
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 GARI 



 

PARTE I - PORTUGUÊS 
 
As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte: 
 

O galo bão 
Um homem da cidade, viajando pelo interior, foi pela 

primeira vez a uma rinha para assistir a uma briga de galos. 
Lá chegando, descobriu que um cara apostava e ganhava 
todas: não errava uma. O galo em que ele apostava vencia 
sempre. 

Como não entendia disso, mas queria ganhar dinheiro, 
resolveu consultar o apostador antes de jogar. 

- Meu amigo, vi que ganha sempre e estou querendo 
apostar na próxima luta. Dá uma dica: qual é agora o galo 
bom? O branco ou o preto? 

- O galo bão é o branco. 
E ele não perdeu tempo: apostou logo cem reais no galo 

branco. 
Começa a briga e o galo branco leva uma surra enorme. 

Em 3 minutos, já estava todo derrubado no chão. O preto 
venceu com facilidade. 

Ele não se conteve e foi tirar satisfação com o apostador: 
- Como é, amigo, o senhor não disse que o galo branco 

era o bom? 
E o apostador, com a maior tranquilidade: 
- E o senhor não viu que era verdade? O galo branco era 

o bão, o marvado era o preto! 
(Adaptado de: 

http://www.agricoma.com.br/agricoma/humor/humor.htm. 
Acesso em: 10/12/2013.) 

 
01 - O humor da piada resulta principalmente: 

A) do fato de o homem da cidade (normalmente 
considerado esperto) ter sido enganado pelo homem 
do interior (normalmente considerado ingênuo). 

B) da surpresa do resultado da briga: o galo 
considerado o melhor ter sido vencido pelo outro 
galo. 

C) do fato de o apostador ter se enganado pela primeira 
vez justamente quando foi consultado pelo homem 
da cidade. 

D) do duplo sentido do adjetivo bom: “bondoso” e “o 
melhor”. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
02 - Na linguagem utilizada na piada, há traço de 
informalidade em: 

A) O preto venceu com facilidade. 
B) “O galo em que ele apostava vencia sempre”. 
C) “foi pela primeira vez a uma rinha para assistir a 

uma briga de galos”. 
D) “E o senhor não viu que era verdade?” 
E) “Dá uma dica: qual é agora o galo bom?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As questões 03 e 04 referem-se aos quadrinhos seguintes: 

 
 
03 - Das afirmações seguintes: 
I. Os adjetivos CALMO, ASSUSTADO, APAIXONADO e 
TRISTE se referem ao substantivo HUMOR. 
II. Em “99% de umidade”, a expressão “de umidade” é 
adjetivo pátrio. 
III. De acordo com a personagem Gaturro, o seu humor é 
expresso pelos bigodes. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
04 - Os vocábulos HUMOR e ASSUSTADO apresentam, 
respectivamente: 

A) 04 e 08 fonemas 
B) 05 e 08 fonemas 
C) 04 e 09 fonemas 
D) 05 e 09 fonemas 
E) 01 e 02 fonemas 

 
As questões de 05 a 07 referem-se a um trecho do folheto 
de cordel “As proezas de João Grilo”. 
  

João Grilo disse: estou pronto  
pode dizer a primeira 
se acaso sair-me bem 
venha a segunda e a terceira 
venha a quarta e a quinta 
talvez o Grilo não minta 
diga até a derradeira 
 

Perguntou: qual o animal 
que mostra mais rapidez 
que anda de quatro pés 
de manhã por sua vez 
ao meio-dia com dois 
passando disto depois 
à tardinha anda com três? 
 

O Grilo disse: é o homem 
que se arrasta pelo chão  
no tempo que engatinha 
depois toma posição 



 

anda em pé e  bem seguro 
mas quando fica maduro 
faz três pés com o bastão. 
[...] 

(“As proezas de João Grilo”. Antologia de folhetos de 
cordel - Amor, história e luta. São Paulo: Moderna, 2005.) 

 
05 - Que tipos de numerais foram empregados no texto? 

A) ordinais e multiplicativos 
B) cardinais e multiplicativos 
C) cardinais e ordinais 
D) cardinais e fracionários  
E) ordinais e fracionários 

 
06 - Das afirmações seguintes: 
I. Os numerais da primeira estrofe indicam a sequência das 
perguntas que a personagem pretende responder. 
II. Na segunda estrofe, os numerais indicam a quantidade de 
pés do animal descrito na adivinhação. 
III. A manhã, o meio dia e a tardinha se referem, 
respectivamente, as seguintes fases da vida humana: à 
primeira infância, à maturidade e à velhice. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão corretos. 

 
07 - Identifique o único item que apresenta substantivo 
abstrato: 

A) rapidez 
B) Grilo 
C) bastão 
D) animal 
E) chão 

 
As questões de 08 a 10 referem-se a tira seguinte: 

 
 
 
 

08 - Qual o único artigo indefinido empregado na tira? 
A) o 
B) que 
C) a  
D) um 
E) na 

 
09 - Dentro dos vocábulos seguintes, identifique o que 
apresenta hiato:  

A) gente 
B) dia 
C) aula 
D) outubro 
E) futuro 

 
10 - A frase “valorize o professor” encontra-se no seguinte 
tempo e modo: 

A) pretérito perfeito do indicativo 
B) pretérito imperfeito do indicativo 
C) presente do subjuntivo 
D) pretérito do subjuntivo  
E) imperativo afirmativo 

 
PARTE II - MATEMÁTICA 
 
11 - O gráfico abaixo mostra a produção de uma fábrica de 
calçado no 1º trimestre de 2015.  

