
 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 001/2011 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

PROVA OBJETIVA: 17 de julho de 2011 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Cargos: Auxiliar de Secretaria, Motorista C e D, Operador de Máquinas Pesadas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 20 (vinte) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 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 8:00h e término 
às 12:00h (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 20. 
 

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 na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. 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.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Baião, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2011-PMB.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM BASE NO TEXTO 1, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA 
CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 05. 
 
01.  No texto, o autor 
(A) critica o sentido da palavra tamanduá. 
(B) estabelece a origem da expressão abraço de amigo falso. 
(C) determina a origem latina da expressão abraço de tamanduá. 
(D) explica, de forma bem-humorada, o significado de abraço de tamanduá. 

 
02.  O abraço do tamanduá não simboliza  
(A) cilada. 
(B) traição. 
(C) franqueza. 
(D) deslealdade. 

 
03.  Em “o tamanduá é considerado o maior investidor no curto prazo” (linhas 10-11), ocorre 
(A) antítese. 
(B) hipérbole. 
(C) metonímia. 
(D) comparação.  

 
04.  No que concerne às normas de pontuação e ortografia, é correto afirmar que 
(A) a palavra “tamanduá” (linha 1) é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “a”. 
(B) “tamanduá” (linha 1) e “conveniente” (linha 2) são palavras que têm o mesmo número de sílabas. 
(C) os dois-pontos introduzem uma explicação em “irá servir de isca para o aparecimento, aí sim, do seu 

grande banquete: formigas” (linhas 9-10). 
(D) as vírgulas separam uma oração coordenada em “ganhou o sentido de abraço de amigo falso 

porque, quando vê um inimigo, o tamanduá se ergue” (linhas 4-5). 
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TEXTO 1 

 

Abraço de Tamanduá 
 

Tamanduá vem do Tupi tá-monduá, caçador de formigas. O tamanduá é 
mamífero e desdentado, uma combinação muito conveniente para a mãe 
dele. 
O abraço de tamanduá ganhou o sentido de abraço de amigo falso porque, 
quando vê um inimigo, o tamanduá se ergue nas patas traseiras e abre as 
dianteiras anunciando um abraço. Encantado com a recepção, o inimigo se 
aproxima. Aí, o tamanduá abraça e comprime a vítima, cravando-lhe as 
unhas nas costas. Evidentemente, o desdentado tamanduá nada pode fazer 
com o apetitoso cadáver, que irá servir de isca para o aparecimento, aí sim, 
do seu grande banquete: formigas. No mundo animal, o tamanduá é 
considerado o maior investidor no curto prazo. 

PIMENTA, Reinaldo. A Casa da Mãe Joana. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p. 14-15. 
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05.  Em “cravando-lhe as unhas nas costas”, o pronome destacado se refere a 
(A) “vítima” (linha 7). 
(B) “abraço” (linha 6). 
(C) “recepção” (linha 6). 
(D) “tamanduá” (linha 7). 
 
 

              TEXTO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM BASE NO TEXTO 2, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA 
CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 06 A 10. 
 
06.  Com “a cabeceira é filha das arestas” (linha 5), o autor quis evidenciar que a(s) 
(A) vaidade humana é causa de conflitos. 
(B) pessoa que se senta à cabeceira é inferior às outras. 
(C) posição das pessoas à mesa não influi na troca de ideias. 
(D) mesas que não são redondas favorecem o entendimento. 

 
07.  A tese de que a expressão “mesa redonda” teve origem em um problema de etiqueta na corte do rei 
Artur é 
(A) fictícia. 
(B) autêntica. 
(C) comprovada. 
(D) incontestável. 

 
08.  No que se refere aos fatos da língua, é correto afirmar que 
(A) o enunciado “no século VI d.C” (linha 2) deve ser lido “no século sexto depois de Cristo”. 
(B) o verbo está na voz passiva em “foi resolvido um dos maiores problemas de etiqueta”(linha 2). 
(C) o adjetivo “ilustre” está no grau superlativo relativo em “reuniões com pessoas ilustríssimas”(linha 3). 
(D) a palavra sublinhada em “que foi após uma reunião do partido liberal” (linha 7) é  uma conjunção 

adversativa. 
 
