
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO/RS 
CONCURSO PÚBLICO  

V2_07/02/2022 10:41:32 

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 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 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

 

SEPULTADOR 

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 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo 

do texto estão citados nas questões.      

             

5 dicas para se hidratar corretamente em dias quentes 

 

Prefeitura de São Paulo 
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Suor, boca ressecada, fraqueza no corpo, pressão baixa e sonolência. Estes são alguns dos 

sintomas de desidratação, um quadro muito comum durante os dias quentes. Durante o verão, não 

dá para deixar de lado hábitos saudáveis que podem mudar completamente a disposição no calor. 

Lidar com o clima quente não é tão difícil quanto parece, mas exige alguns cuidados para manter 

o corpo hidratado da maneira correta     Confira cinco dicas que vão lhe ajudar a ficar com a 

hidratação em dia.  

Beba água: Não espere sentir sede para beber água. A sede é um sinal de que o corpo já está 

começando a desidratar, podendo causar náuseas e tonturas. Procure ingerir dois litros de água 

por dia, pois ela regula a temperatura corporal. Para não esquecer de se hidratar, deixar sempre 

uma garrafinha por perto é um bom recurso.  

Consuma alimentos ricos em água: Outra forma de contribuir para que seu corpo 

permaneça hidratado é investir em frutas e legumes que contenham água na composição. Algumas 

opções são melancia, abacaxi, pepino, abobrinha e tomate. Esses alimentos ajudam a manter o 

organismo hidratado e bem nutrido, além de proporcionar uma sensação de frescor. 

Diminua o consumo de sal: Exagerar no sal nunca é uma boa opção, principalmente no 

calor. Os rins tentam manter o organismo com uma proporção de água e sal. Quando o corpo está 

ingerindo muito sal, eles começam a reter mais água para equilibrar essa proporção. Essa retenção 

de líquido causa inchaço e desconforto. 

Evite bebidas alcóolicas: Embora algumas bebidas com álcool pareçam refrescantes, quando 

ingeridas em excesso, podem elevar a possibilidade de desidratação do corpo. Fadiga, sede, dor de 

cabeça, náuseas, sensibilidade à luz e ao som são alguns sintomas da ressaca que podem ser 

evitados. 

Aposte em bebidas não alcóolicas: Como dito anteriormente, álcool não é uma das 

melhores bebidas do verão para manter-se hidratado. O ideal é, além da água, ingerir sucos 

naturais, água de coco e chás gelados que vão ajudar o corpo na hidratação e no melhor 

funcionamento do organismo. 

 
(Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=322034 –  

texto adaptado especialmente para essa prova). 

 

 

QUESTÃO 01 – O texto tem o objetivo de: 

 

A) Dar dicas sobre como manter-se hidratado corretamente em dias quentes. 

B) Explicar como o calor causa doenças graves. 

C) Informar sobre casos de desidratação em dias muito quentes. 

D) Explicar formas de resfriar o corpo durante o período de calor. 

E) Orientar sobre os perigos da exposição ao sol em dias muito quentes. 

 

 

QUESTÃO 02 – De acordo com o texto, o consumo excessivo de bebidas alcóolicas: 

 

A) É tão benéfico quanto o consumo de água. 

B) Ajuda a manter o organismo hidratado. 

C) Aumenta a chance de desidratação do corpo. 

D) Se estiverem bem geladas, trarão sensação de refrescância e evitam a desidratação. 

E) Não deve ser feito em jejum. 
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QUESTÃO 03 – Conforme o texto, para não esquecer de se hidratar: 

 

A) Observe sintomas como suor e fraqueza. 

B) Aposte em bebidas alcóolicas. 

C) Coma frutas que sejam ricas em água. 

D) Espere sentir bastante sede. 

E) Ter sempre uma garrafinha à mão é uma boa dica. 

 

 

QUESTÃO 04 – Qual dos sinais de pontuação abaixo substitui corretamente a figura na linha 05? 

 

A) Vírgula. 

B) Ponto-final. 

C) Ponto de interrogação. 

D) Dois-pontos. 

E) Travessão. 

 
 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta palavra com dígrafo. 

 

A) Sinal. 

B) Beber. 

C) Clima. 

D) Melhor. 

E) Legumes. 

 
 

QUESTÃO 06 – A palavra “quente” (linha 04) tem sentido oposto à: 

 

A) Frio. 

B) Abafado. 

C) Ardente. 

D) Aquecido. 

E) Úmido. 

