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CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 15 de outubro de 2017 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/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 a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 15 de Português e 15 de 

Matemática e Raciocínio Lógico. 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 no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da 

prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu 

documento de identificação. 
 
8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não 

será considerado. 
 
9. 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. 
 
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada 

se for constatada falha de impressão. 
 
11. O BOLETIM DE QUESTÕES deverá ser devolvido ao final da sua prova, juntamente com seu CARTÃO RESPOSTA, pois é 

o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de IRITUIA o candidato que durante a 

realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2017 do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

LEIA OS TEXTOS A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 1 A 15. 
 
TEXTO 1 – questões 1 a 9. 

 

Usar o Facebook faz você viver mais 
 

Um estudo de uma universidade americana está cravando que dar umas curtidas 
 por aí pode aumentar sua longevidade. 

 Felipe Germano 
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         Praticar esportes regularmente, maneirar na fritura, e levar a vida com   
bom humor, já sabemos que tudo isso aumenta nossa longevidade média. 
Agora, um novo item pode integrar essa lista: dar uma mexidinha no Facebook. 
       Quem está dizendo não é o Mark Zuckerberg, mas a Universidade da 
Califórnia. Pesquisadores analisaram 12 milhões de usuários do Facebook 
nascidos entre 1945 e 1989, cruzando os dados deles tanto nas redes sociais 
quanto no banco de dados do sistema de saúde californiano. O estudo analisou 
as atividades dos usuários e percebeu que quando se comparava duas 
pessoas, do mesmo gênero e da mesma idade, quem era mais ativo no Face 
tinha uma vida, em média, 12% maior. “Interagir online parece ser saudável 
quando a atividade online é moderada e complementa as relações offline”, 
afirma Willian Hobbs, cientista político da universidade e corresponsável pelo 
estudo. 
       Quando analisaram com mais atenção só os usuários mais ativos, 
perceberam mais alguns padrões; a maior longevidade aparecia naqueles que 
postavam mais fotografias – isso sugeria que eles saíam mais e tinham mais 
interações também no mundo offline. E os resultados eram ainda melhores 
quando o usuário tinha muitos amigos: quanto mais pedidos de amizade 
aceitavam, mais viviam. 
       Saúde e bem-estar dependem de relações íntimas de qualidade 
       Mas não adianta correr para tirar milhares de fotos e adicionar centenas   
de pessoas. A ideia principal é moderação. Usar a rede social em excesso 
também pode apresentar um risco. “Em casos extremos, em que se gasta muito 
tempo online com poucas evidências de conexões por outras maneiras, 
conseguimos perceber uma associação negativa”, afirma Willian. 
       A ideia de que interagir mais aumenta seu tempo de vida é bem mais  
antiga que o Facebook: “Esse link entre longevidade e redes/relações sociais foi 
identificada por Lisa Berkman em 1979 e foi replicada centenas de vezes desde 
então”, afirma o também cientista político e coautor do estudo, James Fowler. 
“Agora, análises sugerem que relações sociais são tão importantes para 
determinar seu tempo de vida quanto fumar e mais importantes do que 
obesidade. Estamos entrando na conversa para mostrar que isso vale para 
relações online também”, completa. 

 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/usar-o-facebook-faz-voce-viver-

mais/>. 

 Acesso em: 10 nov. 2016. 
 

 
 

1 De acordo com o estudo citado no texto, a interação no Facebook 

(A) é mais prejudicial à saúde do que o cigarro ou a obesidade.  
(B) pode contribuir para aumentar o tempo de vida das pessoas. 
(C) traz mais benefício à saúde do que praticar esporte e maneirar na fritura. 
(D) pode ser até mais útil do que as relações sociais mantidas no mundo real. 
 
 
 
 

http://super.abril.com.br/saude/criancas-que-fazem-exercicio-fisico-ficam-mais-inteligentes/
http://super.abril.com.br/saude/as-9-combinacoes-de-alimentos-mais-saudaveis-da-culinaria/
http://super.abril.com.br/saude/o-bom-humor-faz-bem-para-saude/
http://super.abril.com.br/saude/o-bom-humor-faz-bem-para-saude/
http://super.abril.com.br/comportamento/saude-e-bem-estar-dependem-de-relacoes-intimas-de-qualidade/
http://super.abril.com.br/comportamento/usar-o-facebook-faz-voce-viver-mais/
http://super.abril.com.br/comportamento/usar-o-facebook-faz-voce-viver-mais/
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2 No texto, afirma-se que o estudo realizado veio corroborar uma informação de que a ciência já 

dispunha. A passagem em que essa ideia aparece é 
(A) “quanto mais pedidos de amizade aceitavam, mais viviam” (l. 18 e 19). 
(B) “a maior longevidade aparecia naqueles que postavam mais fotografias” (l. 15 e 16). 
(C) “A ideia de que interagir mais aumenta seu tempo de vida é bem mais antiga que o Facebook” (l. 26 

e 27). 
(D) “A ideia principal é moderação. Usar a rede social em excesso também pode apresentar um risco” 

(l. 22 e 23). 
 

