
 

EDITAL N.º 001/2010–CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER 
 

PROVA OBJETIVA: 14 de novembro de 2010 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL  
CARGOS: MOTORISTA, GUARDA LEGISLATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AGENTE DE 

SERVIÇOS GERAIS e JARDINEIRO  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao 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 30 (trinta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 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 14:30h e término 
às 18:30h (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 30. 
 
 

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 na Ata de Sala a devida correção.  
 
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 
 

8. 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.  
 
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Câmara Municipal de Alenquer, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010.  

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
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Nós, obsoletos 
 

Nenhuma notícia me animou tanto, nos últimos tempos, quanto a da volta do 
disco de vinil. 
O vinil tinha sido declarado morto, definitivamente acabado, com a chegada do 
CD. Continuava à venda em nichos obscuros das lojas de disco, apenas para 
colecionadores de antiguidades e outros tipos esquisitos. 
Mas aconteceu o seguinte: descobriram que as gravações em vinil eram 
superiores, em matéria de fidelidade sonora, às gravações digitais. Algo a ver 
com a reprodução dos harmônicos, não me peça detalhes. 
E mais: concluíram que a desvantagem mais evidente do vinil em comparação 
com o CD, o ruído de superfície, o chiado da agulha no sulco, na verdade é uma 
vantagem, faz parte do seu charme. 
As pessoas não sabiam bem o que estava faltando no CD e de repente se 
deram conta: faltava o chiado. Faltavam o poc da sujeira no disco e o crec-crec 
do arranhão. 
Dizem que já se chegou ao cúmulo de acrescentar um chiado em gravações em 
CD, para simular o ruído de uma agulha lavrando um sulco inexistente. Não sei. 
O que interessa a nós, obsoletos, no resgate do vinil é a perspectiva que ele nos 
traz do desagravo. Eu já tinha me resignado à obsolescência. 
Como o disco de vinil, existia apenas como objeto de curiosidade e 
comiseração: sem telefone celular, sem nada nos bolsos que me informe 
instantaneamente as cotações na bolsa de Tóquio, a temperatura em Moscou e 
a raiz quadrada de 117 enquanto toca uma música e me faz uma massagem, 
sem nenhum outro uso para meu laptop além de escrever estes textos, mandar 
e receber e-mails e, vá lá, colar do Google, um homem, enfim, com saudade das 
pequenas cerimônias humanas do passado, como a de levar um rolinho de filme 
para ser revelado na loja. 
E agora surge esse exemplo de regeneração para a nossa espécie, a dos 
relegados pela técnica. Ainda voltaremos ao convívio dos nossos 
contemporâneos sem precisar esconder que não temos tuiter. 
Os discos de vinil saíram do seu nicho e hoje ocupam espaços respeitáveis, em 
contraste com os CDs, que perdem espaço. Também podemos sair do pequeno 
espaço da nossa resistência e proclamar que os anúncios do nosso fim foram 
prematuros e ainda temos alguma utilidade. 
É só nos explicarem algumas coisas. O que quer dizer a tecla "Num Lock" no 
computador, por exemplo? 

Luís Fernando Verissimo 
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/09/26/nos-obsoletos-327604.asp 

 
 

 
 

COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. Em relação à crônica, gênero do texto “Nós, obsoletos”, é incorreto afirmar que 
(A) se destina à leitura diária ou semanal e trata de acontecimentos cotidianos. 
(B) se trata, na maioria dos casos, de um texto curto e narrado em primeira pessoa. 
(C) apresenta linguagem simples, espontânea, o que contribui para que o leitor se identifique com o 

cronista. 
(D) é escrita em linguagem objetiva, enxuta e prescritiva de forma a ajudar o leitor a entender as 

instruções dadas no texto. 
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02. A volta do vinil entusiasmou Verissimo porque ele já 
(A) se habituara à fidelidade sonora das gravações em CD. 
(B) tinha sido irremediavelmente seduzido pelos celulares e laptops. 
(C) se considerava tão acabado e fora de moda como esses discos. 
(D) estava conformado em ouvir música apenas por meio de gravações digitais. 

 
03. De acordo com o texto, a volta dos discos de vinil deve-se à descoberta de que eles 
(A) têm o charme dos objetos antigos. 
(B) resgatam a qualidade sonora das gravações digitais. 
(C) já podem ser fabricados sem os antigos ruídos e chiados. 
(D) reproduzem os sons originais com maior precisão do que os CD. 

 
04. A espécie “dos relegados pela técnica” (linha 28), de que o autor faz parte, é constituída das 
pessoas que 
(A) são muito hábeis ao lidar com os novos meios de comunicação. 
(B) não têm acesso às novas tecnologias por falta de condições econômicas. 
(C) são fiéis aos hábitos e cerimônias do passado e desprezam o tecnicismo dos tempos modernos.  
(D) preferem atividades mais humanas como colecionar antiguidades, tais como os discos de vinil.  
 