 

 

QUESTÃO 07 – A palavra “contribuir” (linha 11) tem sentido similar à: 

 

A) Atrapalhar. 

B) Impedir. 

C) Ajudar. 

D) Dificultar. 

E) Complicar. 

 

 

QUESTÃO 08 – No trecho “álcool não é uma das melhores bebidas do verão para manter-se hidratado”, 

retirado do texto, a palavra “bebidas” é um: 

 

A) Pronome. 

B) Substantivo. 

C) Artigo. 

D) Adjetivo. 

E) Verbo. 
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QUESTÃO 09 – No trecho “Não espere sentir sede para beber água.” (linha 07), a palavra “sentir” é um: 

 

A) Adjetivo. 

B) Substantivo. 

C) Artigo. 

D) Pronome. 

E) Verbo. 

 

 

QUESTÃO 10 – No trecho “Estes são alguns dos sintomas de desidratação, um quadro muito comum 

durante os dias quentes”, retirado do texto, a palavra “quentes” é um: 

 

A) Adjetivo. 

B) Substantivo. 

C) Verbo. 

D) Pronome. 

E) Artigo. 

 

 

QUESTÃO 11 – Assinale a única palavra de gênero masculino dentre as alternativas abaixo. 

 

A) Dor. 

B) Água. 

C) Bebidas. 

D) Chás. 

E) Melancia. 

 

 

QUESTÃO 12 – Qual das palavras abaixo está escrita corretamente com X, assim como a palavra 

“deixar”? 

 

A) Caximbo. 

B) Xuxu. 

C) Moxila. 

D) Caixa. 

E) Xute. 

 

 

QUESTÃO 13 – Qual das palavras abaixo está escrita corretamente com SS, assim como a palavra 

“pressão”? 

 

A) Aniverssário. 

B) Sucesso. 

C) Pulsseira. 

D) Rissada. 

E) Pesso. 

 

 

QUESTÃO 14 – Qual das palavras abaixo é escrita com G, assim como a palavra “gelados”? 

 

A) Ma_estade. 

B) Tra_eto. 

C) A_ir. 

D) Tra_etória. 

E) _eito. 
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QUESTÃO 15 – A palavra “sensibilidade” possui quantas vogais? 

 

A) 10. 

B) 9.  

C) 8. 

D) 7. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 16 – A palavra “desidratar” possui quantas consoantes? 

 

A) 6. 

B) 7.  

C) 8. 

D) 9. 

E) 10. 

 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com encontro consonantal, ou seja, 

encontro de consoantes. 

 

A) Dicas. 

B) Sede. 

C) Dia. 

D) Tomate. 

E) Outra. 

 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com encontro vocálico, ou seja, 

encontro de vogais. 

 

A) Frutas. 

B) Baixa. 

C) Abacaxi. 

D) Para. 

E) Nunca. 

 

 

QUESTÃO 19 – Qual das alternativas apresenta palavra que possui duas sílabas? 

 

A) Sentir. 

B) Temperatura. 

C) Organismo. 

D) Sal. 

E) Cabeça. 

 

 

QUESTÃO 20 – Qual das alternativas apresenta a correta separação das sílabas da palavra “sintomas”, 

retirada do texto? 

 

A) Sinto-mas. 

B) Sin-tomas. 

C) Si-nto-mas. 

D) Sin-to-mas. 

E) Sint-o-mas. 
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LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 21 – Sobre a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

B) Visa à eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, dentre elas a violência física, a 

violência moral e a violência psicológica. 

C) Visa prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher em situação de violência doméstica e 

familiar. 

D) Tem por objetivo prevenir, punir e erradicar a violência praticada apenas contra mulheres casadas 

legalmente. 

E) Dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 

 

QUESTÃO 22 – Segundo a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos ________________, constitui-se em ______________ e tem como um dos seus 

fundamentos a __________.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Estados e Municípios e do Distrito Federal – Estado Democrático de Direito – dignidade da pessoa 

humana 

B) Estados e Municípios e do Distrito Federal – Estado Democrático de Direito – não intervenção 

C) Estados e Municípios – Estado Democrático de Direito – concessão de asilo político 

D) Estados e Municípios – Estado Liberal – defesa da paz 

E) Estados e do Distrito Federal – Estado Absoluto – cidadania 

 

 

QUESTÃO 23 – A partir do que dispõe o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

B) Os cargos, empregos e funções públicas podem ser ocupados por estrangeiros e brasileiros, desde 

que preenchidos os requisitos legais.  

