PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 21 de fevereiro de 2016

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nome do Candidato: _________________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
_____________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique
imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das
respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e
15 de Matemática. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00 h e término
às 12:00 h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de
sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado
no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois
lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o
processamento de suas respostas.
12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso
termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO PIRIÁ o
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015/PMCP do
referido concurso.

Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia com atenção os textos a seguir para responder às questões de 1 a 15.
Texto 1 – questões 1 a 7

Pais conversam menos com bebês quando brincam
com jogos eletrônicos (e isso pode afetar a fala)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pais costumam conversar com os filhos mesmo antes do seu nascimento. A
conversa começa quando eles ainda estão na barriga da mãe.
Essa comunicação precoce é considerada fundamental para o
desenvolvimento da fala infantil.
Estudo divulgado na revista científica “Jama”, da Associação Médica
Americana, alerta sobre os efeitos dos jogos eletrônicos com som sobre a
comunicação entre pais e filhos.
Conduzida por Anna Sosa, pesquisadora da Universidade de Northern
Arizona, a pesquisa mostra que pais conversam menos quando brincam com
jogos eletrônicos que “falam” ou emitem sons e luzes.
O trabalho analisou o comportamento de 26 pares de pais (25 mães e um pai)
e filhos, com idades entre 10 e 16 meses. Durante um ano e meio a
pesquisadora observou as interações dessas mães com seus bebês enquanto
brincavam com três tipos de produtos: jogos eletrônicos, brinquedos
tradicionais, como blocos de montar e massinha, e livros infantis.
A pesquisa mostrou que os pais falam muito mais com os filhos quando a
brincadeira envolve livros e brinquedos tradicionais: 67 e 56 palavras por
minuto, respectivamente. Quando a brincadeira envolve um brinquedo ‘falante’,
o número de palavras proferidas cai para 40 por minuto.
De acordo com a pesquisadora, a qualidade do conteúdo da conversação é
maior nos jogos sem pilhas, pois há maior riqueza de diálogo e
espontaneidade.
“É importante que os pais entendam que esses brinquedos eletrônicos,
aplicativos e jogos, inclusive os comercializados como educativos, são um
entretenimento para as crianças e não uma ferramenta para seu
desenvolvimento”, disse a especialista ao jornal “El País”.
Fabiana Futema
Disponível em: http://maternar.blogfolha.uol.com.br/2016/01/07/pais-conversam-menos-combebes-quando-brincam-com-jogos-eletronicos-e-isso-pode-afetar-o-desenvolvimento-da-fala/.
Acesso em: 8 jan. 2016

1. O texto 1 pertence ao gênero
(A)
(B)
(C)
(D)

editorial.
artigo científico.
artigo de opinião.
artigo informativo.

2. De acordo com as informações veiculadas no texto, é verdadeiro afirmar que, durante as
brincadeiras com jogos “tradicionais”, as interações entre pais e filhos apresentam
(A) mais qualidade e mais quantidade.
(B) diálogos mais ricos e menos longos.
(C) menos quantidade e mais simplicidade.
(D) mais espontaneidade e menos quantidade.

3

3. Da leitura do texto de Fabiana Futema, pode-se depreender que os brinquedos eletrônicos
sonorizados
(A) estimulam a comunicação entre pais e filhos.
(B) contribuem para o desenvolvimento precoce da fala das crianças.
(C) divertem os filhos e incentivam os pais a cultivar a conversação em família.
(D) funcionam mais como objetos de distração, mesmo os chamados educativos.

4. No texto de Fabiana Futema, a palavra “tradicionais” (l. 17) é empregada como antônimo de
(A)
(B)
(C)
(D)

comuns.
eletrônicos.
conservados.
descomplicados.

5. Em “inclusive os comercializados como educativos” (l. 24), a palavra destacada é
(A)
(B)
(C)
(D)

pronome pessoal e se refere a “os pais”.
pronome demonstrativo e retoma “jogos sem pilhas”.
artigo definido e determina “brinquedos eletrônicos, aplicativos e jogos”.
pronome demonstrativo e se refere a “brinquedos eletrônicos, aplicativos e jogos”.

6. No trecho “‘É importante que os pais entendam que esses brinquedos eletrônicos’” (l. 23), o verbo
destacado foi conjugado no
(A) modo imperativo.
(B) presente do subjuntivo.
(C) presente do indicativo.
(D) pretérito imperfeito do indicativo.

