ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2016

CARGOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS – MERENDEIRA
ESCOLAR – MOTORISTA “D’ - VIGILANTE
(NÍVEL FUNDAMENTAL)
PROVAS: PORTUGUÊS – MATEMÁTICA – CONHECIMENTOS GERAIS
CANDIDATO:
RG. Nº:

CONTEÚDO DO CADERNO DE PROVAS
PORTUGUÊS

15 questões

MATEMÁTICA

05 questões

CONHECIMENTOS GERAIS

10 questões

INSTRUÇÕES
I.

Este Caderno contém 30 questões. Caso apresente defeito de impressão ou falta de
questão, solicite ao fiscal outro caderno.

II.

As questões das Provas possuem 04 (quatro) itens (elencados de A a D), de múltipla
escolha. O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.

III.

Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao
Caderno do Cargo pleiteado.

IV.

O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, o candidato deverá
pintar completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta.

V.

O tempo de duração das provas é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao
preenchimento do Cartão de Respostas.

VI.

O candidato só poderá deixar a sala após uma hora do início das provas.

VII.

Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas e este Caderno.

VIII.

O candidato só poderá levar este Caderno depois de transcorridas 03 (três) horas do
início das provas.

IX.

Durante a realização da prova não será permitido o uso de materiais de consulta,
telefone celular, relógios digitais, óculos escuros, chapéu, boné, pager, protetor
auricular, máquinas calculadoras, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico.

PORTUGUÊS
O BOBINHO

1.

Marque o que não se comprova na frase
transcrita a seguir.
“O passeio que Narizinho deu com o
príncipe foi o mais belo de toda a sua vida”
(A) A frase apresenta elementos que
transmitem ideia de companhia entre
personagens.
(B) Narizinho representa o personagem
central, referido por apelido classificado
como substantivo próprio.
(C) O príncipe representa o personagem que
não nutre simpatia por Narizinho, daí seu
nome ser escrito em letra minúscula.
(D) Pode-se afirmar que o passeio com o
príncipe marcou a vida Narizinho.

O passeio que Narizinho deu com o príncipe foi
o mais belo de toda a sua vida. O coche de gala
corria por sobre a areia alvíssima do fundo do
mar conduzido por mestre Camarão e tirado por
seis parelhas de hipocampos, uns bichinhos
com cabeça de cavalo e cauda de peixe. Em
vez de pingalim, o cocheiro usava os fios de sua
própria barba para chicoteá-los. — lept! lept!...
Que lindos lugares ela viu! Florestas de coral,
bosques de esponjas vivas, campos de algas
das formas mais estranhas. Conchas de todos
os jeitos e cores.
Polvos, enguias, ouriços — milhares de
criaturas marinhas tão estranhas que até
pareciam mentiras do barão de Munchausen.
Em certo ponto Narizinho encontrou uma baleia
dando de mamar a várias baleinhas novas.
Teve a ideia de levar para o sítio uma garrafa de
leite de baleia, só para ver a cara de espanto
que dona Benta e tia Nastácia fariam. Mas logo
desistiu, pensando: “Não vale a pena. Elas não
acreditam mesmo...”
Nisto apareceu ao longe um formidável
espadarte. Vinha com o seu comprido esporão
de pontaria feita para o cetáceo, que é como os
sábios chamam a baleia. O príncipe assustouse.
— Lá vem o malvado! — disse ele.
— Esses monstros divertem-se em espetar as
pobres baleias como se elas fossem
almofadinhas de alfinetes. Vamo-nos embora,
que a luta vai ser medonha.
Recebendo ordem de voltar, o Camarão estalou
as barbas e pôs os “cabecinhas de cavalo” no
galope.
De volta ao palácio o príncipe deixou a menina
e a boneca na gruta dos seus tesouros, indo
cuidar dos preparativos da festa.
Narizinho pôs-se a mexer em tudo...
Quantas maravilhas! Pérolas enormes aos
montes. Muitas, ainda na concha, punham as
cabecinhas de fora, espiavam a menina e
escondiam-se outra vez. De medo da Emília.
Caramujos, então, era um nunca se acabar de
todos os jeitos possíveis e imagináveis. E
conchas! Quantas, Deus do céu!
(LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. 11. ed. São Paulo,
Brasiliense, 1962.p.3-4 – Trecho IV)
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2.

