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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 no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 
 

2. Esta prova contém 20 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 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). 
 
 

3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA, 
considerando a numeração de 01 a 20. 
 
 

4. 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.  
 
 

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

6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis 
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de 
suas respostas. 
 
 

7. 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.  
 
 

8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só 
será substituído se for constatada falha de impressão. 
 
 

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

10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos. 
 
 

11. Será automaticamente eliminado do concurso público da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, o 
candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2009. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 



 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Bullying: brincadeiras que ferem 

 
Ameaças, agressões, humilhações... a escola pode se tornar um verdadeiro inferno para 

crianças que sofrem nas mãos de seus próprios colegas, ainda mais nos dias de hoje, em que 
a internet pode potencializar os efeitos devastadores do bullying. Você sabe o que é isso? 

Onde e como ele ocorre? 
 

Você já ouviu falar de bullying? O termo em inglês pode causar 
estranhamento a muita gente, mas as atitudes agressivas intencionais e 
repetitivas que ridicularizam, agridem e humilham pessoas – tão comuns 
entre crianças e jovens – são muito familiares a todos. A palavra inglesa 
'bully' significa valentão, brigão. Atos como empurrar, bater, colocar 
apelidos ofensivos, fazer gestos ameaçadores, humilhar, rejeitar e até 
mesmo ameaçar sexualmente um colega dentro de uma relação desigual 
de poder, seja por idade, desenvolvimento físico ou relações com o grupo são classificados 
como bullying. O problema pode ocorrer em qualquer ambiente social – em casa, no clube, no 
local de trabalho etc. –, mas é na escola que se manifesta com mais freqüência. 

O primeiro a relacionar a palavra ao fenômeno foi Dan Olweus, professor da 
Universidade da Noruega. Ao pesquisar as tendências suicidas entre adolescentes, Olweus 
descobriu que a maioria desses jovens tinha sofrido algum tipo de ameaça e que, portanto, 
bullying era um mal a combater.  

"O bullying é praticado em 100% das escolas de todo o mundo. Na maioria das vezes, 
ele é visto como brincadeira própria do amadurecimento da criança. Mas é devido a essa 
interpretação equivocada que a prática vem se alastrando cada vez mais. Por outro lado, não 
devemos generalizar e creditar ao bullying todas as situações que ocorrem dentro e fora da 
escola, ou de forma virtual. Primeiramente, temos que conhecer o fenômeno e saber 
diferenciá-lo das brincadeiras próprias da idade", explica a professora Cleo Fante, autora dos 
livros "Bullying Escolar" e "Bullying e Desrespeito: Como Acabar com Essa Cultura na Escola" 
(ambos da Editora Artmed), que desde 2000 vem pesquisando a questão da violência nas 
escolas, dedicando-se especialmente ao estudo do fenômeno bullying. 

Segundo Cleo Fante, o fenômeno vem crescendo em todo o mundo. Em 2000, a média 
mundial era de 7% a 24% de envolvidos. Hoje, a média é de 5% a 35%. No Brasil os índices 
são elevados. No estudo, feito com um grupo de 2000 alunos, na região de São José do Rio 
Preto, interior de São Paulo, descobriu-se que 49% estavam envolvidos em casos de bullying. 
Desses, 22% foram considerados vítimas, 15% agressores e 12% vítimas agressoras (aquelas 
que reproduzem os maus-tratos recebidos). "Caso as escolas não adotem medidas 
preventivas, o fenômeno pode se expandir cada vez mais. Isso se justifica pelo fato de que 
muitas vítimas reproduzem os maus-tratos sofridos. Muitos agressores também acabam se 
tornando vítimas, num ciclo vicioso de vitimização", afirma Cleo Fante. 

  Por: Rafael Argemon 
Colaboraram: Beatriz Rizek e José Alves 

http://www.educarede.org.br/educa/index.cfm?pg=revista_educarede.especiais&id_especial=361 
[com adaptações] 

 

COM BASE NO TEXTO, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS 
QUESTÕES DE 01 A 10. 
 
01. No texto, os autores 
(A) relatam casos de violência escolar, citando depoimentos de vítimas. 
(B) descrevem com detalhes os ambientes em que o bullying é praticado. 
(C) apresentam argumentos em defesa dos alunos que praticam o bullying. 
(D) informam sobre a ocorrência do bullying, alertando para os riscos de o fenômeno se expandir cada 

vez mais. 
 
 

 



02. O bullying 
(A) faz parte do processo de amadurecimento da criança. 
(B) ocorre com igual freqüência no ambiente familiar e na escola. 
(C) resulta da existência de uma relação igual de poder entre professores e alunos. 
(D) é pouco conhecido pelo nome inglês, mas o fenômeno em si é registrado em todas as escolas. 
 
03. Segundo Cleo Fante,  
(A) os agressores constituem a maioria dos envolvidos nos casos de violência escolar.  
(B) todas as brincadeiras que ocorrem em ambiente escolar devem ser classificadas como bullying. 
(C) é preciso ser tolerante com o comportamento agressivo dos jovens na escola e em outros ambientes 

sociais.  
(D) a expansão do fenômeno se justifica pelo fato de que a maioria das vítimas de bullying acaba por 

reproduzir as agressões sofridas. 
 
04. Em “Mas é devido a essa interpretação equivocada que a prática vem se alastrando cada vez mais”, 
a palavra “alastrando” só não poderia ser substituída por 
(A) difundindo. 
(B) propagando. 
(C) retrocedendo. 
(D) disseminando. 
 