7. Há um verbo flexionado na voz passiva em
(A)
(B)
(C)
(D)

“Essa comunicação precoce é considerada fundamental” (l.3).
“O trabalho analisou o comportamento de 26 pares de pais” (l.11).
“A pesquisa mostrou que os pais falam muito mais com os filhos” (l.16).
“a qualidade do conteúdo da conversação é maior nos jogos sem pilhas” (l. 20 e 21).
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Texto 2 – questões 8 a 15

A tecnologia a serviço dos brutos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A falta de ar e a tremedeira incontrolável eram sinais do pânico se
apossando da estudante paulista B. M., 16 anos, ao se aproximar da escola.
Durante três meses seguidos, B. M. foi alvo de humilhações sistemáticas
encabeçadas por um grupo de colegas do próprio colégio. O quadro acima é
típico do bullying, o nome adotado no Brasil, em inglês mesmo, para descrever
um fenômeno infantojuvenil tão torturante quanto antigo. A novidade é que,
agora, ele também se dá pela internet. As colegas de B. M. criaram uma
comunidade no Orkut com o único objetivo de agredi-la. Em pouco tempo, o
site tornou-se ponto de encontro na rede para dezenas de colegas hostis a B.
M. As ameaças, terríveis mesmo para um adulto, eram deixadas no Orkut aos
montes: "Se aparecer na escola, vamos quebrar a tua cara!" ou "Te mato". B.
M. continuou indo à escola, onde as ameaças e piadas eram repetidas na
presença dela. Isolada, sempre em prantos, a estudante emagreceu 4 quilos.
Os pais registraram queixa em uma delegacia, mas nada mudou. O inferno de
B. M. só terminou quando ela trocou de escola, mas o estrago feito vai durar
muito tempo: "É impossível esquecer o massacre".
O drama de B. M. ocorreu há quatro anos. Desde então o cyberbullying,
o assédio covarde organizado por grupos contra uma pessoa e alimentado via
internet, cresceu no Brasil. Uma nova pesquisa conduzida com mais de 5 000
alunos do ensino fundamental em todo o Brasil revela dados assustadores
sobre o uso da internet para a organização de ataques à honra das pessoas. O
levantamento feito pela Plan, uma ONG presente em 66 países, mostra a
extensão do problema nas escolas. Pelo menos um em cada seis estudantes
disse aos pesquisadores já ter sofrido agressões sistemáticas e organizadas
na rede. A maldade dos agressores é potencializada pelo cyberbullying. As
comunidades virtuais, os blogs e as correntes de mensagens são áreas de
convivência dos adolescentes, locais em que eles se expõem, paqueram e
trocam ideias. Ser privado dessa convivência ou, pior, ser alvo de ataques dos
próprios colegas ali é devastador. Resume B. M.: "A autoestima desaparece".
o

CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T. C. Português: linguagens, 7 ano.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 166.

8. Trecho de uma reportagem publicada pela revista Veja, o texto “A tecnologia a serviço dos brutos”
tem como tema central
(A) a internet.
(B) o cyberbulling.
(C) a violência na escola.
(D) as comunidades virtuais.

9. O problema sobre o qual se fala no texto é qualificado como “assédio covarde” porque
(A)
(B)
(C)
(D)

se trata de tentativas de intimidação em que não há ameaças de agressão física.
a pessoa agredida tem que enfrentar sozinha um sem-número de agressores.
as humilhações e ofensas se restringem ao ambiente em que convivem agredido e agressores.
as vítimas não podem reagir a tentativas de agressão feita por colegas dentro do ambiente escolar.

10. Segundo a reportagem, o problema de B.M.
(A)
(B)
(C)
(D)

teve efeitos psicológicos graves e duradouros.
foi uma ocorrência isolada em ambiente escolar.
ficou resolvido quando ela registrou queixa na polícia..
não teve maiores consequências graças à ação da polícia.
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11. Há uma palavra usada em sentido conotativo no enunciado
(A)
(B)
(C)
(D)

“A novidade é que, agora, ele também se dá pela internet” (l.6 e 7).
“Isolada, sempre em prantos, a estudante emagreceu 4 quilos” (l.13).
“A falta de ar e a tremedeira incontrolável eram sinais do pânico” (l.1).
“O inferno de B. M. só terminou quando ela trocou de escola” (l.14-15).

12. No trecho “As ameaças, terríveis mesmo para um adulto” (l.10), a palavra em destaque é
equivalente a
(A) até.
(B) demais.
(C) bastante.
(D) tampouco.

13. No trecho “Desde então o cyberbullying, o assédio covarde organizado por grupos contra uma
pessoa e alimentado via internet, cresceu no Brasil” (l.17-19), as vírgulas foram usadas para
(A) isolar um aposto.
(B) isolar adjuntos adverbiais.
(C) separar orações coordenadas.
(D) separar elementos de mesma função sintática.

14. As palavras acentuadas em obediência à mesma regra são
(A)
(B)
(C)
(D)

pânico – colégio.
países – próprios.
convivência – inglês.
eletrônicos – fenômenos.

15. Há um conector cuja função foi analisada incorretamente em
(A)
(B)
(C)
(D)

“mas nada mudou” (l.14) > indica oposição.
“ao se aproximar da escola” (l.2). > indica lugar.
“tão torturante quanto antigo” (l.6). > ideia de comparação.
“para descrever um fenômeno” (l.5 e 6) > noção de finalidade.
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MATEMÁTICA
O IDH – M (Índice de Desenvolvimento Humano – Municipal) mede a qualidade de vida dos
brasileiros quanto aos aspectos longevidade (Saúde), renda e educação.
Considere os dados do IDH de Cachoeira do Piriá abaixo para as questões 16, 17 e 18.