3 No trecho “Interagir online parece ser saudável” (l. 10), a forma verbal destacada, no contexto em que 

foi empregada, indica 
(A) garantia. 
(B) suspeita. 
(C) hipótese. 
(D) desconfiança. 
 

4 No enunciado “mostrar que isso vale” (l. 32), o pronome destacado refere-se a 

(A) relações on-line. 
(B) relações off-line. 
(C) estudos anteriores a 1979. 
(D) link entre relações sociais e longevidade. 
 

5 O fragmento de texto em que há um desvio relativo ao emprego da pontuação é 

(A) “Quem está dizendo não é o Mark Zuckerberg, mas a Universidade da Califórnia.” (l. 4 e 5). 
(B) “Estamos entrando na conversa para mostrar que isso vale para relações online também”, 

completa.” (l. 32 e 33). 
(C) ‘“Em casos extremos, em que se gasta muito tempo online com poucas evidências de conexões por 

outras maneiras, conseguimos perceber uma associação negativa”’, afirma Willian. (l. 23 a 25). 
(D)  “O estudo analisou as atividades dos usuários e percebeu que quando se comparava duas 

pessoas, do mesmo gênero e da mesma idade, quem era mais ativo no Face tinha uma vida, em 
média, 12% maior” (l. 7 a 10). 

 

6 Em ‘“Interagir online parece ser saudável quando a atividade online é moderada e complementa as 

relações offline”’ (l. 10 e 11), a conjunção “quando” expressa 
(A) causa. 
(B) oposição. 
(C) condição. 
(D) consequência. 
 

7 Há um desvio relativo à concordância nominal em 

(A) “Mas não adianta correr para tirar milhares de fotos e adicionar centenas de pessoas” (l. 21 e 22). 
(B) ‘“Esse link entre longevidade e redes/relações sociais foi identificada por Lisa Berkman em 1979”’ (l. 

27 e 28). 
(C)  “Quando analisaram com mais atenção só os usuários mais ativos, perceberam mais alguns 

padrões” (l. 14 e 15). 
(D) ‘“Agora, análises sugerem que relações sociais são tão importantes para determinar seu tempo de 

vida quanto fumar”’ (l. 30 e 31). 
 

8 Em “Agora, um novo item pode integrar essa lista: dar uma mexidinha no Facebook” (l. 3), os dois-

pontos introduzem uma 
(A) citação. 
(B) correção. 
(C) retificação. 
(D) explicação. 
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9 A alternativa em que, de acordo com a norma padrão, a expressão em destaque não foi corretamente 

substituída por um pronome é 
(A) “Pesquisadores analisaram 12 milhões de usuários do Facebook” (l.5) > Pesquisadores analisaram-

os. 
(B) ‘“quando a atividade online é moderada e complementa as relações offline”’ (l. 11) > quando a 

atividade online é moderada e as complementa. 
(C)  “Mas não adianta correr [...] e adicionar centenas de pessoas” (l. 21 e 22) > Mas não adianta correr 

[...] e adicioná-las. 
(D) “Usar a rede social em excesso também pode apresentar um risco” (l. 22 e 23) > Usá-la em 

excesso também pode apresentar um risco. 
 
TEXTO 2 – questões 10 a 15 
 

Como fazer amigos de verdade em tempos de Facebook 
 

Amizades próximas e distantes existem desde os tempos do filósofo Aristóteles – e são igualmente  
importantes para nossa vida. É possível usar a internet e as redes sociais para cultivá-las? 

