
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões de Português 
- 20 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 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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: 

 INSPETOR DE ALUNOS 



 

PARTE I - PORTUGUÊS 
 
A questão 01 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

01 - Qual dos conectivos a seguir pode ligar os enunciados do 2º 
e 3º quadrinhos, explicitando a relação que há entre eles? 

A) à medida que 
B) desde que 
C) sempre que  
D) visto que 
E) ainda que  

 
02 - Identifique a única alternativa cujo vocábulo destacado tem 
emprego correto do hífen. 

A) Você sabia que a mini-saia está outra vez na moda? 
B) Essa é uma informação semi-oficial. Vamos aguardar a 

notícia oficial. 
C) Aproveite nossos serviços de tele-entrega. 
D) Ele trabalha como contra-regra do espetáculo. 
E) Este retrovisor é ótimo porque tem anti-reflexo. 

 
As questões 03 e 04 referem-se ao texto seguinte: 
 

O auto da compadecida 
JOÃO GRILO, suspirando. 
Tudo o que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia! 
Bonito, Chicó, onde foi que você ouviu isso? De sua cabeça é 
que não saiu, que eu sei. 
 

CHICÓ 
Saiu mesmo não, João. Isso eu ouvi um padre dizer uma vez. 
(Esta cena, a partir daqui, é cortável, a critério do encenador, até 
a frase “Mas deixe de agonia, que o povo vem aí”.) Foi no dia 
em que meu pirarucu morreu. 
 

JOÃO GRILO 
Seu pirarucu? 
 

CHICÓ 
Meu, é um modo de dizer, porque, para falar a verdade, acho que 
eu é que era dele. Nunca lhe contei isso não? 
 

JOÃO GRILO 
Não, já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que 
tem homem, é a primeira vez. 
 

CHICÓ 
Foi quando eu estive no Amazonas. Eu tinha amarrado a corda 
do arpão em redor do corpo, de modo que estava com os braços 
sem movimento. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante 
maior e eu caí no rio. 
 

JOÃO GRILO 
O bicho pescou você!… 
 

CHICÓ 
Exatamente, João, o bicho me pescou. Para encurtar a história, o 
pirarucu me arrastou rio acima três dias e três noites. 
 

JOÃO GRILO 
Três dias e três noites? E você não sentia fome não, Chicó? 

 

CHICÓ 
Fome não, mas era uma vontade de fumar danada. E o engraçado 
foi que ele deixou para morrer bem na entrada de uma vila, de 
modo que eu pudesse escapar. O enterro foi no outro dia e nunca 
mais esqueci o que o padre disse, na beira da cova. 
 

JOÃO GRILO 
E como o avistaram da vila? 
 

CHICÓ 
Ah, eu levantei um braço e acenei, acenei, até que uma lavadeira 
me avistou e vieram me soltar. 
 

JOÃO GRILO 
E você não estava com os braços amarrados, Chicó? 
 

CHICÓ 
João, na hora do aperto, dá-se um jeito a tudo. 
 

JOÃO GRILO 
Mas que jeito você deu? 
 

CHICÓ 
Não sei, só sei que foi assim. Mas deixe de agonia, que o povo 
vem aí. 

Disponível em: <http://oficinadeteatro.com/conteudotextos-
pecas-etc/ 

pecas-de-teatro/viewdownload/5-pecas-diversas/110-auto-da-
compadecida>.  

Acesso em: 4 jan. 2016. 
 
03 - Assinale a única sentença cuja fala não indica que Chicó era 
um grande mentiroso. 

A) Fome não, mas era uma vontade de fumar danada... 
B) ... estava com os braços sem movimento. 
C) ... o pirarucu me arrastou rio acima três dias e três noites. 
D) ... eu levantei um braço e acenei, acenei... 
E) ... ele deixou para morrer bem na entrada de uma vila, 

de modo que eu pudesse escapar. 
 
04 - Todas as características seguintes estão relacionadas à cena 
reproduzida, exceto: 

A) Não há narrador na cena. 
B) Os nomes dos personagens aparecem em destaque antes 

de cada fala. 
C) Há trechos destinados às falas das personagens e textos 

destinados ao diretor e outras personagens envolvidas 
na produção do espetáculo. 

