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CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais
poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize
lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que
contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma:
Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de
respostas.
Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização
dela.
Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de
inscrição.
Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução
da prova.
Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se
quiser.
O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão
divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 2 de
fevereiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuv,
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.
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1.
2.
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Leia o texto que segue e depois responda às questões de 1 a 7;
MINHAS MONTARIAS
(Dom Walter Ebejer, da obra “Eu, meu Deus e minha mula”)

1.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que indica incorretamente o sentido, no texto, do termo dado:
) Itinerante – de lugar em lugar;
) Parelhas – duplas;
) Encilhar – colocar os arreios;
) Córregos – riachos;
) Vaus – pontes estreitas.

2.

“Explicando jocosamente aos curiosos, “para picar fumo para o palheiro...”. Assinale a
alternativa que justifica a presença do termo “jocosamente” nesse fragmento do texto:
) Com sinceridade;
) Como brincadeira;
) Como despiste;
) Como ironia;
) Para dar a entender que fumava.

A(
B(
C(
D(
E(
3.
A(
B(
C(
D(
E(

Em que pessoa o texto é narrado? Assinale a alternativa que responde corretamente à
questão:
) Terceira pessoa do singular;
) Primeira pessoa do singular;
) Primeira pessoa plural;
) Segunda pessoa plural;
) Terceira pessoa plural.
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Passei quase dois anos de trabalho itinerante, andando quase sem parar, primeiramente a cavalo.
Depois de ver o estrago no lombo dos cavalos que serviam de montaria e cargueiro ao mesmo
tempo, passei a ter dois cavalos, um com a montaria, e outro como cargueiro. Não me era difícil
treiná-los andar em parelhas, ao meu lado, juntos, em compasso. Isso muito facilitou minhas
viagens, e aumentou a rapidez de viajar; mas era preciso cuidar da saúde dos animais, aos quais,
admito, eu submetia a duras provas, como a mim mesmo também. Por causa do calor intenso, ou
o mau jeito de arrumar a sela, o baixeiro, o suadouro, e por cima, o próprio pelego, para conforto
do próprio cavaleiro, tudo bem segurado pelo aperto da barrigueira, é de importância capital, na
hora de encilhar a montaria, tomar os devidos cuidados. Após longos trechos de cavalgada, ao se
retirar a sela e descansar o animal, pode-se achar que durante a viagem se formaram
queimaduras, danificando a pele no lombo do animal. Os cavaleiros locais me ensinaram a passar
água em cima do lombo e a cortar folhas frescas de bananeira e pôr em cima das feridas, antes de
encilhar de novo e prosseguir viagem. Eu gostava de fazer isso nos córregos, porque o cavalo
nunca passa por um córrego ou riacho sem molhar seu focinho por um instante e beber água. O
viajante precisa aprender agradar seu cavalo para poder estabelecer um relacionamento afetivo
com aquele que lhe fornecerá serviço e segurança.
A questão do bem-estar do cavalo ou mula é de grande valia, visto que as condições da estrada ou
trilho no mato, e o nível e as condições dos vaus nos ribeiros e rios maiores são determinantes
para se chegar no tempo estipulado. Assim não titubeei em levar sempre comigo uma pequena
faca, melhor, uma espécie de punhal, o qual me servia, explicando jocosamente aos curiosos,
“para picar fumo para o palheiro...” De fato, não fumo, mas que o palheiro tem um cheiro muito
agradável é um fato incontestável. Às vezes, precisava cortar, corrigir, fazer um buraco no couro
das rédeas, ou nos loros ou correias duplas para pendurar os estribos.
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4.
A(
B(
C(
D(
E(
5.
A(
B(
C(
D(
E(
6.
A(
B(
C(
D(
E(

Segundo o texto, o narrador devia cumprir suas tarefas. Assinale a alternativa que indica
como deviam ser cumpridas:
) Dando mais atenção animal que a ele próprio;
) Desmarcando compromissos, se necessário;
) Trocando, a cada duas horas, de animal;
) Na data e hora marcada;
) Sem pressa, com cuidado.
O narrador usava a faca estilo punhal, para quê? Assinale a alternativa que responde à
questão:
) Para defender-se;
) Para mostrar-se armado, se preciso fosse;
) Para preparar seu cigarro de palha;
) Para furar ou cortar o couro das rédeas ou correias;
) Para resolver imprevistos.
“Passei dois anos de trabalho itinerante. Assinale a alternativa que indica uma classe de
palavra ausente nesse fragmento de texto:
) Verbo;
) Numeral;
) Advérbio;
) Adjetivo;
) Substantivo.