Marcela Buscato, Luíza Karam e Isabella Ayub 
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                 A internet e as redes sociais estão tornando as amizades superficiais? 
Para responder a essa pergunta, a escritora americana Arlynn Presser, de 51     
anos, optou por uma solução radical: conhecer pessoalmente, um a um, todos         
os seus 325 amigos virtuais. Ela tomou a decisão ao terminar um casamento de      
23 anos, no mesmo momento em que vivia a síndrome de “ninho vazio” – seus     
dois filhos, Joseph, de 23 anos, e Eastman, de 19, haviam saído de casa para    
iniciar a vida de adulto. “Eu me senti desconectada de minha família e percebi       
que dependia de meus amigos do Facebook”, disse Arlynn a ÉPOCA. “Mas        
quem eram aquelas pessoas? Seriam amigos de verdade, mesmo que eu não         
os visse com frequência ou, em alguns casos, sem nunca tê-los conhecido 
pessoalmente?”.  
                 De janeiro a dezembro de 2011, Arlynn deixou a pequena Winnetka, 
município de 12 mil habitantes no Estado americano de Illinois, e viajou por 51 
cidades em 11 países. Em seu périplo, fez 45 voos, encontrou 292 amigos e   
superou um terrível inimigo interior – Arlynn sofre de um distúrbio de ansiedade    
que, nos últimos anos, a impedira de sair de casa. Ela reencontrou colegas dos 
tempos de escola e conheceu cara a cara seus adversários nos jogos virtuais.  
Alguns “amigos” não acharam tempo para Arlynn. Um exigiu que ela fosse       
sozinha a sua casa. Arlynn recusou. No balanço, diz que a experiência foi 
enriquecedora: “Senti-me muito próxima de algumas pessoas, mas percebi que 
sempre fica uma distância imposta pela internet”. [...] 

 

Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/10/como-fazer-amigos-

de-verdade-em-tempos-de-facebook.html>. Acesso em 15 nov. 2016. 

 

10 O texto 2 é uma 
(A) crônica. 
(B) receita. 
(C) resenha. 
(D) reportagem. 
 

11 No texto, as autoras pretendem responder, entre outras, à seguinte pergunta: 

(A) “Há segurança no mundo virtual?”. 
(B) “É possível conhecer todos os amigos virtuais?”. 
(C) “Amizades no mundo real resistem à distância?”. 
(D) “A internet permite cultivar autênticas relações de amizade?”. 
 
 
 
 
 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/10/como-fazer-amigos-de-verdade-em-tempos-de-facebook.html
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/10/como-fazer-amigos-de-verdade-em-tempos-de-facebook.html
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12 No enunciado “optou por uma solução radical” (l. 3), a palavra em destaque poderia ser 

corretamente substituída, sem alteração de sentido, por 
(A) sensata. 
(B) drástica. 
(C) cautelosa. 
(D) moderada. 
 

13 Em relação às funções sintáticas, está incorreta a classificação proposta em 
(A) “Arlynn” (l. 8) – sujeito. 
(B) “enriquecedora” (l. 20) – complemento nominal.   
(C) “por uma solução radical” (l. 3) – objeto indireto. 
(D) “município de 12 mil habitantes no Estado americano de Illinois” (l.13) – aposto.  
 

14 No enunciado “Arlynn sofre de um distúrbio de ansiedade que, nos últimos anos, a impedira de sair 

de casa” (l. 15 e 16), a forma verbal sublinhada está no 
(A) futuro do pretérito. 
(B) futuro do subjuntivo. 
(C) pretérito mais-que-perfeito. 
(D) pretérito imperfeito do indicativo. 
 

15 No que concerne às questões ortográficas, é falso dizer que 

(A) há um ditongo em “ansiedade” (l. 15). 
(B) existem cinco sílabas em “desconectada” (l. 7). 
(C) o uso da crase é opcional em “a sua casa” (l. 19). 
(D) os vocábulos “frequência” (l. 10) e “voo” (l. 14) foram grafados segundo o Novo Acordo Ortográfico 

de 2008. 
 
 

MATEMÁTICA 
 

CONSIDERE O MAPA ABAIXO, QUE APRESENTA A DISTÂNCIA EM LINHA RETA DA 
CIDADE A À CIDADE B, PARA AS QUESTÕES 16 e 17. 

 

 
 

16 Um avião que percorre 435 quilômetros em uma hora, para ir de A até B demorará 

(A) meia hora. 
(B) trinta e cinco minutos. 
(C) quarenta minutos. 
(D) quarenta e cinco minutos. 

 
17 Uma distância de 1.274 milhas corresponde a  

(A) 2030 km. 
(B) 2010 km. 
(C) 2000 km. 
(D) 1990 km. 
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18 No dia 03 de setembro de 2017, as condições climáticas em Irituia eram previstas conforme o gráfico 

abaixo: 
 

 
 
Nesse dia, às 8 horas, a temperatura prevista para Irituia era de  
(A) 25º. 
(B) 32º. 
(C) 35º. 
(D) 28º. 
 