05. No enunciado “a escola pode se tornar um verdadeiro inferno para crianças que sofrem nas mãos 
de seus próprios colegas” ocorre uma 
(A) antítese. 
(B) hipérbole. 
(C) metonímia. 
(D) prosopopéia. 
 
06. No que concerne à estrutura e à formação de palavras, só está correto o que se afirma em: 
(A) há derivação parassintética em “estranhamento”. 
(B) a palavra “maus-tratos” é formada por aglutinação. 
(C) o uso da palavra “internet” configura um empréstimo. 
(D) há derivação prefixal e sufixal em “amadurecimento”. 
 
07. Em relação às normas de pontuação, é incorreto afirmar que, em 
(A) “O problema pode ocorrer em qualquer ambiente social – em casa, no clube, no local de trabalho 

etc. –”, os travessões separam a fala do personagem da fala do narrador.  
(B) “Desses, 22% foram considerados vítimas, 15% agressores e 12% vítimas agressoras (aquelas que 

reproduzem os maus-tratos recebidos)”, os parênteses introduzem uma explicação. 
(C) “Atos como empurrar, bater, colocar apelidos ofensivos, fazer gestos ameaçadores, humilhar, 

rejeitar e até mesmo ameaçar sexualmente um colega dentro de uma relação desigual de poder”, as 
vírgulas separam membros de uma enumeração.  

(D) "Caso as escolas não adotem medidas preventivas, o fenômeno pode se expandir cada vez mais. 
Isso se justifica pelo fato de que muitas vítimas reproduzem os maus-tratos sofridos. Muitos 
agressores também acabam se tornando vítimas, num ciclo vicioso de vitimização", as aspas 
destacam uma citação. 

 
08. Quanto às noções de fonética e de ortografia, é correto afirmar que 
(A) ocorre um ditongo em “ameaça”. 
(B) há seis fonemas na palavra “humilham”. 
(C) a letra x representa o mesmo fonema em “expandir” e “sexualmente”. 
(D) “fenômeno”, “prática” e “média” são acentuadas por serem proparoxítonas. 
 
09. Em “O termo em inglês pode causar estranhamento a muita gente”, ocorrem 
(A) objeto direto e objeto indireto. 
(B) objeto direto e agente da passiva. 
(C) objeto direto e complemento nominal. 
(D) complemento nominal e objeto indireto. 
 
 



10. Há um verbo na voz passiva em 
(A) “O problema pode ocorrer em qualquer ambiente social”.  
(B) “O bullying é praticado em 100% das escolas de todo o mundo”. 
(C) “Segundo Cleo Fante, o fenômeno vem crescendo em todo o mundo”. 
(D) “Olweus descobriu que a maioria desses jovens tinha sofrido algum tipo de ameaça”.  
 

MATEMÁTICA 
 
11. Ao subtrairmos dois números naturais, o resultado será um número 
(A) natural. 
(B) racional positivo. 
(C) inteiro. 
(D) irracional. 
 
12. Para entrar em uma festa os homens pagam R$10, enquanto as mulheres pagam R$5. Se entraram 
140 pessoas nessa festa, apurando R$1000 com ingressos, então ingressaram 
(A) 30 mulheres. 
(B) 40 mulheres. 
(C) 60 mulheres. 
(D) 80 mulheres. 
 
13. Uma pessoa perguntada sobre sua idade, respondeu: - O quadrado da metade dos anos que eu já 
fiz é igual ao seu triplo. Essa pessoa tem 
(A) 12 anos. 
(B) 14 anos. 
(C) 16 anos. 
(D) 18 anos. 
 
14. A idade de Pedro é o dobro da idade de Raimundo. Há 10 anos, a idade de Pedro era o quádruplo 
da idade de Raimundo. As idades de Pedro (x) e a de Raimundo (y) são determinadas resolvendo-se o 
sistema que possui as seguintes equações: 
(A) x = y e 4x = y. 
(B) x = 2y e x – 10 = 4(y-10). 
(C) x = 4y e x = 4y + 10. 
(D) x – y = 2 e x + y = 10. 
 

15. O número de diagonais (d) de um polígono é calculado por 
2

3)n(n
d

−
= , onde n é o número de lados 

do polígono. Quantas diagonais possui um polígono de 5 lados? 
(A) 7. 
(B) 6. 
(C) 5. 
(D) 4. 
 
16. Em um setor da prefeitura, quando são formadas equipes de 7 pessoas sobram 6 funcionários e 
quando são formadas equipes de 9 pessoas sobram 5 funcionários. O número de funcionários desse 
setor é igual a 
(A) 41. 
(B) 38. 
(C) 36. 
(D) 35. 
 
17. Um tubo de esgoto tem diâmetro de 100 milímetros, medida essa que equivale a  
(A) 1000 centímetros. 
(B) 100 centímetros. 
(C) 10 centímetros. 
(D) 1 centímetro. 
 
 
 



18. Um serviço de digitação de documentos é feito por 8 funcionários em 3 dias. Quantos dias levarão 6 
funcionários para fazer o mesmo trabalho? 
(A) 2 dias e meio. 
(B) 3 dias. 
(C) 3 dias e meio. 
(D) 4 dias. 
 
19. Em uma fábrica de roupas, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates serão 
necessários para fazer 1080 camisas em 12 dias? 
(A) 5. 
(B) 6. 
(C) 7. 
(D) 8. 
 
20. Um comerciante comprou uma mercadoria por R$100,00. Acresceu a esse valor, 50% de lucro. 
Certo dia, um freguês pediu um desconto, e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo 
preço. Ao proceder assim, o comerciante teve 
(A) lucro final de 10%. 
(B) lucro final de 20%. 
(C) prejuízo final de 10%. 
(D) prejuízo final de 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


