COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANISMO – COMUR
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS

MERENDEIRA E OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem esse certame.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal,
permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa,

de material

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A
utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua
imediata exclusão do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
- contém 30 (trinta) questões;
- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e
E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar
a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução desse certame.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao
longo do texto estão citados nas questões.
Setembro amarelo: mês da prevenção ao suicídio
Por Diogo Tulio Wernik de Carvalho
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O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos quando o jovem Mike Emme
de 17
anos
cometeu suicídio, em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um
automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como "Mustang
Mike". Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e
não conseguiram evitar sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões
decorados com fitas amarelas, assim como o carro pintado por ele. Dentro deles tinha a
mensagem “Se você precisar, peça ajuda”. A iniciativa foi o estopim para um movimento
importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas
que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da
luta contra o suicídio o laço amarelo.
No Brasil, teve início em 2015 e, de 1 a 30 de setembro, a campanha é dedicada à
prevenção ao suicídio. Durante esse mês, alguns locais famosos em nosso país são decorados
com a cor amarela: já foram iluminados de amarelo o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, a
Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza, por exemplo.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil,
o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS e o câncer. O
assunto é bastante polêmico, por isso a organização da campanha acredita que falar sobre o
tema é uma forma de entender as pessoas que passam por situações que levam a ideias suicidas,
podendo assim aumentar as chances de ajudá-las mais rapidamente.
As situações que levam a esse fim podem surgir de quadros de depressão, bem como do
consumo de drogas. É por isso que “Falar é a melhor solução” é o slogan da campanha, pois
acredita-se que conscientizando as pessoas é possível evitar 9 em cada 10 tentativas de suicídio.
(Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/programas-projetos-e-acoes/provida/dicas-de-saude/pilulas-de-saude/setembro-amarelo-mes-da-prevencao-do-suicidio – texto adaptado
especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – De acordo com o texto, é correto afirmar que:
A) Os organizadores da campanha Setembro Amarelo acreditam que conversar sobre o assunto é uma
forma de ajudar as pessoas.
B) De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no mundo, o suicídio faz mais vítimas do que
doenças como câncer e AIDS.
C) Conforme o texto, pessoas que sofrem de depressão ou são usuárias de drogas não podem ser
ajudadas.
D) A morte do jovem norte-americano Mike, em 1968, marca o início da campanha Setembro Amarelo.
E) A cor amarela foi escolhida como símbolo da campanha porque significa alegria.
QUESTÃO 02 – Analise as afirmações a seguir, sobre o texto:
I. Durante o mês de setembro, a campanha Setembro Amarelo existe para homenagear as vítimas
que cometeram suicídio.
II. Tanto o uso de drogas quanto a depressão são possíveis motivos para uma pessoa cometer
suicídio.
III. A campanha Setembro Amarelo, que surgiu nos Estados Unidos após uma triste história, existe
no Brasil há mais de 5 anos e dedica-se à prevenção ao suicídio.
Quais estão corretas?
A) Apenas II.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 03 – Quais sinais de pontuação substituem corretamente as figuras nas linhas 01 e 02,
respectivamente?
A) Ponto-final – vírgula.
B) Vírgula – vírgula.
C) Vírgula – ponto-final.
D) Vírgula – dois-pontos.
E) Ponto de interrogação – ponto-final.
QUESTÃO 04 – Qual das alternativas abaixo apresenta palavra de sentido sinônimo à “escolhido”
(linha 09)?
A) Alterado.
B) Influenciado.
C) Definido.
D) Proibido.
E) Permitido.
QUESTÃO 05 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra de sentido antônimo à
“bastante” (linha 17)?
A) Extremamente.
B) Pouco.
C) Muito.
D) Altamente.
E) Exageradamente.
QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta a correta separação silábica da palavra
“consequência”.
A) Con-se-qu-ên-cia.
B) Conse-quên-ci-a.
C) Conse-quên-cia.
D) Con-se-quên-cia.
E) Con-se-quên-ci-a.
QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que contém palavra com o mesmo número de sílabas e com a
sílaba tônica no mesmo lugar que a palavra “amigos”.
A) Símbolo.
B) Catedral.
C) Melhor.
D) Pais.
E) Bastante.
QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que contém o número correto de fonemas da palavra “pessoas”.
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.
QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta um substantivo feminino.
A) Mês.
B) Iniciativa.
C) Assunto.
D) Câncer.
E) Velório.
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QUESTÃO 10 – No trecho “Durante esse mês, alguns locais famosos em nosso país são decorados
com a cor amarela”, retirado do texto, as palavras “famosos”, “nosso” e “país” são classificadas como:
A) Adjetivo – Pronome – Substantivo.
B) Pronome – Adjetivo – Substantivo.
C) Substantivo – Adjetivo – Artigo.
D) Adjetivo – Artigo – Substantivo.
E) Substantivo – Pronome – Substantivo.

QUESTÃO 11 – A palavra “automóvel” é classificada como paroxítona. Assinale a alternativa que
apresenta palavra de mesma classificação.
A) Psicológicos.
B) País.
C) Possível.
D) Depressão.
E) Polêmico.

QUESTÃO 12 – A palavra “organização” é escrita com Ç. Assinale a alternativa que contém palavra
que deve ser escrita da mesma forma.
A) Inven__ão.
B) A__ociação.
C) A__ento.
D) Na__imento.
E) E__agerado.

QUESTÃO 13 – Considerando o trecho “Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 32 pessoas
se suicidam por dia no Brasil” (linha 15), assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia
substituir “Segundo” sem alterar o sentido do texto.
A) Entretanto.
B) Mas.
C) Porque.
D) Conforme.
E) Porém.