19 Um servidor público utiliza vinte e cinco por cento do que recebe por mês para pagar o aluguel de 

sua casa, e a metade do recebido ele gasta com alimentação, restando-lhe ainda R$ 310,00. O valor 
recebido por mês por esse servidor é igual a 
(A) R$ 1.280,00. 
(B) R$ 1.320,00. 
(C) R$ 1.200,00. 
(D) R$ 1.240,00. 
 

20 Uma pesquisa sobre preferência de consumo de café apresentou o resultado abaixo: 
 

 
 

Se 252 pesquisados preferiram o Café da Fazenda, então, nessa pesquisa, foram consultadas 
(A) 820 pessoas. 
(B) 840 pessoas. 
(C) 860 pessoas. 
(D) 880 pessoas. 
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CONSIDERE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA RESOLVER AS QUESTÕES 21 e 22. 

 
A verba federal destinada ao município de Irituia em 2017, até o mês de julho, resume-se conforme o 
quadro abaixo: 
 

ÁREA ACUMULADO 

Assistência Social 412.610,56 

Educação 5.247.247,52 

Encargos Especiais 11.751.971,62 

Saúde 2.880.824,82 

Fonte:http://pa.transparencia.gov.br/tem/Irituia/receitas/por- 
acao/acoes?exercicio=2017&pagina=2#paginacao 

 
 

21 O maior repasse foi para 

(A) Saúde. 
(B) Encargos Especiais. 
(C) Educação. 

(D) Assistência Social. 
 

22 Até julho, o total repassado a Irituia neste em 2017 somou, aproximadamente, 

(A) trinta e cinco milhões. 
(B) trinta milhões. 
(C) vinte e cinco milhões. 
(D) vinte milhões. 
 

23 Um número natural é constituído por dois algarismos cuja diferença é igual a 2 e o produto é 35. A 

soma dos algarismos desse número é igual a 
(A) 12. 
(B) 13. 
(C) 14. 
(D) 15. 

 

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVEM SER CONSIDERADAS PARA  
RESOLVER AS QUESTÕES 24, 25, 26 e 27. 

 
Para desenhar uma bandeira em um retângulo medindo 12cm de comprimento por 8cm de largura, um 
estudante dividiu horizontalmente a área ao meio, uma parte clara e outra escura, e depois em 
quadrados com 2cm de lado, colocando quatro deles na parte central, como na figura esboçada abaixo. 
 

 
 

24 O número total de quadrados com 2 cm de lado que cabem nessa bandeira é igual a 

(A) 20. 
(B) 22. 
(C) 24. 
(D) 26. 
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25 A razão entre o perímetro de um quadrado e o perímetro da bandeira equivale a 
(A) 1/5. 
(B) 1/6. 
(C) 1/8. 
(D) 1/4. 
 
26 A área da região superior escura do desenho dessa bandeira mede 
(A) 38 cm2. 
(B) 40 cm2. 
(C) 42 cm2. 
(D) 44 cm2. 
 
27 Outra bandeira, medindo agora um metro e oitenta centímetros de comprimento, foi confeccionada 
com dimensões diretamente proporcionais às desenhadas pelo aluno na bandeira original. Nesse caso, 
sua largura medirá um metro e 
(A) 36 centímetros. 
(B) 30 centímetros. 
(C) 25 centímetros. 
(D) 20 centímetros. 
 

UTILIZE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA RESOLVER AS QUESTÕES 28 e 29. 

 
Alice, Bernadete e Carla são três amigas cujas idades somam 65 anos. Bernadete é 7 anos mais nova 
do que Carla e essa é três anos mais velha do que Alice.  
 

28 É correto afirmar que 

(A) Alice é a mais nova. 
(B) Bernadete é a mais velha. 
(C) Alice é mais velha do que Bernadete. 
(D) Bernadete não é a mais velha nem a mais nova. 
 

29 Carla tem 

(A) 18 anos. 
(B) 20 anos. 
(C) 22 anos. 
(D) 25 anos. 
 

30 No período de 13 a 16 de julho de 2017 foi realizado o 33º Festival da Cultura Irituiense. Se todos os 

anos houve esse evento, desde a sua criação, então o primeiro festival teria ocorrido em 
(A) 1983. 
(B) 1984. 
(C) 1985. 
(D) 1986. 

 
 
 
 
 

 