ANO
1991
2000
2010

IDH-M de CACHOEIRA DO PIRIÁ
Longevidade
Renda Educação
0,634
0,369
0,036
0,661
0,406
0,102
0,779
0,449
0,303

Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=cachoeira-do-piria/PA
-Veja-o-IDH-Municipal---indice-de-desenvolvimento-humano---do-seu-municipio

16. Nas três medições do quadro, os índices do IDH de Cachoeira do Piriá aumentaram
(A)
(B)
(C)
(D)

somente em relação à longevidade.
somente em relação à renda.
somente em relação à educação.
em todos os três aspectos considerados.

17. Os índices de Cachoeira do Piriá, quanto ao aspecto longevidade, sempre
(A)
(B)
(C)
(D)

foram superados pelo aspecto renda.
superaram os outros dois aspectos.
foram inferiores ao aspecto educação.
situaram-se entre os aspectos renda e educação.

18. A classificação da qualidade dos municípios pelo IDH se dá pelas faixas do desenvolvimento
humano abaixo:
Muito baixo
0,000 a 0,499

Baixo
0,500 a 0,599

Médio
0,600 a 0,699

Alto
0,700 a 0,799

Muito alto
0,800 a 1,000

O IDH-M de Cachoeira do Piriá em 2010, quanto à longevidade, é considerado
(A) baixo.
(B) médio.
(C) alto.
(D) muito alto.

19. Com 250 ml de polpa de fruta se obtém 750 ml de refresco. Para se obter 3 litros (3.000 ml) de
refresco serão necessários
(A) 1 litro e meio de polpa de fruta.
(B) 750 ml de polpa de fruta.
(C) 950 ml de polpa de fruta.
(D) 1 litro de polpa de fruta.

20. Em um concurso havia 4.800 candidatos inscritos, e o número de mulheres estava para o de
homens na razão de 3 para 5. A quantidade de homens que excedia à de mulheres era igual a
(A) 1.200.
(B) 1.400.
(C) 1.600.
(D) 1.800.

21. Com o desconto de 25%, concedido por uma loja, João comprou uma camisa por R$ 48,00. Sem o
desconto, essa camisa custava
(A) R$ 68,00.
(B) R$ 72,00.
(C) R$ 60,00.
(D) R$ 64,00.
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CONSIDERE A PLACA RETANGULAR SINALIZADORA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
DA FIGURA ABAIXO, QUE MEDE 50 CENTÍMETROS DE LARGURA POR
2 METROS DE COMPRIMENTO, PARA AS QUESTÕES 22 E 23.

22. A área da placa mede
(A)
(B)
(C)
(D)

0,5 m2.
1,0 m2.
1,5 m2.
2,0 m2.

23. O perímetro da placa mede
(A)
(B)
(C)
(D)

5 m.
4 m.
3 m.
2 m.

24. Para solucionar uma situação problema, houve necessidade de se resolver a seguinte equação do
2º grau: x2 – 12x + 35 = 0. A maior das soluções dessa equação é igual a
(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
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25. Suponha que a frente da igreja da foto abaixo tenha três portas inferiores de mesma área e sete
janelas superiores, também de mesma área, de modo que a soma das medidas de todas essas dez
áreas, de portas e janelas, meça 24 metros quadrados. A área de uma porta, que mede três vezes a
área de uma janela, será igual a

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

1,5 m².
2,7 m².
3,6 m².
4,5 m².

26. Considere o gráfico abaixo, com os percentuais de uma fictícia pesquisa para presidente de um
clube, com três candidatos: A, B e C.

O percentual de votos nulos é igual a
(A) 13,7%.
(B) 12,7%.
(C) 11,7%.
(D) 10,7%.
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27. Com base no quadro abaixo, resultado de uma pesquisa nos municípios paraenses, é possível
afirmar que foram consultados

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

132 municípios.
138 municípios.
144 municípios.
150 municípios.

28. Ao longo de uma estrada há 3 cidades vizinhas. A distância entre a primeira e a terceira cidade é
igual a 45 km e entre a segunda e terceira é de 27 km. A distância entre a primeira e a segunda cidade
é de
(A) 24 km.
(B) 22 km.
(C) 20 km.
(D) 18 km.

29. A soma de M + P, de modo que a multiplicação (x) abaixo esteja correta, é igual a

3
(A)
(B)
(C)
(D)

2

0

0

P

1
1
4

6
M
0

x

8.
7.
6.
5.

30. Quatro amigos Alcir, Bruno, Carlos e Jean têm idades diferentes. Alcir é mais velho do que Carlos e
mais novo do que Jean, enquanto Bruno é o mais velho dos amigos. É correto afirmar que
(A) Carlos é mais velho que Jean.
(B) o mais novo dos amigos é Carlos.
(C) Jean é o mais novo dos amigos.
(D) a soma das idades é igual a 40 anos.
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