CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ/PA
no 01/2019
cargo

FUNDAMENTAL COMPLETO
caderno de provas

leia com atenção as instruções abaixo
Prezado(a) Candidato(a),
1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito,
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.
3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado,
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

MARQUE ASSIM

NÃO MARQUE ASSIM
4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua
caligrafia usual, a seguinte frase:

O Amor transcende todo entendimento..

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir

da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição
em ata de suas respectivas assinaturas.
9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 60 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2019 poderá implicar na anulação
da sua prova.
11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível
no site www.funrio.org.br

boa prova a todos!
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tem-se duas orações em que a primeira oração é principal e a segunda é uma oração subordinada:

LÍNGUA PORTUGUESA

(a) substantiva subjetiva.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 05.

01

05

10

15

(b) substantiva predicativa.

EMAS (Manoel de Barros)

(c) substantiva objetiva direta.

Elas ficavam flanando, as emas.
Nos pátios da fazenda.
A gente sabia que as emas
comem vidros, latas de sardinha, sabonetes,
cobras, pregos.
Falavam que elas têm moelas de alicate.
Nossa mãe tinha medo que as emas comessem
nossas cobertas de dormir e os vidros de
arnica da avó.
Eu tinha vontade de botar cabresto na ema
e sair pelos campos montado nela.
A gente sabia
que a ema quase voa no correr.
E que quase dobra o vento no correr.
Eu tinha vontade de dobrar o vento no correr

(d) adjetiva explicativa.
(e) adjetiva restritiva.

O verbo “botar” no décimo verso do texto pode ser substituído, sem
prejuízo do sentido, por:
(a) colocar.
(b) sentar .

(c) encimar.

QUESTÃO 01

(d) derrubar.

Após a leitura atenta do texto é possível inferir, exceto:

(a) O poeta afirma que as emas passeavam sem destino nos pátios da
fazenda.

(b) As emas comiam de tudo, menos cobras, porque seu estômago era
um “alicate”.
(c) A velocidade atingida pelas emas é quase duas vezes maior que o
vento.
(d) O poeta gostaria de montar em uma ema para correr pelos campos.
(e) Montar em uma ema significava “dobrar o vento no correr”.
QUESTÃO 02

Em “Falavam que elas têm moelas de alicate”, o sujeito é classificado
como:
(a) simples.

(b) composto.
(c) elíptico.

(d) inexistente.

(e) indeterminado.

QUESTÃO 03

Em “Nossa mãe tinha medo que as emas comessem / nossas cobertas
de dormir e os vidros de / arnica da avó.” O período é:
(a) simples.

(b) composto por coordenação e subordinação, respectivamente.

(e) cingir.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que apresenta a regência incorreta do verbo obedecer:
(a) Nem sempre os motoristas obedecem às leis de trânsito.

(b) Sempre que obedecia aos mandados da mãe, sentia-se mais feliz.
(c) Ela sempre obedecia aos mais velhos.

(d) Obedecia sempre os conselhos do pai e seguia a vida.
(e) Filho, obedeça todos os dias a seus pais e será feliz.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 07 a 11.

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós
todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse enchia os dois
bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que
qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai
dono de livraria.
Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário,
em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos
um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do
Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas.
Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como “data natalícia” e
“saudade”.
Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura
vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos
odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas,
de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo.
Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia.
[...] (Fragmento de “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector).

(c) composto por subordinação e coordenação, respectivamente.

QUESTÃO 07

(d) composto por subordinação.
(e) composto por coordenação.

QUESTÃO 04

Em “A gente sabia que as emas comem vidros, latas de sardinha...”,
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QUESTÃO 05

Sobre as ideias apresentadas no texto, é possível perceber que a narradora exclui do restante do grupo a pessoa a quem descreve. Esse fato
pode ser percebido pelo uso da palavra:
(a) “era”.
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(b) “nós”.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 12 a 14.

(c) “bastasse”.
(d) “enchia”.

(e) “aniversário”.

PÔ CARA,
VOCÊ TRAIU
A PRÓPRIA ESPÉCIE!

QUESTÃO 08

NÃO TIVE ESCOLHA
ELES PROMETERAM
POUPAR MINHA FAMÍLIA...

No período: “Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas.” Nesse trecho, a narradora mostra uma diferença entre
a menina ruiva e as outras. Essa diferença caracteriza a figura de linguagem chamada:
(a) Metáfora.

(b) Sinédoque.
(c) Antítese.

(d) Hipérbole.
(e) Zeugma.

http://www.universohq.com/noticias/mostra-de-cartuns-no-rio-de-janeiro-tera-meio-ambiente-como-tema/
02/2018.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 9

Observando-se a posição da narradora em relação aos livros, só não é
possível afirmar:

(a) Apesar de gostar muito de ler, não se importava em não conseguir
o empréstimo de livros.
(b) Gostaria de ser a filha do dono da livraria.

(c) Faz críticas à menina ruiva, por dar cartões da loja do pai como
presente, e não livros.