QUESTÃO 14 – Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra que contém dígrafo consonantal?
A) Precisar.
B) Suicídio.
C) Contra.
D) Amarela.
E) Campanha.

QUESTÃO 15 – O verbo “cometeu” (linha 02) está flexionado em qual tempo verbal?
A) Presente.
B) Pretérito perfeito.
C) Futuro do presente.
D) Pretérito imperfeito.
E) Futuro do pretérito.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 16 – Diana é dona de um estacionamento e definiu os preços conforme mostrado na tabela
abaixo. Considerando que, em um determinado dia, estavam estacionados 13 carros e 7 motos e que
as motos permaneceram somente 1 hora e os carros 2 horas, qual o valor recebido no final do dia por
Diana?

A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

120,25.
143,00.
147,25.
217,75.
240,50.

QUESTÃO 17 – Mauro precisa emagrecer e, para isso, procurou uma academia para que iniciasse
exercícios físicos. No seu primeiro dia de treino, passou por avaliação da nutricionista, que informou
que ele estava pesando 98 kg e que, para atingir seu peso ideal, precisava emagrecer 10% desse
peso. Após um mês de academia, realizou nova avaliação com a nutricionista e ela informou que ele
havia emagrecido 4,8 kg. Sabendo disso, quantos quilos Mauro ainda precisa emagrecer?
A) 8,2
B) 9,3
C) 9,8
D) 4,0
E) 5,0

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

QUESTÃO 18 – Giovana está fazendo os cálculos de quantos anos ela já tem de carteira assinada.
Para esse cálculo, ela considerou a data de 19/07/1998 como entrada e 19/06/2020 como de saída.
Ao final dos cálculos, qual foi o resultado, em anos completos, encontrado por Giovana?
A) 20.
B) 21.
C) 22.
D) 23.
E) 24.
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QUESTÃO 19 – O número decimal 0,333... também pode ser representado pela fração:
A)

1
3

B)

1
2

C)

2
2

D)

2
3

E)

3
3

QUESTÃO 20 – A fábrica de carvão Juquinha tem armazenado em seu estoque 70 sacos de carvão
de exatamente 3,5 kg. Caso o dono da Juquinha alterasse a quantidade de cada embalagem para
2,5 kg, seria possível colocar a quantidade de carvão já armazenados em quantos sacos de carvão?
A) 80.
B) 85.
C) 90.
D) 98.
E) 110.

QUESTÃO 21 – Romilda paga R$ 875,00 de aluguel da casa onde mora. No próximo mês, seu aluguel
terá um aumento de 9%, sendo assim, qual será o valor de aluguel que Romilda passará a pagar?
A) R$
B) R$
C) R$
D) R$
E) R$

875,90.
884,00.
953,75.
965,00.
972,22.

QUESTÃO 22 – Se um quadrado tem um de seus lados de tamanho igual a 4, qual a área desse
quadrado?
A) 20.
B) 16.
C) 12.
D) 8.
E) 4.

QUESTÃO 23 – Luana é Auxiliar de Serviços Gerais e precisa higienizar todas as mesas de uma escola
de 30 salas com álcool. Sabendo que cada sala tem 30 mesas e que com um litro de álcool ela
consegue higienizar 6 mesas, quantos litros de álcool Luana precisa para conseguir realizar a
higienização total das mesas do colégio?
A) 50.
B) 70.
C) 90.
D) 130.
E) 150.
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QUESTÃO 24 – Miguel trabalha na portaria de um prédio onde todo visitante deve fazer seu registro
e assinar em um caderno de visitas. Sabendo que o caderno tem um total de 100 páginas e que em
cada página há espaço para 10 assinaturas, quantos visitantes cada caderno tem a capacidade de
registrar?
A) 10000.
B) 1000.
C) 500.
D) 100.
E) 10.

QUESTÃO 25 – Qual das alternativas abaixo apresenta apenas números primos?
A) 2,
B) 2,
C) 2,
D) 3,
E) 5,

3,
4,
5,
6,
9,

7, 11.
6, 8.
9, 11.
9, 12.
11, 12.

QUESTÃO 26 – A empresa Seja Feliz está analisando formas de economizar água. Durante essa
análise, verificou que eram gastos 13 litros de água a cada descarga dos vasos sanitários. O
responsável pela análise considerou que em média 45 pessoas utilizam os banheiros e que dentro dos
banheiros há 3 vasos sanitários. Sabendo dessas informações, qual é o consumo de água da empresa
Seja Feliz?
A) 135 litros.
B) 195 litros.
C) 292 litros.
D) 585 litros.
E) 1.755 litros.

QUESTÃO 27 – Ainda sobre a empresa Seja Feliz, com base no resultado da questão anterior, o
responsável realizou algumas pesquisas sobre os vasos sanitários mais modernos, que possuem duplo
acionamento, e verificou que a economia seria igual a 4/9, ou seja, seria de:
A) 195 litros.
B) 260 litros.
C) 65 litros.
D) 780 litros.
E) 87 litros.

QUESTÃO 28 – Qual das alternativas abaixo apresenta o valor correspondente à fração
A) 1.
B) 2.
C) 0,15
D) 0,25.
E) 0,5.
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QUESTÃO 29 – A empresa Tudo Nosso tem 240 funcionários e realizou a compra de máscaras de
proteção para 15 dias de trabalho, para a compra, a empresa considerou uma máscara por dia para
cada funcionário. Caso a empresa Tudo Nosso recebesse durante esse período mais 160 funcionários,
a quantidade de máscara comprada seria suficiente somente para quantos dias?
A) 7.
B) 8.
C) 9.
D) 10.
E) 11.

QUESTÃO 30 – Qual é o resultado da simplificação da fração

A)

1
1

B)

1
2

C)

2
3,5

D)

4
7

E)

2
3

20
35

?
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