
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2019 

Edital 019/2019 

PROVA OBJETIVA 

COZINHEIRO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de  decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a tirinha e responda às questões de 
01 a 05.  

  

(Fonte: <http:/ / t i ras -do-calv in . tumblr .com/>. Adaptado)  

01. Sobre o personagem Calvin (menino), é correto 
afirmar que 

(A) é contra a exposição de marcas em roupas.  
(B) acredita que a identidade não se relaciona 

com o que se consome.  
(C) acredita que a individualidade dos 

americanos é expressa pelos produtos que 
adquirem. 

(D) acredita que uma boa camiseta é aquela que 
não se relaciona com propagandas.  

02. No segundo quadrinho, a expressão de Haroldo 
(tigre) demonstra  

(A) raiva. 
(B) surpresa. 
(C) tédio. 
(D) contrariedade.  

03. Os verbos, queria e tivesse,  presentes no 
primeiro quadrinho da tirinha pertencem aos 
seguintes tempos verbais:  

(A) Pretérito imperfeito do modo indicativo e 
pretérito imperfeito do modo subjuntivo.  

(B) Presente do modo indicativo e pretérito 
imperfeito do modo subjuntivo.  

(C) Presente do modo subjuntivo e  pretérito im-
perfeito do modo indicativo.  

(D) Os dois verbos estão no pretérito imperfeito 
do subjuntivo.  

04. O pronome demonstrativo “isso”, presente no 
terceiro e quarto quadrinhos da tirinha, foi usado 
para 

(A) dar credibil idade à ideia de Calvin.  
(B) fazer referência à expressão “jeito americano 

de expressar individualidade”.  
(C) estabelecer relação com o que acabou de ser 

dito no texto.  
(D) evitar ambiguidade na fala das personagens.  

05. Assinale a alternativa que substitui, sem prejuízo 
do sentido original, a palavra “endossar” (último 
quadrinho).  

(A) Avalizar.  
(B) Desconfiar.  
(C) Enganar.  
(D) Inserir.  

06. Marque a alternativa que contenha o uso correto 
do acento grave (crase) no indicativo de horas:  

(A) Viajarei para o Rio de Janeiro  após às 17h. 
(B) Os caixas eletrônicos funcionam até às 22h. 
(C) Às oito horas tenho que ir trabalhar.  
(D) A entrevista foi marcada para às 14h.  

07. A crase está de acordo com a norma-padrão em: 

(A) Aos sábados a noite gosto de tomar vinho em 
boa companhia.  

(B) A reunião de pais será das 18h até às 20h.   
(C) O jantar será servido às 20h no salão de fes-

tas. 
(D) Às horas passam depressa quando estou fe-

l iz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

08. Em “O governo de Jair Bolsonaro mal começou, 
mas já mostrou a que veio”, a palavra “mas”  é 
uma conjunção: 

(A) adversativa. 
(B) aditiva. 
(C) causal. 
(D) concessiva. 

09. Em "Imediatamente  após o acionamento do alar-
me, o Corpo de Bombeiros iniciou a evacuação 
das comunidades que ficam próximas à barra-
gem", a palavra destacada é um advérbio de:  

(A) modo. 
(B) tempo. 
(C) intensidade. 
(D) afirmação. 
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10.  “A explicação para o Brasil ser o alvo dos raios é 
geográfica, pois  a maior parte do país está na 
zona tropical, o que facil i ta a formação de te m-
pestades”.  A expressão destacada no texto foi 
usada para:  

(A) transmitir uma ideia de oposição.  
(B) retif icar o que foi dito anterio rmente.  
(C) introduzir uma oração explicativa.  
(D) concluir o que foi exposto anteriormente.  

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 11 a 14.  

Os ratos e as doninhas  

Ratos e doninhas viviam em guerra. Como os ra-
tos sempre eram vencidos, concluíram que sua des-
graça se devia à falta de disciplina. Em reunião e n-
tão, escolheram entre sua elite alguns deles como 
estrategistas e os elegeram por aclamação. E estes, 
querendo parecer mais importantes que os demais, 
fizeram chifres e os colocaram. Travou-se a batalha, 
que logo virou para uma completa derrota dos ratos. 
Ora, todos os soldados rasos fugiram para seus bur a-
cos, onde facilmente se refugiaram. Os generais, 
porém, não puderam entrar por causa dos chifres, e 
logo foram apanhados e devorados.  

(Esopo, Fábulas. Mart in Claret ,  2004)  

11. De acordo com o texto, é correto afirmar que  

(A) doninhas e ratos viviam inicialmente em ha r-
monia. 

(B) os ratos eram sempre vencidos, pois não 
possuíam chifres.  

(C) a estratégia dos estrategistas obteve total  
êxito. 