8.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que justifica o uso do acento indicativo de crase em: “às vezes,
precisava cortar, corrigir, fazer...”
) Porque “vezes” está no plural;
) Porque o verbo exige;
) Para evitar ambiguidade;
) Por “vezes” ser vocábulo masculino;
) Porque “às vezes” é uma locução adverbial feminina.

9.
A(
B(
C(
D(
E(

Indique a alternativa em que todos os verbos pertencem à primeira conjugação:
) Ver, ter, fazer;
) Parar, andar, treinar;
) Pôr, beber, aprender;
) Servir, admitir, prosseguir;
) Ser, titubear, corrigir.
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7.
Pode-se concluir que esse texto pode ser considerado _______________. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna:
A ( ) Ficção científica;
B ( ) Parte de um romance;
C ( ) Relato de experiência pessoal;
D ( ) Conto;
E ( ) Parte de um relatório oficial.
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10.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa em que a regência verbal estiver incorreta:
) O projeto visava o aprimoramento dos estudantes;
) O secretário aspira à gerência da empresa;
) Com força, bateu o jovem à porta;
) Prefiro assistir a filmes a enfrentar filas em cinemas;
) Dê a notícia àquele estudante.

11.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa em que a pontuação estiver incorreta:
) Jaguariaíva, 10 de abril de 2015;
) O patrão resolveu distribuir prêmios aos colaboradores;
) Houve um pequeno defeito na gravação desse DVD;
) Mãe disse a criança não se esqueça do meu presente;
) Quem tudo quer, tudo perde.

12.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa em que a concordância verbal estiver incorreta:
) Iam dar nove horas, quando acordei;
) Isso são os ossos do ofício;
) Não fui eu quem publicou esse artigo;
) Marta é uma das artistas que mais sobressai em nosso meio;
) Perto de duzentas pessoas adquiriu o livro.

13.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que indica o gênero textual usado na divulgação de produtos:
) Charges;
) Tiras;
) Anúncios;
) Notícias;
) Reportagens.

14.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa que apresenta problema de concordância nominal:
) Eram questões bastantes difíceis;
) Anexas àquele texto foram enviadas as fotos;
) Foi criada, este ano, uma classe no período noturno;
) Classificamos como suspeitas essas ações;
) Vossa Excelência é admirada por suas obras.

15.
A(
B(
C(
D(
E(

Assinale a alternativa em que há pelo menos uma palavra incorretamente grafada:
) Adivinhar;
) Bebedouro;
) Muçulmano;
) Caximbo;
) Ascensão.

16.

João foi a padaria tomar café da manhã e gastou R$ 4,00 para comprar um salgado e R$ 3,00
para comprar uma bebida quente. A quantia, em reais, que João gastou para pagar sua conta
foi de:
) R$ 20,00;
) R$ 15,00;
) R$ 11,50;
) R$ 9,80;
) R$ 7,00.

A(
B(
C(
D(
E(
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A(
B(
C(
D(
E(

Um grupo de colaboradores de uma indústria, trabalhando 12 horas por dia, produz 1250
peças no dia. Portanto, se o mesmo grupo de colaboradores trabalhar 10 horas por dia, a
produção diária será de:
) 2500 peças;
) 2050 peças;
) 1720 peças;
) 1550 peças;
) 1050 peças.

18.
A(
B(
C(
D(
E(

Um dia possui 24 horas, então 5 dias somam:
) 120 horas;
) 130 horas;
) 140 horas;
) 150 horas;
) 160 horas.