 
Com base no gráfico, podemos afirmar que para que a 
produção do trimestre chegue a 4000 pares faltam quantos 
pares? 

A) 220 
B) 196 
C) 314 
D) 216 
E) 316 

 
12 - Um sitiante cria em seu sítio cabras e avestruzes. 
Contando os pés de todos os animais que possui, ele chegou 
a 106. Contando o número de cabras, chegou a 15. Qual é o 
número de avestruzes que o sitiante cria? 

A) 46 
B) 23 
C) 16 
D) 30 
E) 35 

 
 
 
 



 

13 - Juliana deu uma cédula de R$ 50,00 para pagar a 
compra de duas calças. Sabendo que o preço de três calças 
é R$ 54,00. Quanto ela recebeu de troco? 

A) R$ 14,00 
B) R$ 18,00 
C) R$ 16,00 
D) R$ 13,00 
E) R$ 17,00 

 
14 - Nos primeiros três meses do ano de 2016, uma grande 
indústria de automóveis, produziu 1275 veículos. Em 
janeiro e fevereiro, o número de unidades fabricadas foi o 
mesmo; em março, foi de 36 unidades a mais do que em 
fevereiro. Com base nestas informações, quantos veículos 
foram produzidas em março? 

A) 413 
B) 420 
C) 449 
D) 256 
E) 439 

 
15 - A soma de três números é 54,05. A soma da segunda 
parcela com a terceira é 40,80, e a segunda é o dobro da 
primeira. Qual é o maior destes números? 

A) 14,30 
B) 13,25 
C) 27,32 
D) 19,45 
E) 26,50 

 
16 - O Pequeno Polegar é um conto de fadas infantil. Nesse 
conto, o personagem principal tem uma bota com a qual dá 
passos de sete léguas. Após o sucesso dessa bota, o Pequeno 
Polegar resolveu inventar botas de três, de quatro e de seis 
léguas. Em um mesmo dia, ele foi à casa de sua amiga 
Mafalda usando cada uma dessas três botas, e percebeu que: 
 Como havia chovido, cada vez que a bota tocava no 

chão, deixava uma marca; 
 Entre sua casa e a casa de Mafalda, exatamente em três 

locais, havia marcas das três botas juntas; 
 No último passo, onde haveria a quarta marca de três 

botas, ele chegou à casa de Mafalda. 
Qual é a distância da casa do Pequeno Polegar à casa de sua 
amiga Mafalda? 

A) 52 léguas 
B) 44 léguas 
C) 54 léguas 
D) 48 léguas 
E) 58 léguas 

 
17 - A média da altura dos cinco jogadores de um time de 
basquete, no início de um jogo, era de 1,98 m. Após 5 min 
foram feitas duas substituições: saiu um jogador de 1,93 m 
e entrou um de 1,90 m; saiu um jogador de 2,04 m e entrou 
um de 2,09 m. Você acha que com as duas substituições a 
média de altura do time aumentou, diminuiu, ou ficou na 
mesma? Qual a nova média? 

A) A nova média aumentou e será de 1,984 m 
B) A nova média diminuiu e será de 1,94 m 
C) A nova média ficou na mesma, que era de 1,98 m 
D) A nova média diminuiu e será de 1,92 m 
E) A nova média aumentou e será de 1,986 m 

18 - Antes de iniciar as aulas de Educação Física do 1º ano, 
o professor Mauro mediu a altura e a massa(“peso”) de seus 
alunos. Examine os valores dessas medidas de quatro alunos 
de Mauro. 

Ricardo: 1,08 m e 25,5 kg 
Gilberto: 1,20 m e 23 kg 
Hélio: 1,15 m e 22,45 kg 
Fausto: 1,23 m e 22,07 kg 

Colocando as quatro medidas de altura e depois as quatro 
medidas de massa na ordem decrescente, um dos alunos 
ficará na mesma posição nas duas classificações. Descubra 
qual é o aluno e a posição que ocupa (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª)? 

A) Ricardo na 2ª posição. 
B) Hélio na 3ª posição. 
C) Fausto na 3ª posição. 
D) Gilberto na 2ª posição. 
E) Ricardo na 3ª posição. 

 

19 - Antonio leu ontem 
5
9

 das páginas de um romance. 

Hoje ele leu 
2
5

 das páginas desse mesmo romance. Que 

fração das páginas deste romance Antonio já leu? 

A) 
7

14
 

B) 
10
45

 

C) 
43
14

 

D) 
18
25

 

E) 
43
45

 

 
20 - Antonio fez um acordo com a operadora de seu cartão 

de crédito, pagou 
3
5

 de sua dívida e ainda ficou devendo 

R$ 1200,00. Qual era a divida de Antonio? 
A) R$ 2400,00 
B) R$ 3600,00 
C) R$ 3000,00 
D) R$ 2600,00 
E) R$ 2800,00 

 
 
 


