Caderno de Provas
CTA P 59 NF

AUX. DE SERV. DIVERSOS (1,2,3 e 4), AUX. DE SERV. GERAIS,
MOTORISTA,COVEIRO,VIGILANTE, SERVIÇOS GERAIS - ASG

Edital Nº. 01/2018 – Prefeituras e Câmaras
Municipais do Trairi e Agreste Potiguar

21 de outubro de 2018

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
þ Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
þ Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
þ A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
þ Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
þ O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para a sua
aplicação.
þ Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 20 (vinte) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de
Matemática.
þ Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
þ Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:

þ
þ
þ
þ

Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Matemática (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO:

Número de questões
20 questões
10 questões
30 questões

Pontos
60 pontos
40 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA FUNDAMENTAL
As questões de 01 a 05 têm relação com o texto seguinte:

Sentimento do Mundo
(1)

Tenho apenas duas mãos
e o sentimento do mundo,
mas estou cheio de escravos,
minhas lembranças escorrem
e o corpo transige
na confluência do amor.

(7)

Quando me levantar, o céu
estará morto e saqueado,
eu mesmo estarei morto,
morto meu desejo, morto
o pântano sem acordes.

(12)

Os camaradas não disseram
que havia uma guerra
e era necessário
trazer fogo e alimento.
Sinto-me disperso,
anterior a fronteiras,
humildemente vos peço
que me perdoeis.

Carlos Drummond de Andrade (Fragmento).

01. O gênero textual correspondente ao texto “Sentimento do mundo” é
A) carta.
B) poema.
C) crônica.
D) resenha.

02. No trecho “Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto, morto meu
desejo, morto o pântano sem acordes”, é possível perceber um sentimento de
A) irreverência a respeito da realidade social, com o objetivo de ridicularizar os costumes da época.
B) supervalorização das emoções pessoais, marcadas pela idealização do amor e da mulher.
C) desejo pelo equilíbrio entre o profano e o sagrado, por meio do contato com a natureza e com a
musicalidade.
D) pessimismo diante da vida, evidenciado pelas mortes do céu e do próprio poeta.
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03. Leia os fragmentos a seguir e responda as questões adequadamente.
“Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo [...]”
“Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado [...]"
“Os camaradas não disseram que havia uma guerra [...]”
Os verbos destacados em negrito estão conjugados respectivamente no
A) presente do indicativo, futuro do presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo.
B) presente do subjuntivo, futuro do presente do indicativo, pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
C) presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo.
D) presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo.

04. Com relação ao emprego apropriado da acentuação gráfica, é correto afirmar que os vocábulos “estará”
(2ª estrofe), “pântano” (2ª estrofe) e “necessário” (3ª estrofe) são acentuados obedecendo,
respectivamente, às seguintes regras:
A) Acento diferencial, oxítona terminada em ‘o’, paroxítona terminada em hiato.
B) Oxítona terminada em ‘a’, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo decrescente.
C) Oxítona terminada em ‘a’, proparoxítona, paroxítona terminada em ditongo crescente.
D) Acento diferencial, paroxítona terminada em ‘o’, proparoxítona.

05. Quanto à morfologia, os vocábulos minhas (linha 4), corpo (linha 5) e humildemente (linha 18)
classificam-se, respectivamente, em:
A) substantivo – pronome – adjetivo.
B) pronome – substantivo – adjetivo.
C) substantivo – adjetivo – preposição.
D) pronome – substantivo – advérbio.

06. Indique a alternativa que apresenta um substantivo abstrato.
A) Velocidade.
B) Fada.
C) Cavalo.
D) Paris.

07. Marque a opção em que o pronome destacado é possessivo.
A) Nós estamos felizes.
B) Meu sapato está furado.
C) Vossa Excelência não agiu corretamente.
D) Aquele rapaz está passando mal.
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08. Recorra aos seus conhecimentos sobre vozes verbais e aponte a alternativa cuja oração está na voz
ativa.
A) O rapaz foi assaltado pelos bandidos.
B) Alugam-se apartamentos mobiliados.
C) O leão se feriu.
D) O exército construiu a estrada.

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo:
A) cheio – escravos.
B) morto – saqueado.
C) minhas – escorrem.
D) guerra – disperso.

10. Nas palavras calma, tempo e porque, temos, respectivamente:
A) 4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.
B) 5 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas.
C) 5 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.
D) 4 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas.

11. Assinale a alternativa na qual a palavra dada possui um encontro vocálico e um encontro consonantal.
A) Adstringente.
B) Trabalho.
C) Saúde.
D) Destruir.

12. Na oração "Trata-se de pessoas pacíficas e civilizadas", o sujeito é
A) indeterminado.
B) inexistente.
C) simples.
D) composto.

13. Assinale a única frase que tem verbo transitivo direto.
A) O dia amanheceu.
B) O paciente necessita de cuidados.
C) Nós compramos uma linda casa.
D) As flores são lindas.
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14. Aponte a oração que apresenta predicado nominal.
A) As crianças dormiam profundamente.
B) O professor explicou o assunto.
C) Os ipês estão floridos.
D) Nós contaremos o segredo a você.
15. Na oração “Meu Deus, o que devo fazer agora?”, o termo em negrito exerce a função de
A) vocativo.
B) sujeito.
C) aposto.
D) complemento nominal.

16. Indique a alternativa correta quanto ao emprego da concordância verbal.
A) Reforma-se móveis velhos.
B) Não eras tu que defendia isso?
C) Talvez hajam aulas amanhã.
D) Já faz dois meses que eles chegaram.