19.
A(
B(
C(
D(
E(

Resolvendo a expressão numérica
) 1;
) 3;
) 5;
) 7;
) 9.

20.

Um recipiente com capacidade máxima de carga para 100 litros, foi abastecido exatamente
até a metade de sua capacidade. De acordo com as informações, para abastecê-lo
completamente, ainda são necessários:
) 25 litros;
) 50 litros;
) 75 litros;
) 100 litros;
) 125 litros.

A(
B(
C(
D(
E(
21.

A(
B(
C(
D(
E(
22.
A(
B(
C(
D(
E(

, obtemos como resultado o valor:

Em 2015, o Brasil comemora 30 anos da Nova República. Em 1985, depois de 21 anos de
ditadura no País, foi eleito democraticamente o primeiro presidente da república. Como era
chamado esse presidente eleito, que tomou posse mas nunca governou? Assinale a
alternativa correta:
) José Sarney;
) Fernando Henrique Cardoso;
) João Goulart;
) Fernando Collor de Melo;
) Tancredo Neves.
Qual alternativa se refere ao arquiteto responsável pelo planejamento arquitetônico de
vários prédios de Brasília?
) Chico Buarque;
) Humberto Gessinger;
) Durval Lelys;
) Tom Jobim;
) Oscar Niemeyer.
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17.
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A(
B(
C(
D(
E(

24.
A(
B(
C(
D(
E(

25.

A(
B(
C(
D(
E(

26.

A(
B(
C(
D(
E(

27.

A(
B(
C(
D(
E(

Daiane Garcia dos Santos foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no
Mundial de sua categoria, disputado em Anaheim, na Califórnia, EUA. Qual era o esporte
praticado por ela?
) Caratê;
) Ginastica artística;
) Hipismo;
) Tênis;
) Natação.

O laço azul é utilizado em novembro para manifestar apoio e conscientizar sobre que
doença? Assinale a alternativa correta:
) Câncer de próstata;
) Tuberculose;
) Malária;
) Aids;
) Melanoma.

Espátula, termômetro, estetoscópio e jaleco são instrumentos caracteristicamente utilizados
por que tipo de profissional, entre as categorias listadas abaixo? Assinale a alternativa
correta:
) Médico;
) Bombeiro;
) Mecânico;
) Advogado;
) Secretário Executivo.

Como é chamada a substância química encontrada na maconha que, segundo estudos
científicos, tem utilidade médica para tratar alguns tipos de doenças neurológicas? Assinale
a alternativa correta:
) Cloridrato;
) Quinino;
) Haxixe;
) Canabidiol;
) Morfina.

Em 7 de janeiro deste ano, 12 pessoas foram mortas por terroristas, em um atentado à
revista Charlie Hebdo, que mistura jornalismo e humor, por ter publicado charges,
supostamente satirizando o profeta Maomé. Em que país da Europa ocorreu esse fato?
Assinale a alternativa correta:
) Inglaterra;
) Bélgica;
) França;
) Noruega;
) Alemanha.
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23.
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A(
B(
C(
D(
E(

29.

A(
B(
C(
D(
E(

30.
A(
B(
C(
D(
E(

Que candidato(a) substituiu o candidato à presidência da república Eduardo Campos após
acidente de helicóptero que tirou sua vida? Assinale a alternativa correta:
) Levy Fidelix;
) Marina Silva;
) Aécio Neves;
) Eduardo Jorge;
) Heloísa Helena.

Qual alternativa não representa um vereador em exercício na Câmara Municipal de
Vereadores de Jaguariaíva?
) José Sloboda;
) Adilson Passos Félix;
) Edilson Fernandes;
) Gilberto Mussi;
) Leomar da Luz Passos.

Qual o nome do Cine Teatro Municipal de Jaguariaíva?
) Valéria Luercy;
) Dr. Domingos Cunha;
) Dr. Hélio Araújo de Masi;
) Cícero Gregório Ferraza Klug;
) Durvalino de Azevedo.
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