações são corretas.

QUESTÃO 22
Na história do Brasil, ocorreram dois atos políticos de
impedimento do Presidente da República. O impeachment
mais recente foi:

QUESTÃO 25
A desigualdade se expressa em diferentes formas na vida
das pessoas, inclusive da maior parte da população. Ela se
apresenta em diferentes aspectos sociais, culturais,
políticos e econômicos. Assinale a opção incorreta a
respeito da temática:

A) Fernando Collor de Melo;
B) Dilma Rousseff;
C) Luiz Inácio Lula da Silva;
D) Michel Temmer.

A) Desigualdade de gênero se manifesta na
discriminação de oportunidades, de tratamento, de
direitos, de liberdade. Por vezes, mulheres recebem
salários mais baixos que de um homem, mesmo
fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo grau de
ensino e cumprindo os mesmos horários;
B) Desigualdade racial apesar de o Brasil ser um país de
mestiços, pouco se observa o preconceito e
discriminação pela cor da pessoa em diversos âmbitos,
sejam como oportunidades de melhor escola, emprego,
moradia e saúde;
C) Desigualdade de classes depende de fatores como a
ocupação profissional, a escolaridade, a riqueza, os
bens, a renda, pessoas têm privilégios e prestígios,
sendo uma forma de estratificação social;
D) Desigualdade racial embora o Brasil seja um país de
mestiços, há preconceito e discriminação pela cor da
pessoa em diversos âmbitos.

QUESTÃO 23
No conceito do dicionário, corrupção é o “ato de corromper
alguém ou algo para obter alguma vantagem”. Na política,
os atos incluem desvio de verbas públicas, lavagem de
dinheiro, pagamento de propinas e abuso de poder.
Acerca deste tema, analise as ações a seguir:
I. Emitir nota fiscal;
II. Declarar Imposto de Renda;
III. Tentar subornar o guarda para evitar multas;
IV. Dar/aceitar troco errado;
V. Furar fila;
VI. Comprar produtos falsificados;
VII. No trabalho, não bater ponto pelo colega.
É correto afirmar que:
A) Os itens I, II e VII, somente, não correspondem a ações
de corrupção;
B) Os itens II, IV e VII, somente, não correspondem a
ações de corrupção;
C) Os itens I, IV e VII, somente, não correspondem a
ações de corrupção;
D) Os itens I, III e V, somente, não correspondem a ações
de corrupção.

QUESTÃO 26
Pela primeira vez na história das eleições presidenciais
houve um atentado a um candidato. Jair Bolsonaro, do
Partido Social Liberal, foi esfaqueado quando fazia
campanha na cidade de:
A) Uberlândia/MG;
B) Juiz de Fora/MG;
C) Rio de Janeiro/RJ;
D) São Paulo/SP.
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QUESTÃO 27
A Constituição brasileira prevê a igualdade entre todos,
assim sendo, é de responsabilidade do governo criar
condições capazes de fazer com que as pessoas que
enfrentam situações desiguais consigam atingir os
mesmos objetivos. Sendo assim, uma das atuais
cobranças da sociedade são as políticas de inclusão social.
Elas dizem respeito a:
A) Proporcionar estrutura, bens ou serviços, capazes de
garantir o bem-estar do indivíduo;
B) Acessibilidade nos ambientes públicos e privados;
C) Empoderamento do cidadão portador de deficiência
para que saiba quais são os seus direitos;
D) Todas as respostas estão certas.
QUESTÃO 28
Compreende a maior investigação de corrupção e lavagem
de dinheiro do Brasil, com estimativa de um volume de
recursos desviados dos cofres da Petrobras, a maior
estatal do país. Soma-se a isso a expressão econômica e
política dos suspeitos de participar do esquema de
corrupção que envolve a companhia. O nome dado a essa
investigação é:
A) Operação
B) Operação
C) Operação
D) Operação

Lava
Lava
Lava
Lava

Dinheiro;
Esquema;
Jato;
Corrupção.

QUESTÃO 29
O Exame Nacional criado em 1998 com o propósito de
avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas
e particulares do ensino médio é:
A) ENEM;
B) ENADE;
C) ANEM;
D) NAEM.
QUESTÃO 30
O ex-Presidente do Brasil _______ foi condenado no caso
do tríplex em Guarujá, São Paulo além dos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro.
Marque a opção que representa o correto preenchimento
das lacunas no texto acima:
A) Michel Miguel Elias Temer;
B) Luiz Inácio Lula da Silva;
C) Dilma Vana Rousseff;
D) Fernando Henrique Cardoso.
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