(D) os soldados de menor importância consegu i-
ram fugir com facil idade.  

12. Assinale a alternativa que apresenta uma possível 
moral para a fábula.  

(A) Para muitos, a glória vã causa a perdição.  
(B) Para muitos, a gula é a causa de muitos ma-

les. 
(C) Os que tem má natureza, não mudam de ca-

ráter.  
(D) Por tolice, muitos servem àqueles a quem 

nada devem e maltratam quem lhe são pró-
ximo. 

13. “E estes , querendo parecer mais importantes que 
os demais, fizeram chifres e os colocaram”. O 
termo grifado no trecho refere-se  

(A) às doninhas. 
(B) aos ratos.  
(C) aos estrategistas.  
(D) aos soldados. 

14. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio 
presente no segundo período do texto.  

(A) que. 
(B) concluíram. 
(C) como. 
(D) sempre. 

15. Assinale a alternativa em que a crase foi empre-
gada corretamente.  

(A) Iremos à pé para escola amanhã.  
(B) Estou à procura de pessoas capacitadas para 

o trabalho.  
(C) Vou à academia depois do expediente.  
(D) O diretor fez crí ticas à algumas professoras.  

16. Analise as orações a seguir e assinale aquela que 
está de acordo com a norma padrão da língua.  

(A) A mulher parece meia nervosa.  
(B) Ela ficou meio preocupado com o resultado 

do exame.  
(C) A balconista disse obrigado ao cliente.  
(D) Ela mesmo realizou o exame na paciente.   

17. Acerca da colocação pronominal, analise as alte r-
nativas e assinale aquela em que a próclise foi  
corretamente usada.  

(A) Deus o l ivre de cair em tentação!  
(B) Talvez encontre o na saída do cinema.  
(C) Preciso arrumar um emprego urgente, me 

disse a faxineira.  
(D) Em tratando se de doença, devemos ter cu i-

dado. 

18. A regência nominal está adequada à norma-
padrão em: 

(A) Os cientistas estão ávidos por novas desco-
bertas.  

(B) A população brasileira é sensível para a di s-
criminação racial.  

(C) Alguns materiais são inúteis para com a reu-
ti l ização 

(D) As pessoas atingidas pela tragédia sentem 
desejo com uma vida melhor.  

19. Não há transgressão à regência nominal na alte r-
nativa: 

(A) O respeito é preferível do que qualquer outro 
sentimento. 

(B) O menino foi cruel com os animais.  
(C) O funcionário público está apto em assumir o 

cargo. 
(D) A intolerância sobre diferenças é o mal do 

século. 

20. Leia a frase e marque a afirmativa correta.  
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“Domingo à noi te fui ao cinema com a minha famí-
l ia”.  

(A) O verbo “fui” está conjugado no presente do 
indicativo. 

(B) A palavra “cinema” é um substantivo próprio.  
(C) A palavra “como” imprime ideia de instrumen-

to. 
(D) A frase possui uma um adjunto adverbial de 

tempo. 

MATEMÁTICA 

Instrução: O gráfico a seguir apresenta o número de 
pessoas que procuraram o serviço médico por esta-
rem com sintomas de dengue, de acordo com a faixa 
etária em um determinado mês. Analise -o para res-
ponder às questões 21 e 22. 

 

21. Conclui-se que a razão entre o número de pesso-
as com sintomas de dengue de 20 a 30 anos e o 
total de pessoas com sintomas de dengue nesse 
período, é de:  

(A) 1/7. 
(B) 2/7. 
(C) 3/7. 
(D) 1/6. 

22. A porcentagem de crianças de até 10 anos que 
procuraram o serviço médico é de, aproximada-
mente, 

(A) 28,5%. 
(B) 31%. 
(C) 29,5%. 
(D) 31,5%. 

23. Mariana quer encher pela metade um aquário em 
formato de esfera e raio 40 cm, para isso ela ne-
cessitará de, aproximadamente,  

(A) 267,9 cm³.  
(B) 237,5 cm³.  
(C) 133,9 cm³.  
(D) 199,0 cm³.  

24. Aos 13 anos um determinado adolescente pesava 
60 kg, hoje aos 17 anos o peso desse adolescente 
aumentou 39,5% em relação ao peso anterior. O 
atual peso do adolescente é:  

(A) 80 kg. 
(B) 73,7 kg.  
(C) 77,3 kg.  
(D) 83,7 kg.  

25. Um pintor tem que pintar um muro de 22 metros 
de comprimento. Sabendo que ele pintou 2/8 em 
3h30, se ele mantiver uma velocidade constante, 
demorará para completar a pintura  

(A) 8h40. 
(B) 11 horas.  
(C) 14 horas.  
(D) 13 horas.  