D) A narrativa acontece em um momento do passado. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
As questões 05 e 06 referem-se ao texto seguinte: 
 

O mundo seria melhor 
 O mundo seria melhor, se as pessoas se amassem 
mutuamente 
 Sem distinção de raça, partido político, religião ou cor 
 O mundo seria melhor, se houvesse o perdão 
verdadeiro entre 
 Os homens e as mulheres, jovens, adultos e velhos  
 [...] 
 Borges da Viola. O mundo seria melhor. Disponível 
em: 
<https://letras.mus.br/borges-da-viola/o-mundo-seria-melhor/>. 

Acesso em: 23 dez. 2015. 
 
 



 

05 - Das afirmações seguintes: 
I. A forma verbal “AMASSEM” está no modo imperativo. 
II. A forma verbal em “O mundo seria melhor” está no 
futuro do pretérito do indicativo. 
III. A forma verbal “HOUVESSE” está no pretérito do 
subjuntivo. 

A) Estão corretos apenas itens I e II. 
B) Estão corretos apenas itens I e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos.  
E) Estão corretos apenas itens II e III. 

 
06 - Das afirmações seguintes com relação ao trecho: 
“O mundo seria melhor, se as pessoas se amassem 
mutuamente” 
“O mundo seria melhor, se houvesse o perdão verdadeiro” 
 

I. Nesse trecho da canção, as formas verbais indicam algo 
incerto que depende de uma condição. 
II. Nesse trecho da canção, as formas verbais indicam um 
conselho ou recomendação. 
III. Nesse trecho da canção, as formas verbais expressam o 
desejo de que algo se realize. 

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

 
07 - Podemos afirmar com relação ao título desta notícia: 
“Índice de leitura no Brasil cresce mais de 150% em dez 
anos, mas ainda é pequeno segundo editores” 

A) Há duas orações e o período é composto. 
B) Há três verbos e o período é composto. 
C) Há apenas um verbo e o período é simples. 
D) Há apenas uma oração e o período é composto. 
E) Há três orações e o período é simples. 

 
As questões de 08 a 10 referem-se ao poema seguinte “Aula 
de português”: 
 

A linguagem 
na ponta da língua, tão fácil de falar 
e de entender. 
 

A linguagem 
na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que quer dizer? 
 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 
o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas, 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
 

Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a prima. 
O português são dois; o outro, mistério.  
 

ANDRADE, Carlos Drummond de Poesia Completa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. 

 

08 - Identifique a frase que explica adequadamente a 
afirmação do eu poético de que “o português são dois”. 

A) Para o eu poético, a linguagem simples das crianças 
tem menos valor que a usada pelas pessoas que 
aprenderam gramática. 

B) O português ensinado pelo professor fez com que o 
eu poético deixasse de ser ignorante como quando 
falava com a prima. 

C) O português ensinado pelo professor é 
desnecessário e portanto sem valor algum. 

D) Para o eu poético, há uma língua portuguesa que se 
fala no dia a dia, simples e espontânea, e outra que 
se aprende na escola. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
09 - No verso “Já esqueci a língua em que comia” podemos 
classificar o sujeito do verbo em destaque como: 

A) simples 
B) inexistente 
C) desinencial 
D) indeterminado 
E) composto 

 
10 - Os vocábulos “ESQUIPÁTICAS” e “ATURDEM” na 
3ª estrofe, podem ser substituídos sem alteração semântica 
por: 

A) extravagantes – entristecem 
B) inúteis – atordoam 
C) simples – estonteiam 
D) inúteis – estonteiam 
E) esquisitas – atordoam 

 
11 - Identifique no título do folheto de cordel a seguir o 
número de vocábulos oxítonos: 
“O rapaz que virou bode no estado do Paraná” 

A) dois 
B) três 
C) quatro 
D) um 
E) cinco 

 
As questões de 12 a 15 referem-se ao poema seguinte: 
 

Além da imaginação 
 

Tem gente passando fome. 
E não é a fome que você imagina 
entre uma refeição e outra. 
Tem gente sentindo frio. 
E não é o frio que você imagina 
entre o chuveiro e a toalha. 
Tem gente muito doente. 
E não é a doença que você imagina 
entre a receita e a aspirina. 
Tem gente sem esperança. 
E não é o desalento que você imagina 
entre o pesadelo e o despertar. 
Tem gente pelos cantos. 
E não são os cantos que você imagina 
entre o passeio e a casa. 
[...] 