05. A passagem em que Verissimo faz uma crítica bem-humorada às novas tecnologias é 
(A) “Mas aconteceu o seguinte: descobriram que as gravações em vinil eram superiores, em matéria de 

fidelidade sonora, às gravações digitais” (linhas 6-7). 
(B) “Os discos de vinil saíram do seu nicho e hoje ocupam espaços respeitáveis, em contraste com os 

CDs, que perdem espaço” (linhas 30-31).  
(C) “E mais: concluíram que a desvantagem mais evidente do vinil em comparação com o CD, o ruído 

de superfície, o chiado da agulha no sulco, na verdade é uma vantagem” (linhas 9-11). 
(D)  “sem telefone celular, sem nada nos bolsos que me informe instantaneamente as cotações na bolsa 

de Tóquio, a temperatura em Moscou e a raiz quadrada de 117 enquanto toca uma música e me faz 
uma massagem” (linhas 20-22). 

 
06. A expressão “esse exemplo de regeneração para a nossa espécie” (linha 27) refere-se à(ao) 
(A) uso do laptop para enviar e-mails. 
(B) volta dos discos de vinil ao mercado. 
(C) substituição do disco de vinil pelo CD. 
(D) ato de levar um rolo de filme para a revelação. 
 
07. Em “Faltavam o poc da sujeira no disco e o crec-crec do arranhão” (linhas 13-14), ocorre uma 
(A) antítese. 
(B) hipérbole. 
(C) catacrese. 
(D) onomatopeia. 
 
08. No texto, é incorreto substituir 
(A) “à venda em nichos obscuros” (linha 4) por “à venda em prateleiras obscuras”. 
(B) “objeto de curiosidade e comiseração” (linhas 19-20) por “objeto de curiosidade e compaixão”. 
(C) “O que interessa a nós, obsoletos” (linha 17) por “O que interessa a nós, ultrapassados”. 
(D) “os anúncios do nosso fim foram prematuros” (linhas 32-33) por “os anúncios do nosso fim foram 

oportunos”. 
 

09. A palavra destacada não é um pronome em: 
(A) “com a chegada do CD” (linhas 3-4). 
(B) “como a de levar um rolinho de filme” (linha 25). 
(C) “quanto a da volta do disco de vinil” (linhas 1-2). 
(D) “não sabiam bem o que estava faltando” (linha 12). 
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10. No enunciado “Faltavam o poc da sujeira no disco e o crec-crec do arranhão” (linhas 13-14), o 
sujeito é 
(A) simples. 
(B) composto. 
(C) inexistente. 
(D) indeterminado. 
 
11. Em relação às classes de palavras, é correto afirmar que 
(A) o verbo está no imperativo em “não me peça detalhes” (linha 8). 
(B) há um verbo na voz reflexiva em “O vinil tinha sido declarado morto” (linha 3). 
(C) é pronome relativo a palavra destacada em “Nenhuma notícia me animou tanto” (linha 1). 
(D) o “que” é conjunção integrante em “a perspectiva que ele nos traz do desagravo” (linhas 17-18). 
 
12. No que concerne à estrutura e à formação de palavras, é falso o que se afirma em 
(A) Há derivação prefixal em “desvantagem”. 
(B) Há derivação sufixal em “obsolescência”. 
(C) A palavra “charme” é um estrangeirismo. 
(D) A palavra “inexistente” é formada por aglutinação. 

 
13. No que concerne à ortografia e à fonética, é verdadeiro o que se afirma em 
(A) Há um dígrafo na palavra “obscuros”. 
(B) A palavra “perspectiva” é um trissílabo.  
(C) Há nove fonemas na palavra “harmônicos”. 
(D) Em chiado e inexistente as letras destacadas representam o mesmo fonema.  

 
14. Em relação às normas de pontuação e do uso da crase, é correto afirmar que 
(A) as vírgulas separam um objeto direto em “O que interessa a nós, obsoletos, no resgate do vinil” 

(linha 17). 
(B) os dois-pontos sinalizam uma enumeração em “e de repente se deram conta: faltava o chiado” 

(linhas 12-13). 
(C) a crase é facultativa no enunciado “eram superiores, em matéria de fidelidade sonora, às gravações 

digitais” (linhas 6-7). 
(D) o autor poderia ter usado aspas para assinalar o uso de palavras estrangeiras em “sem nenhum 

outro uso para meu laptop [...], mandar e receber e-mails” (linhas 23-24). 
 
15. Todas as palavras abaixo são acentuadas pela mesma razão, exceto 
(A) “cerimônias”. 
(B) “resistência”. 
(C) “harmônicos”. 
(D) “obsolescência” 
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MATEMÁTICA 

 
16. Alenquer tem 281 anos e quando tinha 224 anos, construiu o Estádio de Futebol Heriberto Batista. 
Em que ano o Estádio Municipal de Alenquer foi construído? 
(A) 1950. 
(B) 1953. 
(C) 1956. 
(D) 1959. 
 