26. Juca, Manoel e Lica possuem uma coleção de 
1.100 bolinhas de gude. Sabendo que Manoel 
possui 100 bolinhas a mais que Lica  e que Juca 
possui o triplo de Manoel. A subtração das bol i-
nhas de Manoel e Lica é igual a  

(A) 720. 
(B) 240. 
(C) 140. 
(D) 580. 

27. A fim de preparar um suco de groselha uti l iza -se 
200 ml de groselha para 1,2 L de água. Uti l izando 
os 900 ml de groselha que vem na embalagem, a 
quantidade de suco produzida será de:  

(A) 6,3 L. 
(B) 5,4 L. 
(C) 5,2 L. 
(D) 8,1 L. 

28. Uma geladeira consome 800 watts em duas horas 
de funcionamento. Funcionando 12 horas por dia 
durante uma semana, o consumo, em watts será 
de: 

(A) 30.000. 
(B) 29.000. 
(C) 33.600. 
(D) 32.500. 

29. Determine a hipotenusa de um triângulo retângu-
lo, sabendo que seus catetos medem 6 e 8 me-
tros. 

(A) 9 metros.  
(B) 9,5 metros.  
(C) 10 metros.  
(D) 11 metros.  

30. A escola de samba X recebeu no quesito bateria 
as seguintes notas:  
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Escola Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 

X 9,75 10 8,75 9,30 9,9 

A média das notas recebidas foi 

(A) 9,54. 
(B) 9,30. 
(C) 9,75. 
(D) 9,00. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

31. Na ocasião da escolha do hino oficial de Tarumã, 
é correto afi rmar que 

(A) a cidade possuía apenas legislatura própria, 
mas não bandeira.  

(B) a cidade possuía apenas bandeira própria, 
mas não legislatura.  

(C) a cidade possuía bandeira e legislatura pró-
prias. 

(D) a cidade não possuía nem bandeira e nem 
legislatura próprias.  

32. Assinale a alternativa que corresponde à cor pre-
dominante na bandeira de Tarumã.  

(A) Branca. 
(B) Vermelha. 
(C) Azul. 
(D) Preta. 

33. Marque a alternativa que apresenta o nome do 
padroeiro do município de Tarumã.  

(A) São Sebastião.  
(B) Santo André.  
(C) Santo Expedito.  
(D) Santo Antônio.  

34. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta a data de fundação de Ta-
rumã. 

(A) 16 de maio de 1930.  
(B) 20 de outubro de 1927. 
(C) 25 de março de 1929.  
(D) 30 de novembro de 1928. 

35. Em 2016, segundo dados oficiais do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o salário 
médio mensal dos trabalhadores formais registr a-
do em Tarumã foi de (em salários mínimos)  

(A) 2,6. 
(B) 3. 
(C) 3,8. 
(D) 4,5. 

36. Tarumã possui um projeto com o objetivo de de-
senvolver certos índices de qualidade do munic í-
pio, tendo como data base para alcançar tal obj e-
tivo o aniversário de cem anos do município. 

Assim, os objetivos deverão ser alcançados até o 
ano de 

(A) 2030. 
(B) 2025. 
(C) 2027. 
(D) 2020. 

37. Durante boa parte do século XX, a atividade agr í-
cola de Tarumã esteve l igada à produção de  

(A) café. 
(B) algodão. 
(C) soja. 
(D) amendoim. 

38. Sobre o evento Aviva Tarumã, é correto afirmar 
que 

(A) é uma festividade vinculado à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Cultura, Esporte e Tu-
rismo e objetiva o incentivo a atividades fís i-
cas. 

(B) é também conhecido como “Cidade Limpa” e 
ocorrerá, no ano de 2019, a 9º edição do 
evento. 

(C) é um evento tradicional do município e ocorre 
em forma de “retiro”,  todo ano, durante a fo-
lia de carnaval.  

(D) está relacionado à semana evangélica previ s-
ta por uma lei municipal e constitui -se de vá-
rias atividades tais como: palestras, cultos 
especiais, festival de música gospel e show 
de encerramento.  

39. Na história de Tarumã, Silas Orvellas tinha como 
profissão 

(A) alfaiate.  
(B) professor.  
(C) dentista. 
(D) arquiteto.  

40. Dentre os momentos históricos que marcaram o 
Município de Tarumã, destaca-se, na década de 
30, 

(A) o nascimento do Cartório de Paz.  
(B) a chegada da família Rezende Barbosa.  
(C) o surgimento da primeira Banda de Música.  
(D) a emancipação político-administrativa de Ta-

rumã. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

41. No dia 15 de janeiro de 2019, o presidente Jair 
Bolsonaro assinou, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, um decreto que facil i ta a posse de a r-
mas de fogo. Sobre o tema, é correto afirmar que  

(A) porte e posse de arma de fogo passam a ser 
considerados sinônimos e serão facil i tados 
pela lei.  
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(B) qualquer pessoa poderá possuir uma arma de 
fogo, sem restrição alguma da lei,  bastando 
apenas submeter-se a exame psicológico.  

