PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 14 de fevereiro de 2016

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

COVEIRO
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 20 (vinte) questões, 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 8:00 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 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 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 10.
Texto 1 – questões 1 a 3
FLUIMUCIL Xarope Pediátrico
Composição de Fluimucil Xarope Pediátrico
CADA ML DE XAROPE CONTÉM 20 MG DE N-ACETIL-CISTEÍNA
Posologia e Administração de Fluimucil Xarope Pediátrico
10-15 MG/KG/DIA. ATÉ 3 MESES 1 ML, 3 VEZES AO DIA; DE 3 A 6 MESES
2,5 ML, 2 VEZES AO DIA; DE 6 A 12 MESES 2,5 ML, 3 VEZES AO DIA; DE 1
A 4 ANOS 5 ML, 2 VEZES AO DIA; ACIMA DE 4 ANOS 5 ML, 3 VEZES AO
DIA. - MODO DE PREPARAR: ADICIONAR, NO FRASCO CONTENDO O
GRANULADO, AGUA POTÁVEL ATÉ A MARCA CIRCULAR IMPRESSA NO
VIDRO E AGITAR ATÉ COMPLETA DISSOLUÇÃO. O XAROPE
PREPARADO É VÁLIDO POR 12 DIAS A TEMPERATURA AMBIENTE.
Reações Adversas de Fluimucil Xarope Pediátrico
NAO TÊM SIDO ASSINALADAS. EM PARTICULAR O PRODUTO É ISENTO
DE EFEITOS SENSIBILIZANTES OU IRRITANTES MESMO EM INDIVÍDUOS
ASMÁTICOS OU COM HIPERSENSIBILIDADE BRÔNQUICA.
Contraindicações de Fluimucil Xarope Pediátrico
CONDIÇÕES DE RECONHECIDA HIPERSENSIBILIDADE À
ACETILCISTEINA
Indicações de Fluimucil Xarope Pediátrico
PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES BRONCOPULMONARES DE GRIPE E
RESFRIADO; BRONQUITES, BRONQUIOLITES, BRONCOPNEUMONIAS;
OTITES CATARRAIS, RINOFARINGITES, SINUSITES.
Disponível em: http://www.bulas.med.br/bula/2686/fluimucil+xarope+pediatrico.htm#posologia_e_administracao.
Acesso em: 8 jan. 2015.
[adaptado]

1. O texto tem como objetivo
(A)
(B)
(C)
(D)

fazer a publicidade de um novo remédio.
instruir sobre o uso de um medicamento.
apresentar o número de consumidores do remédio.
informar sobre as doenças causadas pelo medicamento.

2. No texto, a palavra “Posologia” indica os(as)
(A)
(B)
(C)
(D)

elementos que formam o produto.
maneiras como Fluimucil deve ser tomado.
situações em que Fluimucil não deve ser usado.
doenças que o uso do medicamento pode curar.
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3. O medicamento descrito é recomendado para
(A)
(B)
(C)
(D)

adultos.
crianças.
adolescentes.
mulheres grávidas.

Texto 2 – questões 4 a 10
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

Aposto que você não imaginava, mas uma das atividades ilegais que
mais movimenta dinheiro no mundo é o comércio de animais selvagens – eles
são retirados covardemente do ambiente natural e vendidos. Esse crime é
praticado por uma das maiores redes existentes do crime organizado
internacional, junto com o tráfico de drogas, de pessoas e armas. [...]
No Brasil, são milhões de animais retirados da natureza e vendidos
ilegalmente e o pior é que, entre o processo de captura e venda, além de todos
os bichos sofrerem maus-tratos, a maioria deles morre antes mesmo de chegar
a um comprador. Mesmo assim, o tráfico de animais é uma atividade que traz
muito lucro e envolve muita gente no mundo inteiro.
Os números são impressionantes. Segundo a Organização das Nações
Unidas (ONU), entre 20 e 25 mil elefantes são mortos na África todo ano. Entre
2010 e 2012, foram 100 mil mortos!
A população do elefante-da-floresta, por exemplo, já diminuiu em 62%
porque os bandidos estão interessados no marfim do elefante, que é muito
valioso. Para citar um exemplo mais próximo: você se lembra do Blue, do filme
“Rio” (que, aliás, tinha como tema o tráfico de animais)? Na vida real, ele é
uma ararinha-azul, nativa do Brasil e um dos animais mais ameaçados de
extinção. Há apenas 80 exemplares espalhados pelo mundo e acredita-se que
na próxima década a espécie será extinta.
O QUE PODE SER FEITO?
Existe fiscalização para tentar conter essas atividades, inclusive no
Brasil. Esse é um dos papéis do IBAMA, mas nosso país é muito grande e nem
sempre é possível chegar a todos os criminosos. Mas o ponto central é que só
existe venda quando existem compradores. Por isso, conscientizar as pessoas
de que ao comprar animais silvestres elas estão dando dinheiro e poder a uma
atividade cruel e ilegal é um bom começo. Muitas pessoas já se mobilizam
pelos animais domésticos, inclusive nas redes sociais, não será hora de
ampliar essa consciência para os animais silvestres? [...]
Manoella Oliveira
Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/bichos/trafico-de-animais-e-coisaseria-848182.shtml. Acesso em: 9 jan. 2015.
[adaptado]