TAVARES, Ulisses. Viva a poesia viva. São 
Paulo: 

Saraiva, 2007. 
 



 

12 - Das afirmações seguintes: 
I. O eu poético compara a vida de pessoas que vivem mal 
com a de pessoas que vivem bem. 
II. O eu poético dirige-se várias vezes a seu interlocutor, 
usando o pronome VOCÊ que pertence ao grupo dos que 
vivem bem. 
III. A preposição “ENTRE” enfatiza a qualidade de vida de 
um dos grupos, ao limitar seu sofrimento a breves e 
específicos momentos entre o surgimento do problema e sua 
solução. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Estão corretos apenas I e II. 
C) Estão corretos apenas I e III. 
D) Estão corretos apenas II e III. 
E) Todos estão incorretos 

 
13 - Que preposição empregada no texto estabelece relação 
de ausência entre as palavras que liga? 

A) ENTRE 
B) PELOS 
C) QUE 
D) SEM 
E) A 

 
14 - Podemos identificar dígrafo nas seguintes palavras do 
poema: 

A) “passando” e “outra” 
B) “cantos” e “receita”   
C) “gente” e “chuveiro” 
D) “frio” e “passeio” 
E) “aspirina” e “chuveiro” 

 
15 - Todos os vocábulos seguintes, presentes no poema, 
apresentam ditongo exceto: 

A) refeição 
B) outra 
C) chuveiro 
D) muito 
E) toalha 

 
As questões 16 e 17 referem-se a tira seguinte: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 - Das afirmações seguintes: 
I. O significado de “raivoso” no contexto é atacado de raiva 
(hidrofobia), doença que acomete cães. 
II. O personagem emprega o imperativo “Fujam!” no 
primeiro quadrinho para alertar as pessoas da presença de 
um cão “raivoso”. 
III. A recomendação e o medo das personagens são 
justificáveis. 

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

 
17 - O vocábulo “RAIVOSO” (2º quadrinho) classifica-se 
na morfologia como: 

A) pronome 
B) adjetivo 
C) substantivo 
D) advérbio 
E) conjunção 

 
18 - Na frase “Por que os insetos são atraídos pelas 
lâmpadas?”, a função sintática do termo destacado é: 

A) adjunto adnominal 
B) objeto direto 
C) objeto indireto 
D) agente da passiva 
E) aposto 

 
19 - Assinale a alternativa que apresenta predicado verbo-
nominal: 

A) Deixaram a jaula do leão aberta. 
B) Entraram na jaula. 
C) O ladrão é destemido. 
D) O funcionário do zoológico estava preocupado. 
E) Levaram o DVD do leão. 

 
20 - Em qual dos itens a seguir, há uma palavra grafada em 
desacordo com a norma padrão? 

A) curtume – nódoa – polir 
B) berinjela – calcário – destilar 
C) regra – regorgitar – guela 
D) enfarte – eletricista – engolir 
E) burburinho – cortiça – tábua  

 
  



 

PARTE II - MATEMÁTICA 
 
21 - Para ser aprovada em certo concurso Roberta deve 
atingir, em cada prova, uma nota média maior que ou igual 
a 70. Veja no quadro abaixo as notas que Roberta obteve 
nas três primeiras provas. 

 
Qual é a menor nota que Roberta pode obter na prova de 
Raciocínio Lógico para que seja aprovada nesse concurso? 

A) 90 
B) 70 
C) 65 
D) 85 
E) 75 

 
22 - Um fazendeiro possui um pasto de formato quadrado 
com 24 m de lado, no qual deseja construir um curral 
conforme mostra a parte destacada da figura. 

 
Se 12 metrosa b- = , qual é a área destinada à 
construção do curral? 

A) 288 m2 
B) 264 m2 
C) 312 m2 
D) 225 m2 
E) 308 m2 

 
23 - Há três anos, a soma das idades de Maria e de seu filho 
Arnaldo era 27 anos. Daqui a 5 anos a idade de Maria será 
o triplo da idade de Arnaldo mais 3 anos. Qual é atualmente, 
a soma das idade de Maria de seu filho Arnaldo? 