(C) t i tulares ou responsáveis legais de estabele-
cimentos comerciais ou industriais têm a 
prerrogativa de efetiva necessidade para 
aquisição de armas de fogo.  

(D) não poderá, em hipótese alguma, ser indefe-
rida a posse de arma de fogo a brasileiros 
natos, não ocorrendo o mesmo para os casos 
de naturalizados ou estrangeiros residentes 
no país.  

42. O movimento Escola sem Partido é apresentado 
como um representante de pais e alunos contrá-
rios ao que chamam de “doutrinação ideológica”. 
Em relação a este movimento que é foco de gran-
des polêmicas na atualidade, assinale a alternat i-
va correta.  

(A) Foi criado em 2004 e destacou-se na mídia 
em 2015, com Projeto de Lei 867.  

(B) Dentre seus princípios, entende-se que o 
aluno é parte mais for te na relação de ensi-
no-aprendizagem, não devendo submeter -se 
à ideologia do professor.  

(C) Defendem a unidade polít ica, ideológica e re-
l igioso. 

(D) O movimento insiste na importância de o pro-
fessor aproveitar -se da audiência cativa dos 
alunos para propagar ideologias de gênero, 
mas sem abordagens part idárias.  

43. O tema “Privacidade na internet” vem sendo dis-
cutido há um bom tempo. Recentemente (2018) o 
assunto chamou a atenção da mídia ao ser rev e-
lado como uma determinada empresa recolheu 
dados do Facebook para ajudar na campanha elei-
toral do presidente estadunidense Donald Trump. 
Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta no nome dessa empresa.  

(A) Bedrock Analytics Corp.  
(B) Exabeam. 
(C) Cambridge Analytica.  
(D) Trax Image Recognition.  

44. Sirius, laboratório de luz sincrotron de 4ª geração, 
é a maior e mais complexa infraestrutura científ i-
ca já construída no Brasil  e teve a inauguração de 
sua primeira etapa em novembro de 2018. Este 
equipamento científico está localizado na cidade 
de 

(A) São Paulo.  
(B) Campinas.  
(C) Jundiaí. 
(D) Guaratinguetá.  

45. Ao assumir a presidência da república em 1956, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, estabeleceu um 
ambicioso plano prometendo 

(A) acabar com a corrupção.  
(B) cinquenta anos de progresso em cinco de 

governo. 
(C) a criação de uma nova moeda nacional: o re-

al. 
(D) investimento na primeira bomba atômica bra-

sileira. 

46. Analise os itens sobre as capitanias hereditárias e 
assinale a alternativa correta.  

I. As capitanias eram imensos lotes de terra que se 
estendiam, na direção dos paralelos, do l i toral até 
o l imite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas.  

II. Esses lotes foram doados em caráter perpétuo e 
hereditário a pessoas pertencentes à pequena 
nobreza italiana.  

III. Os donatários tinham que explorar com recursos 
próprios as capitanias recebidas.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos.  
(C) Apenas I e II I estão corretos.  
(D) Apenas II e I II estão corretos.  

47. Assinale a alternativa que apresenta as duas l i-
nhas imaginárias que cortam o Brasil.  

(A) Meridiano de Greenwich e l inha do Equador.  
(B) Linha do Equador e Trópico de Capricórnio. 
(C) Trópico de Câncer e Meridiano de Greenwich.  
(D) Linha do Equador e Trópico de Câncer.  

48. O Rio São Francisco possui grande importância 
social, econômica e cultural para o Brasil, abast e-
cendo boa parte do Nordeste e gerando energia 
por meio de hidrelétricas. Assinale a alternativa 
que apresenta os seis estados pelos quais o rio 
São Francisco corre.  

(A) Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, Ba-
hia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.  

(B) São Paulo, Goiás e o Distrito Federal, Bahia, 
Pernambuco, Sergipe e Alagoas.  

(C) Rio de Janeiro, Goiás o Distrito Federal, Ba-
hia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.  

(D) Paraná, Goiás e o Distrito Federal, Bahia, 
Pernambuco, Sergipe e Alagoas.  

49. Assinale a alternativa que apresenta um país com 
o qual o Brasil faz divisa.  

(A) Chile.  
(B) Equador.  
(C) Guiana Francesa.  
(D) México. 
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50. A Copa do Mundo 2018 foi realizada na Rússia 
entre os meses de junho e julho e sagrou -se cam-
peã da competição a seleção da França, tendo o 
segundo lugar ficado com 

(A) Inglaterra.  
(B) Croácia.  
(C) Bélgica. 
(D) Uruguai.  

 



 

 

 