17. Considerando os seus conhecimentos sobre regência verbal, marque a alternativa na qual a relação
existente entre o verbo e o seu complemento está adequada.
A) Eu me esqueci o presente.
B) Os meus filhos gostam de sorvete.
C) O meu chefe simpatizou você.
D) Assistimos um belo espetáculo no teatro.

18. Assinale a opção correta quanto ao uso da concordância nominal.
A) Eles ganharam bastantes prêmios.
B) Todas as camisas estão meia sujas.
C) Obrigado, disse a mulher.
D) É necessário a franqueza de uma criança.

19. As palavras digno, bacharel e devoção regem, respectivamente, as preposições:
A) com, a, em.
B) por, de, para com.
C) de, em, a.
D) para, por, a.
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20. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave, indicador de crase, está correto.
A) Todos leram à notícia.
B) Os homens voltaram à pé.
C) Tibúrcio voltou à estudar.
D) Hoje você irá à cidade.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA MATEMÁTICA AUX. DE SERV. DIVERSOS
(1,2,3 e 4), AUX. DE SERV. GERAIS, COVEIRO,
VIGILANTE, SERVIÇOS GERAIS - ASG
21. Luciana vai comprar um vestido em uma loja que oferece duas formas de pagamento: à vista, por R$
90,00, ou em dois pagamentos iguais de R$ 50,00 cada; sendo a primeira opção paga no ato da compra
e, a segunda forma, uma parcela paga no ato da compra e a outra um mês depois da compra. Qual a
taxa mensal dos juros cobrados pela loja?
A) 25 %
B) 20 %
C) 15 %
D) 10 %

22. A prefeitura de um município do interior do Rio Grande do Norte contratou um vigilante para as duas
praças da cidade. Ele inicia o trabalho diariamente durante a semana (segunda à sexta-feira) às 21 horas.
Ele, a cada dia de trabalho, deve fazer a ronda a cada 20 minutos. Se o vigilante realizou a primeira ronda
às 21h30min, qual o horário que ele fará a nona ronda?
A) 23h50min do mesmo dia.
B) 00h20min do dia seguinte.
C) 00h10min do dia seguinte.
D) 00h30min do dia seguinte.

23. De acordo com os cartórios das cidades X, Y e Z, tem-se a seguinte tabela contendo o registro de óbitos
no ano de 2017. Todos esses óbitos registrados tiveram os seus sepultamentos realizados nos cemitérios
públicos das mesmas cidades de registro no cartório.
Número de registro de óbitos em 2017 nas cidades X, Y e Z
Cidade
N° de óbitos
X
540
Y
260
Z
310
Fonte: Dados fictícios

Assinale a opção que mostra a média de enterros realizados pelos coveiros destas cidades.
A) 310 óbitos.
B) 410 óbitos.
C) 400 óbitos.
D) 370 óbitos.
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24. Em um hotel de 2 andares, há 21 camareiras e, durante o dia, elas são destinadas para os diferentes
andares. Ao final do dia, 15 camareiras foram trabalhar no primeiro andar, e 12 camareiras foram trabalhar
no segundo andar. Qual o número de camareiras que trabalharam em ambos andares do hotel?
A) 27 camareiras.
B) 06 camareiras.
C) 07 camareiras.
D) 08 camareiras.

25. Se foram utilizados 4 kg de cimento para construir 14 m de um muro com 80 cm de altura, para construir
350 m de um muro com 120 cm de altura, a quantidade necessária de quilos de cimento será de:
A) 160 kg.
B) 170 kg.
C) 180 kg.
D) 150 kg.

26. Um quadro de avisos deve ser produzido em fórmica, com a forma de trapézio isósceles, com as seguintes
dimensões: 310 cm de base maior, 70 cm de base menor e 150 cm de lado. Sendo o preço do centímetro
quadrado da fórmica no valor de R$ 0,02 quanto será pago pela fórmica para fazer esse quadro de avisos?
A) R$ 352,00.
B) R$ 334,00.
C) R$ 342,00.
D) R$ 348,00.

27. Para comemorar o dia das crianças, uma fábrica de brinquedos lançará uma caixa de carrinhos de tal
modo que o comprador da caixa poderá dividir a quantidade comprada igualmente entre 2, 3, 4 ou 5
crianças, não havendo sobra. O menor número de carrinhos que essa caixa deverá conter será:
A) 60.
B) 100.
C) 40.
D) 50.
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28. Na figura abaixo as retas r, s e t são paralelas; desta forma, marque a opção que apresenta um dos
possíveis valores para x

r
6x

2x + 12
s

2x + 2

2x + 4
t

A) 5.
B) – 3/4.
C) – 3.
D) – 3/2.

29. Para o aniversário de Júlia, sua mãe encomendou dois tipos de doces: brigadeiro e cajuzinho. A soma do
dobro do número de brigadeiros e do triplo do número de cajuzinhos é igual a 1700. E a diferença entre
o número de brigadeiros e de cajuzinhos é de apenas 100 doces. Quantos doces, do tipo brigadeiro,
foram encomendados?
A) 400.
B) 300.
C) 250.
D) 450.

30. A sombra do prédio A, em um terreno plano, às 15 horas do dia, mede 35 m. No mesmo horário, no
mesmo terreno plano do prédio A,um poste de altura de 5 m tem a sombra com 3 m de comprimento. A
altura do prédio A, em metros é aproximadamente de:
A) 35 m.
B) 49 m.
C) 43 m.
D) 58 m.

8

Prefeituras e Câmaras Municipais do Trairi/Agreste Potiguar – Concurso Público - 2018