(d) Tinha tanta vontade de ler que não se importava com as humilhações que recebia.
(e) Implorava pelos livros que a outra não lia.
QUESTÃO 10

No período: “Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria.” Os termos grifados exercem a função sintática, respectivamente, de:
(a) objeto direto e complemento nominal.
(b) sujeito e predicativo do sujeito.

(b) insensatez da árvore ao criticar o machado.

(c) impotência do machado diante de sua capacidade de destruição.
(d) crítica do autor em relação à destruição da natureza.
(e) incapacidade da árvore em defender a sua espécie.
QUESTÃO 13

A utilização de reticências na fala do machado indica que

(a) houve hesitação ao falar a causa da ação, por ser segredo.
(b) a ideia não se completa para ser imaginada pelo leitor.
(c) não há resposta certa para a afirmação.

(d) o personagem foi interrompido em sua explicação.
(e) o personagem entrará com outra ideia.

Na fala do machado pode-se perceber a figura denominada:

(d) objeto indireto e adjunto adnominal.

(a) paradoxo.

(e)

QUESTÃO 11

Na oração: “Mas que talento tinha para a crueldade”, se for trocado o
verbo “ter” por “mostrar”, sem mudança do sentido, a regência:
(a) mudará para: “Mas que talento a mostrar para a crueldade”.
(b) mudará para: “mas que talento ao mostrar a crueldade”.

(c) não mudará, ficando: “Mas que talento mostrava para a crueldade”.

(d) não mudará, ficando: “Mas que talento tinha que mostrar a crueldade”.
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(a) destruição que a própria natureza cria em sua evolução.

QUESTÃO 14

(c) adjunto adnominal e sujeito.

(e) Mudará, para: “Mas que talento tinha para mostrar a crueldade”.

O diálogo, estabelecido pelos personagens do Cartum, mostra a:

(b) metonímia.
(c) anástrofe.
(d) antítese.
(e) ironia.

QUESTÃO 15

Assinale a única alternativa que apresenta problemas com a ortografia.
(a) O professor pôde sujerir livros de historias de terror.

(b) O adulto também pode dar sua opinião na escolha de livros.
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(c) A massa popular pediu a cassação do projeto.

(c) Derivação prefixal ou por prefixação.

(d) O rapaz de cinto azul era um estrangeiro garboso.

(d) Derivação sufixal ou por sufixação.

(e) A retificação do projeto gastou muito tempo.

(e) Derivação parassintética ou parassíntese.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

A única alternativa que classifica corretamente a colocação do pronome é:
(a) Traga-me o livro que comprei ontem. – próclise.
(b) O irmão lhe disse que não iria à festa. – ênclise.

(c) substantivo – adjetivo – adjetivo.

(d) Inventar-me-ia um aparelho mais moderno? – próclise.

(d) substantivo – verbo - verbo.

(e) As festas na roça sempre o atraiam. – ênclise.

(e) substantivo – substantivo – substantivo.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 17 a 20.

QUESTÃO 20

Os antigos frequentadores do Café Carceller hão de recordar-se de um velho que ali ia todas as manhãs às oito horas, almoçava, lia os jornais, fumava um charuto, dormia cerca de meia hora e
saía. Estando de passagem no Rio de Janeiro, aonde viera para tratar
questões políticas com os ministros, atirei-me ao prazer de estudar
todos os originais que encontrava, e não tenho dúvida em confessar
que até então só tinha encontrado cópias. O velho apareceu a tempo;
tratei de analisar o tipo.
Era meu costume — costume das montanhas mineiras —
acordar cedo e almoçar cedo. Ia fazê-lo ao Carceller, justamente à hora
do velho, dos empregados públicos e dos escreventes de cartório. Sentava-me à mesa que enfrentava com a do velho, e que era a penúltima
do lado esquerdo contando do fundo para a rua. Era ele homem de
seus cinquenta anos, barbas brancas, olhos encovados, cor amarela,
algum abdome, mãos ossudas e compridas. Comia vagarosamente algumas fatias de pão-de-ló e uma chávena de chocolate. Durante o almoço não lia; mas apenas acabado o chocolate, acendia um charuto
que tirava do bolso, que era sempre do mesmo tamanho, e que no fim
de certo tempo tinha a virtude de o fazer adormecer e deixar cair das
mãos o jornal que estivesse lendo. Encostava então a cabeça à parede, e
dormia plácido e risonho como se algum sonho agradável lhe estivesse
dançando no espírito; às vezes abria os olhos, contemplava o vácuo, e
continuava a dormir tranquilamente.
(Fragmento do conto “Decadência de dois grandes homens”, de Machado de Assis).

QUESTÃO 17

(a) É um período composto por subordinação e coordenação.

(b) É um período composto por subordinação com uma oração intercalada.
(c) Apresenta uma oração subordinada reduzida de infinitivo.
(d) Apresenta uma oração coordenada sindética aditiva.
(e) Apresenta um oração principal.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 21

O Banco Popular paga uma taxa de juros de 0,38% ao mês para depósitos nas suas cadernetas de poupança. Marcelo tem uma caderneta
de poupança no Banco Popular com um saldo R$ 1.000,00 reais. Qual
o valor de juros que foi creditado na sua conta de poupança no final de
um mês?
(b) R$ 380,00 reais

(a) morava fora do Rio de Janeiro e lá se encontrava a trabalho.