09.  As palavras destacadas em “na corte do rei Artur” (linha 1) e “criação de gado de corte” são 
(A) sinônimas. 
(B) antônimas. 
(C) parônimas. 
(D) homógrafas. 
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Mesa Redonda 
 

Diz a lenda que, na corte do rei Artur e seus cavaleiros da Távola Redonda, 
no século VI d.C, foi resolvido um dos maiores problemas de etiqueta da 
humanidade. Em reuniões com pessoas ilustríssimas sentadas a uma mesa, 
quem deve ocupar o lugar de destaque da cabeceira?  [...] O marceneiro real 
pensou, pensou, concluiu que a cabeceira é filha das arestas e chegou à 
ideia genial: uma mesa redonda. 
Conta a história que foi após uma reunião do partido liberal inglês, em 1887, 
na casa de Sir William Harcourt que a expressão mesa redonda começou a 
ser  usada para, independentemente da forma da mesa, designar um debate 
de interesse público. 
O sentido da expressão ganhou tal amplitude que hoje ela é aplicada a 
qualquer reunião de troca de idéias, mesmo sem mesa nenhuma, inclusive 
via internet. 

PIMENTA, Reinaldo. A Casa da Mãe Joana. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p. 149. 
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10.  Quanto às noções de sintaxe, é verdadeiro afirmar que 
(A) “no século VI d.C” (linha 2) é adjunto adnominal. 
(B) “à idéia genial” (linha 5-6) é complemento nominal. 
(C) “amplitude” (linha 11) é objeto direto de “ganhou” (linha 11). 
(D) o sujeito do verbo “conta” (linha 7) é “uma mesa redonda” (linha 6). 
 

MATEMÁTICA 
 
O GRÁFICO ABAIXO SE REFERE À VENDA DE CERTA MARCA DE CARRO. UTILIZE-O PARA AS 
PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES 

Venda de veículos (em mil unidades) 

 
 
11. No mês de março, quantos mil veículos a mais do que em fevereiro foram vendidos? 
(A) 26,14. 
(B) 11,53. 
(C) 14,61. 
(D) 3,08. 
 
12. Quantos veículos foram vendidos de agosto a dezembro de 2006? 
(A) 57.420. 
(B) 58.420. 
(C) 59.420. 
(D) 60.420. 
 
13. A distância de Baião a Belém, em linha reta, é de 204 km. Se fosse possível fazer esse percurso 
sem parar, com a mesma velocidade de 60 quilômetros por hora, quanto tempo a viagem de Baião a 
Belém duraria? 
(A) Duas horas e vinte e quatro minutos.  
(B) Cinco horas e quatro minutos. 
(C) Quatro horas e quatro minutos. 
(D) Três horas e vinte e quatro minutos. 
 
14. Uma pessoa vendeu duas motos por R$ 6.000,00 cada uma. Em uma das vendas, teve prejuízo de 
20% e na outra, obteve lucro de 20%. Em relação ao resultado final dessas transações ela 
(A) não teve lucro nem prejuízo. 
(B) teve lucro de R$ 500,00. 
(C) teve prejuízo de R$ 500,00. 
(D) teve prejuízo de R$ 1.000,00. 
 
15. A Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, em Baião, foi construída em um ano em que os dois 
últimos algarismos são iguais, a soma dos dois primeiros algarismos é igual a 10 e a soma dos 4 
algarismos é igual a 14. Em que ano essa igreja foi construída? 
(A) 1922. 
(B) 1933. 
(C) 1822. 
(D) 1833. 
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16. Oitenta e cinco anos após sua fundação, o município de Baião foi emancipado. A soma do ano de 
fundação com o ano de emancipação resulta em 3473 anos. Em que ano o município de Baião foi 
emancipado? 
(A) 1694. 
(B) 1700. 
(C) 1779. 
(D) 1812. 
 
17. Um vendedor de peixes possuía um caixa de isopor com gelo e Maparás. Após certo tempo, 1/8 dos 
Maparás da caixa estragaram; posteriormente, estragaram 1/3 do que havia sobrado, restando ainda 70 
Maparás em boas condições. Qual o total de Maparás que havia inicialmente na caixa de isopor? 
(A) 150. 
(B) 140. 
(C) 130. 
(D) 120. 
 
UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA AS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES 
O piso do pátio de uma escola, que tem forma retangular com 18 m de comprimento e 7 m de largura, 
será coberto com lajotas quadradas que medem 25 cm de lado. 
 
18. Quantas lajotas serão necessárias para cobrir o piso? 
(A) 2116. 
(B) 2016. 
(C) 2160. 
(D) 2260. 
 
19. O perímetro desse pátio mede 
(A) 50 m. 
(B) 48 m. 
(C) 46 m. 
(D) 44 m. 
 
20. José é mais alto que Roberto. Paulo é mais alto que José. Roberto é mais alto que Pedro. Em 
relação a essas pessoas, é correto afirmar que  
(A) Roberto é o mais baixo. 
(B) Paulo é mais alto que Roberto. 
(C) Pedro é mais alto que José. 
(D) José é o mais alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 