C) Não é obrigatória a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras 

de deficiência. 

D) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

E) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

 

 
QUESTÃO 24 – A Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), instituiu o Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). O sistema tem por objetivo, EXCETO: 

 

A) Combater as desigualdades sociais resultantes do racismo. 

B) Construir políticas para promover a integração social da população negra. 

C) Desenvolver mecanismos que promovam a igualdade étnica. 

D) Fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas por meio das ações afirmativas. 

E) Centralizar a implementação de ações afirmativas, não envolvendo os governos estaduais, distrital e 

municipais, devido a existência de vedação legal nesse sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



642_BASE_NALF_15/2/202217:06:53 

Execução: Fundatec 
NÍVEL ALFABETIZADO 

QUESTÃO 25 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

 

(  ) Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 

(  ) Segundo o Art. 29 da Constituição Federal de 1988, o Município reger-se-á por lei orgânica própria. 

Nesse sentido, a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, deverá ocorrer mediante 

pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, para mandato de três anos. 

(  ) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, 

e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) V – V – F. 

E) F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 26 – Nos termos da Lei Orgânica do Município de Esteio/RS, o Poder Legislativo é exercido 

pela(o) _________, composta(o) por _________ Vereadores, representantes do povo, eleitos no 

município, para cada legislatura, pelo sistema proporcional, entre os cidadãos com a idade mínima de 

_________ anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, na forma da legislação 

federal.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Câmara Municipal – dez – vinte e um 

B) Câmara Municipal – doze – vinte e um 

C) Câmara Municipal – dez – dezoito 

D) Conselho Municipal – dez – vinte e um 

E) Conselho Municipal – doze – dezoito 

 

 

QUESTÃO 27 – Segundo as disposições contidas na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340) acerca das 

formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Segundo a lei, a violência moral resulta de atos que configuram os crimes de calúnia, difamação ou 

injúria. 

II. A retenção e destruição parcial ou total de objetos e documentos pessoais da ofendida são exemplos 

de violência patrimonial. 

III. Qualquer conduta que constranja a ofendida a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 

não desejada, caracteriza violência sexual nos termos da lei. 

IV. Qualquer conduta que cause dano emocional caracteriza violência emocional nos termos da lei. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 
QUESTÃO 28 – O Código de Posturas do Município de Esteio/RS (Lei Municipal nº 785/1971) consigna 

normas preventivas e repressivas, estabelecendo disposições que visam, EXCETO: 

 

A) A resguardar a saúde dos munícipes. 

B) A garantir a moralidade e a tranquilidade dos munícipes. 

C) A promover a higiene e limpeza dos prédios e logradouros. 

D) À proteção do patrimônio municipal. 

E) À criação de tributos para a obtenção de receita. 
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QUESTÃO 29 – A expressão “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei” reflete o conceito constitucional do princípio da: 
 

A) Igualdade. 

B) Impessoalidade. 

C) Moralidade. 

D) Legalidade. 

E) Eficiência. 
 

 

QUESTÃO 30 – Analise as assertivas abaixo a partir das disposições constantes do Plano de Carreira do 
Município de Esteio/RS (Lei Municipal nº 7.899/2021) e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A referida lei prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para o cargo de Sepultador. 

(  ) São atribuições do cargo de Sepultador, construir carneiras, abrir covas, sepulturas e jazigos para 

enterramentos; preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou 

retirando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes para permitir 

sepultamento; carregar e colocar o caixão na cova aberta, dentre outras. 

(  ) Cargo público é aquele criado por lei, com denominação própria, em número e com atribuições e 

remuneração certos, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de 

atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V. 

B) F – V – V. 

C) V – V – F. 

D) F – V – F. 

E) F – F – F. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 31 – Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a competição foi adiada. Em virtude 

da pandemia causada pelo Coronavírus, a edição prevista para 2020 foi reagendada para 2021 e 

aconteceu em: 
 

A) Hiroshima. 

B) Pequim. 

C) Seul. 

D) Tóquio. 

E) Xangai. 
 

 

QUESTÃO 32 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os pontos turísticos da Região Metropolitana 

do Rio Grande do Sul com as respectivas cidades de localização. 
 

Coluna 1 

1. Canoas. 

2. Esteio. 

3. Porto Alegre. 

4. São Leopoldo. 

    

Coluna 2 

(  ) Casa de Cultura Mario Quintana. 

(  ) Museu do Trem. 

(  ) Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. 

