PROCESSO SELETIVO Nº 004/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC
OPERÁRIO BRAÇAL
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões esta assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Atualidades
Total de questões

Nº QUESTOES
15
10
05
30

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):









Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite
a presença do fiscal.
Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, totalmente coberto.
Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO
DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente preenchido e assinado.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
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a)Maria trabalha de pajem.
b)A viajem foi maravilhosa.
c)Ele demonstrou muita corajem no caminho.
d)O motor estava repleto de ferrujem.

Língua Portuguesa

1. Nas alternativas abaixo assinale a frase em que o
verbo grifado está no tempo verbal presente.

7. Assinale a alternativa em que as palavras
apresentam à mesma regra de pontuação.

a)Estou com muita fome.
b)Eu escrevi muito na redação.
c)Eu farei a tarefa depois.
d)Eu cheguei atrasado.

a)Pés- júri- água.
b)Jacaré-cipó- alguém.
c)Mártir-ótimo-chapéu.
d)Relâmpago- álbum-café.

2. Na frase: O menino andou de bicicleta pela
calçada. Assinale a alternativa na qual o verbo
grifado está no futuro do presente do indicativo.

8. Em relação ao uso da crase, assinale a
alternativa correta:
a)Ele foi passear à cavalo.
b)Passe o papel à ela.
c)Sairei daqui à uma hora.
d)Eles foram à casa dos avós.

a)Andava.
b)Anda.
c)Andará.
d) Andaria.

9. Analise as frases e identifique a que está
pontuada corretamente.

3. A grafia correta da palavra casa no diminutivo é:

a)Ana foi ao mercado, comprar leite queijo ovo e
frutas.
b)Nossa, Que calor.
c)Rio de Janeiro,25 de dezembro de 2015.
d)Maria é bonita!

a)Cazinha.
b)Casinha.
c)Cazinhola.
d)Cazebre.
4. Assinale a alternativa abaixo em que se encontra
adjetivo de dois gêneros.

10. Classifique os pronomes em negrito da frase:
Esta mulher viu esse menino brincando e aquele
chorando.

a)Brinquedo divertido.
b)Menina bonita.
c)Filme incrível.
d)Rapaz estudioso.

a)Pronome relativo.
b)Pronome possesivo.
c)Pronome indefinido.
d)Pronome demonstrativo.
11. Indique a frase de acordo com a colocação
pronominal encontra-se ênclise:

5. Na frase: Ele reclama constantemente do
trabalho. A palavra sublinhada é:

a)Dê –me um copo de suco.
b)Colocar-te-ei no balé.
c)Quem se lembrará de mim?
d)Jamais vos incomodará sobre isso.

a)Pronome.
b)Adjetivo.
c)Interjeição.
d)Advérbio.

12. Seus lindos olhos azuis e serenos deixavam
transparecer sua meiguice e ternura. O texto é:

6. Marque a alternativa a qual apresenta a palavra
sublinhada escrita corretamente:

a)Narração.
b)Descrição.
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c)Dissertação.
d)Exposição.

c)0,22.
d)0,25.

13. Classifique a frase: Amanheceu chovendo muito.

19. Qual a razão entre 15 e6:

a) Sujeito indeterminado.
b)Sujeito simples.
c)Sujeito inexistente.
d)Sujeito composto.

a)2,5.
b)3,5.
c)2,1.
d)3.

14. Assinale a alternativa onde o verbo assistir é
transitivo indireto.

20. A costureira para fazer 3 vestidos usou 6 metros
de tecido. Quantos metros de tecido usará se
fizer 8 vestidos.

a)Eles assistiram a um filme.
b)O empregado não assistirá o patrão.
c)O enfermeiro assiste o paciente.
d)A mãe assiste o filho febril.

a)12
b)14
c)16
d)9

15. Em relação ao uso de mau ou mal referente a
mal a frase correta é:
a)O garoto está passando mal.
b)A loja tem um mal funcionário.
c) A timidez é um mal sinal.
d)Hoje estou de mal humor.

21. Ana comprou 6 bolsas e pagou R$150,00.
Quanto vai pagar se comprar 8 bolsas ?
a)R$300,00.
b)R$200,00.
c)R$250,00.
d)R$225,00.

Matemática

16. Calcule o valor da expressão:
12+5-8-9+4-3=

22. Calcule a porcentagem correspondente de 48%
de 350 tijolos.

a)3
b)2
c)1
d)4

a)161.
b)94.
c)168.
d)172.

17. Analise 5+(4+3)=(5+3)+4 é uma propriedade da
adição :

23. Qual o resultado da equação 16x-45=83.

a)Comutativa.
b)Associativa.
c)Elemento neutro.
d)Elemento oposto.

a)6
b)9
c)4
d)8

18. Converta em números decimais:
a)0,75.
b)0,35.
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24. Transforme 63,5km em metros.

a) O Brasil conquistou o direito de sediar as
olimpíadas depois de tentar duas vezes a
candidatura.
b)A decisão da votação ficou entre Paris e Rio de
Janeiro.
c)O Brasil é o segundo país sul- americano a
sediar uma olimpíada.
d)A cidade do Rio de Janeiro venceu a votação
de 66 votos a 32 no dia 2 de outubro de 2009.

a)635m.
b)6350m.
c)63500m.
d)635000m.
25. Qual a área de um retângulo na qual sua base
mede 42cm sendo que sua altura é a metade da
base.

29. O espaço urbano com continuidade territorial
que em razão de sua população e relevância
política socioeconômica, tem influência nacional
ou sobre uma região. Assinale a correta:

a)882cm².
b)832cm².
c)682cm².
d)792cm².

a)Cidade Polo.
b)Grande Metrópole.
c)Capitais dos Estados.
d)Metrópole.

Atualidades

26. Em relação ao desenvolvimento urbano
brasileiro, os índios passaram a viver nas
grandes cidades principalmente em:

30. Nas últimas décadas a expectativa de vida do
brasileiro subiu para:

a)São Paulo- Manaus – Boa Vista – Rio de
Janeiro.
b)Cuiabá – Campo- Grande – Curitiba- Porto
Velho.
c)São Paulo-Rio de Janeiro- Cuiabá – Goiânia.
d)Cuiabá- Belém- Boa Vista-Palmas.

a)65 anos.
b)74,9 anos.
c)65,9anos.
d)75 anos.

27. O maior projeto criado no Brasil para
recuperação de patrimônio histórico recebeu o
nome de:
a)Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
b)Ministério da Cultura.
c)Programa Monumenta.
d) PAC das Cidades Históricas.
28. Com relação às olimpíadas 2016 é correto
afirmar:
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