17. Belarmino foi ao mercado e comprou 2 quilos de Acari e 3 quilos de Surubim. Se o quilo do Acari 
custou R$ 5,50, o do Surubim R$ 7,20 e Belarmino pagou com uma cédula de R$ 50,00 , o troco foi de 
(A) R$ 32,60. 
(B) R$ 26,40. 
(C) R$ 22,60. 
(D) R$ 17,40. 
 
18. Roselita é uma servidora exemplar que sempre chega mais cedo ao seu local de trabalho. Se na 2ª 
feira ela chega 13 minutos antes do horário, na 3ª feira 1/3 de hora, na 4ª feira 1/4 de hora, na 5ª feira 
1/5 de hora e na 6ª feira 1/6 de hora, a soma dos tempos que Roselita chegou mais cedo nessa semana 
é de 
(A) cinquenta minutos. 
(B) uma hora. 
(C) uma hora e dez minutos. 
(D) uma hora e vinte minutos. 
 
19. A viagem de Santarém para Alenquer pode ser feita na lancha rápida, com duração de duas horas e 
meia, ou de barco, com duração de 6 horas. A razão entre a duração em minutos das viagens de lancha 
rápida e de barco de Santarém para Alenquer é de 
(A) 5 para 12. 
(B) 4 para 13. 
(C) 3 para 14. 
(D) 2 para 15. 
 
20. O peso de uma determinada espécie de peixe é diretamente proporcional ao seu comprimento, e 
um peixe dessa espécie que mede 20cm pesa 400g. Quanto pesará um peixe dessa espécie que mede 
35cm? 
(A) 600g. 
(B) 640g. 
(C) 680g. 
(D) 700g. 
 
21. A Câmara Municipal de Alenquer disponibiliza neste Concurso Público 9 vagas para o nível médio e 
19 vagas para o nível fundamental. O percentual de vagas para o nível médio é de, aproximadamente, 
(A) 64%. 
(B) 48%. 
(C) 32%. 
(D) 25%. 
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Utilize os dados do quadro abaixo para as próximas três questões. 
 

Um Servidor de nível fundamental da PMA tem salário base de R$ 510,00 e o Regime Jurídico Único 
dessa Prefeitura estabelece que o servidor terá direito à gratificação natalina, no mês de dezembro, no 
valor correspondente a 1/12 avos da remuneração mensal, por mês de exercício naquele ano. 
 
22. Um servidor nível fundamental da Prefeitura de Alenquer que este ano trabalhar 6 meses, receberá 
gratificação natalina de 
(A) R$ 250,00. 
(B) R$ 255,00. 
(C) R$ 260,00. 
(D) R$ 265,00. 
 
23. Quantos meses terá trabalhado este ano, um servidor de nível fundamental que deverá receber 
R$340,00 de gratificação natalina? 
(A) 9. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 6. 
 
24. Um servidor de nível fundamental recém-contratado pela PMA, pretende guardar a décima sétima 
parte do seu salário base por mês para comprar um celular que custa R$ 240,00. Durante quantos 
meses ele terá que fazer essa economia? 
(A) 6. 
(B) 7. 
(C) 8. 
(D) 9. 
 
25. Benedito e Waldomiro, Auxiliares Administrativos da Câmara Municipal de Alenquer, arquivaram 
128 processos, sendo que Benedito arquivou 32 processos a mais do que Waldomiro. Quantos 
processos Waldomiro arquivou? 
(A) 48. 
(B) 46. 
(C) 44. 
(D) 42. 
 
26. Um Guarda Legislativo que trabalha 12 horas e em seguida folga 36 horas, inicia seu trabalho às 8h 
de uma 2ª feira. Às 20h do domingo seguinte ele terá completado um total de horas trabalhadas na 
semana igual a 
(A) 36. 
(B) 48. 
(C) 60. 
(D) 72. 
 
27. Antônio tinha economizado certa quantia da qual tirou R$ 200,00 para emprestar ao seu irmão, 
gastou a terça parte do que restou, e ainda ficou com R$ 300,00. Qual era o valor da economia de 
Antônio? 
(A) R$ 500,00 
(B) R$ 550,00 
(C) R$ 600,00 
(D) R$ 650,00 
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28. O Museu da Cidade de Alenquer (MCA), inaugurado em 10 de junho de 2010, recebeu 2.000 
visitantes nos seus 15 primeiros dias de funcionamento. Mantido esse mesmo nível de procura, quantos 
visitantes terá recebido em 6 meses? 
(A) 28.000. 
(B) 26.000. 
(C) 24.000. 
(D) 22.000. 
 
Para as próximas duas questões, utilize a bandeira abaixo, que tem o perímetro de sua borda igual a 3 
metros e 40 centímetros e o menor lado medindo 30cm a menos do que o maior. 

 
 
 
 
 
 
 

29. Qual a medida do lado maior dessa bandeira? 
(A) 100cm. 
(B) 90cm. 
(C) 80cm. 
(D) 70cm. 
 
30. A área dessa bandeira é 
(A) 1m2. 
(B) 0,9m2. 
(C) 0,8m2. 
(D) 0,7m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