4. O texto de Manoella Oliveira trata principalmente do (da)
(A)
(B)
(C)
(D)

tráfico de drogas e de armas.
comércio de animais silvestres.
matança de elefantes-da-floresta.
mobilização pelos animais silvestres.

5. Em “Existe fiscalização para tentar conter essas atividades” (l. 22), a locução sublinhada refere-se
ao (à)
(A) captura e venda de animais selvagens.
(B) utilização de ararinhas-azuis em filmes estrangeiros.
(C) compra e venda do marfim extraído das presas do elefante.
(D) publicidade de animais em extinção, como o elefante-da-floresta.
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6. O comércio de animais só não pode ser descrito como
(A)
(B)
(C)
(D)

ilegal.
covarde.
criminoso.
fracassado.

7. Segundo Manoella Oliveira, para resolver o problema apresentado, é essencial
(A)
(B)
(C)
(D)

produzir mais filmes com animais em extinção.
destinar mais verba aos órgãos de fiscalização.
prender os que vendem e compram animais selvagens.
convencer as pessoas a não comprar animais silvestres.

8. No enunciado “Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), entre 20 e 25 mil elefantes
são mortos” (l. 11 e 12), as palavras destacadas foram escritas com maiúsculas porque constituem
nome de
(A) lugar.
(B) escola.
(C) pessoa.
(D) instituição.

9. Em relação aos aspectos fonéticos, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

as palavras “marfim” e “filme” são oxítonas.
há ditongos nas palavras “cruel” e “animais”.
a letra “x” da palavra “próximo” representa o som /s/ .
a palavra “conscientizar” é separada como: con-sci-en-ti-zar.

10. A flexão no plural está incorreta em
(A)
(B)
(C)
(D)

lucro – lucros.
ambiente – ambientes.
população – populações.
organização – organizaçãos.
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MATEMÁTICA
11. O município de Cachoeira do Piriá, que comemorou 17 anos em 2012, deverá completar 50 anos
em
(A)
(B)
(C)
(D)

2046.
2045.
2044.
2043.
UTILIZE OS DADOS ABAIXO PARA RESPONDER ÀS PRÓXIMAS DUAS QUESTÕES

Um ano normalmente tem 365 dias, mas o ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos, tem 366 dias. Este
ano, de 2016, é bissexto.

12. O próximo ano bissexto ocorrerá em
(A)
(B)
(C)
(D)

2017.
2018.
2020.
2024.

13. A soma dos dias dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

1.826 dias.
1.828 dias
1.830 dias
1.832 dias

14. Uma viagem de Cachoeira do Piriá a Belém demorou 230 minutos, que correspondem a
(A)
(B)
(C)
(D)

3 horas e 20 minutos.
3 horas e 30 minutos.
3 horas e 40 minutos.
3 horas e 50 minutos.

15. Uma televisão custa R$ 999,00 e Paulo tem R$ 452,00. Para comprar essa televisão Paulo precisa
de mais
(A) R$ 537,00.
(B) R$ 547,00.
(C) R$ 557,00.
(D) R$ 577,00.

16. O salário de um servidor era de R$ 980,00 e, em dezembro, ele recebeu o dobro desse valor,
totalizando
(A) R$ 1.960,00.
(B) R$ 1.950,00.
(C) R$ 1.940,00.
(D) R$ 1.980,00.

17. A entrada para compra de um carro é a metade do seu valor. Se o carro custa R$27.750,00, a
entrada custará
(A) R$ 13.785,00.
(B) R$ 13.885,00.
(C) R$ 13.875,00.
(D) R$ 13.775,00.

6

18. Da direita para esquerda de quem olha, a menor das estrelas abaixo é a

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

primeira.
última.
segunda.
terceira.

19. Os ovos abaixo custam R$ 5,00. Comprei a metade desses ovos, paguei com uma cédula de

e recebi o troco em moedas de

. A quantidade de moedas recebidas foi

igual a

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

4.
5.
6.
7.

20. Se os meses de janeiro, março, maio, etc., são chamados de “verdes”, enquanto fevereiro, abril,
junho, etc. são chamados de meses “azuis”, dos meses abaixo o único verde é
(A) dezembro.
(B) outubro.
(C) agosto.
(D) novembro.
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