A) 32 anos 
B) 28 anos 
C) 33 anos 
D) 35 anos 
E) 34 anos 

 
 
 
 
 
 

24 - Marina pretende se candidatar a uma vaga de emprego 
de modo que, do total do salário que ela receber, possa 
gastar um terço com alimentação, três quintos com seu carro 
e R$ 100,00 em compras. Descontados essas despesas, ela 
pretende ainda que lhe sobrem pelos menos R$ 50,00. Para 
que uma vaga de emprego em determinada empresa atenda 
suas pretensões, o valor mínimo do salário oferecido deve 
ser: 

A) R$ 750,00 
B) R$ 1 750,00 
C) R$ 2 075,00 
D) R$ 2 350,00 
E) R$ 2 250,00 

 
25 - Do alto de uma montanha, João avistava duas luzes que 
piscavam sobre antenas nos prédios. Ele sabia que eram 
necessários para alertar aviões. Decidiu cronometrar o 
tempo em que elas piscavam. Uma piscava de 5 em 5 
segundos; a outra, de 7 em 7 segundos. Exatamente à 
1h20min, notou que elas piscavam juntas. A que horas elas 
piscariam juntas novamente?  

A) 1h 20min 30s. 
B) 1h 20min 35s. 
C) 1h 20min 40s. 
D) 1h 20min 20s. 
E) 1h 20min 25s. 

 
26 - Observe as dimensões e o formato da piscina abaixo. 
Houve um vazamento na base dessa piscina que provocou a 
perda de 9750 litros de água. Supondo que, antes do 
vazamento, a piscina estava com uma quantidade de água 
correspondente a 90% de sua capacidade, qual a altura que 
ficou o nível da água em relação ao fundo da piscina? 

 
A) 1,36 metros 
B) 1,20 metros 
C) 1,50 metros 
D) 1,44 metros 
E) 1,42 metros 

 
27 - Edson, Jaqueline, Nicole e Reginaldo foram ao cinema 
e sentaram-se juntos na mesma fila. Qual é a probabilidade 
de Reginaldo sentar-se entre Jaqueline e Edson? 

A) 1 6  
B) 1 4  

C) 1 8  

D) 1 5  

E) 1 7  
 

 
 
 
 
 



 

28 - Em um recipiente cúbico com água foi mergulhado um 
bloco, que fez com que o nível da água se elevasse como 
mostram as figuras abaixo. Sabendo que a altura desse 
recipiente é 40 cm e que o bloco não absorveu água, qual o 
volume desse bloco? 

 
A) 2400 cm3 
B) 2600 cm3 
C) 3600 cm3 
D) 3000 cm3 
E) 3200 cm3 

 
29 - Rubens aplicou determinado capital em um banco A e 
Nelson em um banco B. Observe no gráfico o montante 
obtido em cada uma das aplicações em função do tempo. 
Qual é, respectivamente, a taxa de juros simples oferecida 
pelo banco A e pelo banco B? 

 
A) 20%  a.a. e 30% a.a. 
B) 40%  a.a. e 30% a.a. 
C) 30%  a.a. e 40% a.a. 
D) 35%  a.a. e 40% a.a. 
E) 30%  a.a. e 20% a.a. 

 
30 - De acordo com as medidas indicadas, qual o 
comprimento da escada em metros? 

 
A) 2,8 metros 
B) 3,6 metros 
C) 3,2 metros 
D) 2,9 metros 
E) 3,5 metros 

 

31 - Débora fez uma viagem de férias para Porto Seguro 
(BA). Chegou ao hotel às 14 horas e 35 minutos do dia 
20 de fevereiro de 2010, Ela dormiu no hotel 16 noites e 
saiu logo após o café da manhã. Com base nestes dados em 
que dia e mês Débora deixou o hotel ? e sabendo que a 
diária do hotel é R$ 93,00 e que as diárias vão das 12 h 
de um dia até as 12 h do dia seguinte, quanto Débora pagou 
pela estadia? 

A) Débora deixou o hotel no dia 7 de março e pagou 
pelas diárias R$ 1488,00 . 

B) Débora deixou o hotel no dia 9 de março e pagou 
pelas diárias R$ 1488,00 . 

C) Débora deixou o hotel no dia 8 de março e pagou 
pelas diárias R$ 1588,00 . 

D) Débora deixou o hotel no dia 8 de março e pagou 
pelas diárias R$ 1488,00 . 