(  ) Praça do Avião ou Praça Santos Dumont. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 3 – 1 – 4. 

B) 1 – 2 – 3 – 4. 

C) 2 – 4 – 1 – 3. 

D) 3 – 2 – 1 – 4. 

E) 3 – 4 – 2 – 1. 
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QUESTÃO 33 – A nova variante se espalhou pelo país, registrando recorde diário de contaminação pela 

Covid-19. No dia 26 de janeiro de 2022, o Brasil registrou 224 mil casos de Coronavírus, o maior número 

desde outubro de 2021. Apesar do aumento, o número de mortes é menor em relação ao pico da 

pandemia no país, provando que as vacinas também funcionam contra a variante. O aumento das 

contaminações fez o Carnaval de rua ser cancelado nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio 

de Janeiro. (Texto adaptado. Fonte: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br, janeiro de 2022). 
 

Qual o nome da variante referenciada no texto acima? 
 

A) Alfa. 

B) Decepticons. 

C) Ômicron. 

D) Optimus. 

E) Sputnik. 
 

 

QUESTÃO 34 – “Quase nove anos depois do incêndio da Boate Kiss, que matou 242 pessoas e deixou 

636 feridas, teve início o julgamento dos acusados do incidente. Após 10 dias de julgamento as penas 

para os réus foram de 18 a 22 anos de prisão.” (Texto adaptado. Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br, de 

dezembro de 2021). 
 

Em que cidade do Rio Grande do Sul ocorreu o incêndio da casa de eventos referenciada acima? 
 

A) Gramado. 

B) Novo Hamburgo. 

C) Porto Alegre. 

D) Santa Cruz do Sul. 

E) Santa Maria. 

 

 

QUESTÃO 35 – Em novembro de 2021, o Brasil foi surpreendido pela morte, aos 26 anos, de uma 

grande cantora sertaneja. Ela e sua equipe foram vítimas de um acidente aéreo, no Vale do Rio Doce, 

no oeste de Minas. Qual o seu nome? 
 

A) Marília Mendonça. 

B) Naiara Azevedo. 

C) Nalva Aguiar. 

D) Paula Fernandes. 

E) Solange Almeida. 
 

 

QUESTÃO 36 – Ministério da Saúde inclui as crianças na campanha de vacinação contra a Covid-19, em 

janeiro de 2022. Um garoto indígena foi a primeira criança vacinada no Brasil, no dia 14 de janeiro. Até 

o momento, cerca de 2,5 milhões de crianças foram vacinadas no Brasil, todas com o imunizante da 

Pfizer. (Fonte: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br, janeiro de 2022). Qual a idade inicial, 

autorizada pelo Ministério da Saúde, para vacinação em crianças no Brasil, contra a Covid-19, 

referenciada no texto acima? 
 

A) 1 ano. 

B) 2 anos. 

C) 3 anos. 

D) 4 anos. 

E) 5 anos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/01/carnaval-de-rua-e-cancelado-em-sp.shtml
https://www.uol.com.br/carnaval/noticias/redacao/2022/01/04/eduardo-paes-cancela-carnaval-rua-rj.htm
https://www.uol.com.br/carnaval/noticias/redacao/2022/01/04/eduardo-paes-cancela-carnaval-rua-rj.htm
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QUESTÃO 37 – Leia o seguinte texto extraído do site da Prefeitura Municipal de Esteio: 
 

“28 de fevereiro de 1955 – Na então sede da Prefeitura Municipal, localizada em frente à 

praça do Expedicionário, autoridades estaduais e representantes do novo município 

consolidam a emancipação. O presidente da Câmara, Ilo José de Albuquerque, realiza a 

declaração formal da instalação do município, empossando Alécio Frainer como primeiro 

prefeito.” 
 

A região de Esteio, quando elevada à categoria de município, desligou-se do Município de: 
 

A) Canoas. 

B) Nova Santa Rita. 

C) Porto Alegre. 

D) São Leopoldo. 

E) Sapucaia do Sul. 
 

 

QUESTÃO 38 – Qual o nome da refinaria que está instalada em uma área de 580 hectares no município 

gaúcho de Canoas-RS, onde antes se situava a Fazenda da Brigadeira, processa 32 mil m³/dia e atende 

principalmente ao mercado regional, com foco na maximização da produção de óleo diesel? 
 

A) Abreu e Lima. 

B) Alberto Pasqualini – Refap S/A. 

C) Ipiranga. 

D) Paulínia (Replan). 