(c) R$ 0,38 reais

(b) admirava o fato de o velho falar de política com os ministros.

(d) R$ 3,80 reais.

(c) sentava-se a uma mesa atrás do velho que admirava.

(e) R$4,20 reais

(d) após tomar uma xícara de chocolate cochilava à mesa.

(e) acendia um charuto logo que chegava ao Café Carceller.
QUESTÃO 18

As palavras “justamente”, “vagarosamente” e “tranquilamente” têm o
mesmo processo de formação. Assinale a alternativa que registra esse
processo.
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Em relação à redação de “Era meu costume - costume das montanhas
mineiras - acordar cedo e almoçar cedo.” Todas as afirmações são corretas, exceto:

(a) R$ 38,00 reais

De acordo com o texto, o narrador

(b) Composição por aglutinação.

(a) substantivo – adjetivo – substantivo.
(b) substantivo – verbo – adjetivo.

(c) Empresta-me seu caderno com a tarefa. – ênclise.

(a) Composição por justaposição.

Em “...um velho que ali ia todas as manhãs às oito horas”, os termos
grifados, morfologicamente, são:

QUESTÃO22

João pergunta ao seu amigo. Comprei um lote no formato de um retângulo com as seguintes medidas: (x + 5) metros largura por (x + 10)
metros de comprimento e com uma área de 150 m² (cento e cinquenta
metros quadrados). Qual o tamanho da largura e do comprimento do
meu lote?
(a) 5 metros de largura e 10 metros de comprimento

(b) 10 metros de largura e 15 metros de comprimento
(c) 15 metros de largura e 20 metros de comprimento
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QUESTÃO 27

(d) 20 metros de largura e 25 metros de comprimento
(e) 22 metros de largura e 25 metros de comprimento
QUESTÃO 23

Lorena decidiu fazer uma viagem para os Estados Unidos, para a viagem ela precisou comprar US 1.100,00 (um mil e cem dólares), ela pagou o valor de R$ 3,25 reais por cada dólar. Qual o valor que Lorena
gastou em reais para fazer esta viagem?
(a) R$ 3.575,00 reais

(d) R$ 3755,00 reais
QUESTÃO 24

Gabriel comprou duas pizzas grandes, uma de frango dividida em 5
pedaços e uma de milho dividida em 6 pedaços. Gabriel comeu dois pedaços da pizza de frango e um pedaço da pizza de milho. Qual a fração
que representa a quantidade de pizza que Gabriel comeu?
(a)

QUESTÃO 28

A firma Mais Elétrica foi contratada para montar uma cerca elétrica
com 5 fios de arame em um lote na forma de um retângulo com 10 metros de largura e 13,5 metros de comprimento. Quantos metros de fio
de arame a firma terá que comprar para fazer a cerca elétrica?
(a) 117,5 metros
(b) 235 metros
(c) 240 metros

(e) 247 metros

(c)

QUESTÃO 29

(d)

Ana pergunta ao seu amigo. Na minha fazenda tenho uma criação de
porcos e galinhas totalizando 107 animais ao todo. A soma do número
de pés destes animais totaliza 300 pés. Quantos porcos e quantas galinhas Ana possuí na sua fazenda?

(e)

(a) 47 porcos e 60 galinhas

QUESTÃO 25

Thiago arou um lote medindo 120 metros de comprimento por 38
metros de largura para plantar verduras. Qual o tamanho da área que
Thiago arou?
(a) 158 m²

(b) 4650 m²
(c) 1280 m²

(b) 43 porcos e 64 galinhas
(c) 60 porcos e 47 galinhas

(d) 64 porcos e 43 galinhas
(e) 65 porcos e 43 galinhas

QUESTÃO 30

Calcule M.D.C (Máximo Divisor Comum) dos números 3; 5 e 6 e multiplique o resultado encontrado pelo número 9. Qual o valor encontrado
desta multiplicação?

(d) 4560 m²

(a) 810

QUESTÃO 26

Joaquim percorreu 46 quilômetros com um litro de gasolina em sua
moto de 150 cilindradas. Quanto ele irá gastar para percorrer 345 quilômetros se o litro de gasolina estiver custando R$ 4,26 reais?
(b) R$ 40,75

(c) 2000 litros

(d) 245 metros

(b)

(a) R$ 42,60

(b) 3000 litros

(e) 1500 litros

(c) R$ 3475,00 reais

(e) 4565 m²

(a) 1920 litros

(d) 1000 litros

(b) R$ 1103,25 reais

(e) R$ 3758,00 reais

Matheus comprou uma caixa de água com as seguintes medidas: 2
metros de comprimento, 1,2 metros de largura e 0,8 metros de altura.
Quantos litros de água poderão ser armazenados nesta caixa se ela estiver totalmente cheia?

(b) 126
(c) 320

(d) 270
(e) 275

(c) R$ 31,95

(d) R$ 30,85
(e) 38,85

FUNDAMENTAL COMPLETO

5/6

Porto de Moz - PA