E) Débora deixou o hotel no dia 9 de março e pagou 
pelas diárias R$ 1588,00 . 

 
TEXTO COMUM PARA AS QUESTÕES 32 e 33 
SEGUINTES 
Ernesto vai construir uma cerca de 1,8 m de altura em um 
terreno retangular, que tem 160 m de perímetro. Ao cercar o 
terreno, ele vai colocar um portão de madeira com 2 m de largura 
e 1,8 m de altura.  
 
32 - A tela que Ernesto comprou para fazer a cerca tem 1,8 
m de largura. Quantos metros quadrados de tela serão 
utilizados para cercar o terreno? 

A) 288,60 m2 
B) 284,40 m2 
C) 256,60 m2 
D) 290 m2 
E) 256,60 m2 

 
33 - Sabendo que um dos lados  desse terreno de Ernesto 
tem 35 m de comprimento, qual a sua área? 

A) 1400 m2 
B) 1625 m2 
C) 1525 m2 
D) 1575 m2 
E) 2187,50 m2 

 
34 - Para tratar um problema no estômago, Fátima deve 
tomar diariamente quatro comprimidos durante sete dias. 
Cada comprimido tem uma dosagem de 650 mg do princípio 
ativo do medicamento. Quantos gramas do princípio ativo 
do medicamento Fátima vai ingerir durante todo o 
tratamento? 

A) 18,20 gramas 
B) 17,50 gramas 
C) 19,50 gramas 
D) 21,30 gramas 
E) 19,40 gramas 

 
35 - Um óleo é envasado em recipientes de 1 600   da 
capacidade total do reservatório da máquina distribuidora. 
Se em determinado dia a máquina distribuidora estiver com 
apenas 1 4  de sua capacidade total, quantos recipientes 
serão envasados com óleo? 
 
 



 

A) 120 recipientes 
B) 100 recipientes 
C) 140 recipientes 
D) 150 recipientes 
E) 160 recipientes 

 
36 - Jonas e Zeca trabalham com animação de festa infantil. 
Jonas cobra uma taxa fixa de R$ 115,00 mais R$ 25,00 por hora, 
e Zeca cobra uma taxa fixa de R$ 70,00 mais R$ 40,00 por hora. 
Qual é o tempo máximo de duração de uma festa para que a 
contratação de Zeca não fique mais cara que a de Jonas? 

A) 3 horas 
B) 3,5 horas 
C) 4 horas 
D) 5 horas 
E) 1,5 horas 

 
37 - Todos os dias um atleta realiza uni percurso para 
treinamento. Em certo dia, ele correu 3 5  do percurso, 

caminhou 1 8  e parou para amarrar os tênis. Nessa parada ele 
verificou que ainda faltava 0,88 km para ser percorrido. Qual é o 
comprimento total do percurso?  

A) 2,7 quilômetros 
B) 4100 metros 
C) 3200 metros  
D) 4,2 quilômetros 
E) 2800 metros 

 
38 - O carro de Ananias percorre 9 km com 1 litro de 
combustível e o carro de Armando, 12 km com 1 litro. Na saída 
para uma viagem que fizeram juntos, eles completaram o tanque 
de seus carros, que têm capacidades iguais. Ao chegar ao destino, 
completaram o tanque novamente, de maneira que foram 
necessários, para o carro de Ananias, 7,5 litros de combustível a 
mais que para o carro de Armando. Quantos quilômetros eles 
percorreram na viagem? 

A) 30 quilômetros 
B) 25 quilômetros 
C) 27 quilômetros 
D) 32 quilômetros 
E) 24 quilômetros 

 
39 - Das 28 camisetas que Saulo possui, 25% são brancas. Caso 
ele compre mais 2 camisetas brancas, que porcentagem 
representará a quantidade de camisetas brancas em relação ao 
total? 

A) 25% 
B) 35% 
C) 28% 
D) 30% 
E) 20% 

 
40 - Em um forte temporal, uma cidade foi parcialmente 
inundada, utilizaram-se três bombas para fazer totalmente o 
escoamento, que demorou 48 minutos. Caso fosse utilizada mais 
uma bomba igual a essas, quantos minutos seriam necessários 
para escoar a água dessa cidade?  

A) 30 minutos 
B) 40 minutos 
C) 26 minutos 
D) 28 minutos 
E) 36 minutos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