E) Petroquímica Triunfo. 
 

 

QUESTÃO 39 – É uma feira agropecuária de destaque nacional e internacional, realizada na cidade de 

Esteio/RS, sendo considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina. Trata-se da 
 

A) Boexpa. 

B) Expoagro. 

C) Expointer. 

D) Expoutono. 

E) Fepoagro. 

 

 

QUESTÃO 40 – O primeiro turno das Eleições 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro, com a disputa para 

os cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal, 

deputado estadual e deputado distrital (Fonte: tse.jus.br). No Brasil, o voto é facultativo para: 

 

I. Analfabetos. 

II. Maiores de 70 anos. 

III. Pessoas de 16 e 17 anos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 41 – A distância entre a casa de João e o local onde ele trabalha é de 5 quilômetros, o que 

corresponde, em metros, a: 

 

A) 5. 

B) 50. 

C) 500. 

D) 5.000. 

E) 50.000. 

 

 

QUESTÃO 42 – Pedro comprou 3 sacos de areia a um custo total de R$ 19,50. Supondo que fosse 

necessário comprar mais 8 sacos de areia, quantos reais Pedro gastaria no total? 

 

A) R$ 45,50. 

B) R$ 54,00. 

C) R$ 62,50. 

D) R$ 71,50. 

E) R$ 78,50. 

 

 

QUESTÃO 43 – Em um caminhão foram carregados 1.350 sacos de cimento para que fossem entregues 

em três lojas de materiais de construção. Na primeira loja, foram descarregados 345 sacos; na segunda 

loja, foram descarregados 475 sacos; na terceira e última loja, foram descarregados os sacos restantes. 

Nessa situação, quantos sacos de cimento foram descarregados na última loja? 

 

A) 470. 

B) 530. 

C) 670. 

D) 740. 

E) 820. 

 

 

QUESTÃO 44 – Joana comprou um produto no valor de R$ 75,40 e realizou o pagamento com duas 

cédulas de R$ 50,00. O troco recebido por Joana foi igual a: 

 

A) R$ 24,60. 

B) R$ 28,40. 

C) R$ 32,50. 

D) R$ 34,70. 

E) R$ 45,60. 

 

 

QUESTÃO 45 – O horário diário de início do trabalho de Paulo é às 7h15min, com direito a uma hora e 

trinta minutos de intervalo para o almoço. Supondo que Paulo trabalha 8 horas por dia, qual é o horário 

de término do seu expediente? 

 

A) 15 horas. 

B) 15 horas e 30 minutos. 

C) 16 horas. 

D) 16 horas e 15 minutos. 

E) 16 horas e 45 minutos. 
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QUESTÃO 46 – Pedro recebe um salário mensal de R$ 1.650,00 e gasta um terço do valor total de seu 

salário para alimentação. Quantos reais sobram, do salário de Pedro, para os demais gastos? 

 

A) R$ 500,00. 

B) R$ 650,00. 

C) R$ 800,00. 

D) R$ 970,00. 

E) R$ 1.100,00. 

 

 

QUESTÃO 47 – Luís abriu um buraco com 3.400 cm de profundidade. Essa medida, em metros, é igual 

a: 

 

A) 0,34 m. 

B) 3,34 m. 

C) 3,40 m. 

D) 34,0 m. 

E) 340 m. 

 

 

QUESTÃO 48 – Um estacionamento tem 128 vagas para automóveis e 16 vagas para motocicletas. 

Supondo que há 65 automóveis estacionados e 9 motocicletas, quantas vagas para automóveis ainda 

restam nesse estacionamento? 

 

A) 53. 

B) 58. 

C) 63. 

D) 65. 

E) 78. 

 

 

QUESTÃO 49 – Considerando que um dia tem 24 horas e que cada hora tem 60 minutos, quantos 

minutos correspondem a dois dias completos? 

 

A) 1.440 min. 

B) 2.880 min. 

C) 3.600 min. 

D) 4.320 min. 

E) 5.460 min. 

 

 

QUESTÃO 50 – João comprou 3 kg de arroz e 2,5 kg de feijão no Mercado Público. Supondo que 5 kg 

de arroz custam R$ 21,00 e 1 kg de feijão custa R$ 9,50, quantos reais João gastou para comprar o 

feijão e o arroz? 

 

A) R$ 36,35. 

B) R$ 38,40. 

C) R$ 43,50. 

D) R$ 45,35. 

E) R$ 53,60.  

 

 

 