O título “O Bobinho” está construído com:
(A) Artigo definido e substantivo próprio.
(B) O termo “Bobinho” exemplificando o grau
normal do substantivo.
(C) Artigo definido e adjetivo biforme.
(D) Artigo definido e adjetivo uniforme.

3.

Marque a alternativa correta.
(A) Os elementos textuais exemplificam uma
narração.
(B) A expressão: “sobre a areia alvíssima” –
destaca
preposição
com
encontro
consonantal
e
adjetivo
polissílabo,
feminino singula.
(C) A expressão: “lept! lept!...” transmite o
barulho dos fios batendo nos bichinhos.
(D) Todas estão corretas.

4.

Marque a alternativa com a série de todos
os termos com ditongo.
(A) Areia; cauda; peixe.
(B) Coche; corria; fundo.
(C) Cabeça; cavalo; usava.
(D) Fios; barba; própria.

5.

Marque a palavra com divisão silábica
incorreta.
(A) Hi – po – cam – pos.
(B) Co – che- i – ro.
(C) Con – du – zi - do.
(D) Pró – pria.

6.

Marque a alternativa correta.
(A) Em: “Que lindos lugares ela viu!” – temos
ideia exclamativa.
(B) Em: “bosques de esponjas vivas,” – temos
uma sequência formada por: substantivo;
preposição; substantivo; adjetivo.
(C) Na série: “Polvos, enguias, ouriços” –
temos um termo dissílabo e dois termos
trissílabos.
(D) Todas estão corretas.

7.

11. Na frase: “— Esses monstros divertem-se
em espetar as pobres baleias como se
elas fossem almofadinhas de alfinetes” –
destacamos conjunção com ideia de:
(A) Causa.

Marque o exemplo de frase nominal.
(A) Que lindos lugares ela viu!
(B) Em certo ponto Narizinho encontrou uma
baleia dando de mamar a várias baleinhas
novas.

8.

(B) Comparação.

(C) Conchas de todos os jeitos e cores.

(C) Conformidade.

(D) Mas logo desistiu, pensando:

(D) Finalidade.

Marque a frase que está construída com o
sujeito e o predicado dispostos na ordem
direta.
(A) Narizinho pôs-se a mexer em tudo...

12. Marque a palavra que se escreve com
idêntica terminação de: “concha”
(A) Bru --- a.

(B) Caramujos, então, era um nunca se

(B) Cai __ a.

acabar de todos os jeitos possíveis e

(C) Col __ a.

imagináveis.

(D) Li __ o.

(C) E conchas! Quantas, Deus do céu!
(D) Quantas maravilhas! Pérolas enormes aos

13. Marque a série de palavras que pertencem
à classe dos pronomes e que têm a
mesma quantidade de sílabas.
(A) Sábios; coral; bosques.

montes.
9.

Marque a alternativa correta
(A) A frase: “Que lugares lindos ela viu” – está

(B) Campos; algas; cara.

construída com verbo no pretérito perfeito

(C) Novas; pena; mesmo.

do modo indicativo.

(D) Toda; sua; elas.

(B) O termo: “milhares” pertence à classe dos
numerais.

14. Marque a série de substantivos que têm a
mesma quantidade de sílabas.
(A) Palácio; príncipe; menina.
(B) Preparativos; acabar; caramujos.
(C) Enormes; muitas; pensando.
(D) Formidável; comprido; fossem.

(C) O verbo “fariam” exemplifica ação do
futuro do pretérito do modo indicativo.
(D) Todas estão corretas.
10. Marque a frase com afirmação incorreta.
(A) Na frase: “Recebendo ordem de voltar” –

15. Marque a série de palavras no diminutivo
que pertencem à mesma classe dos
substantivos.
(A) Narizinho; baleinhas; almofadinhas.

temos, respectivamente, o antônimo dos
termos

sublinhados:

“Dando

ou

transmitindo”; “seguir ou continuar”.

(B) Milharezinhos; pontinhos; pobrezinhas.

(B) A palavra: “estranhas” está construída

(C) Cabecinhas; novinhas; esponjinhas.

com encontro consonantal e dígrafo.

(D) Sabiozinhos; lindinhos; conchinhas.

(C) O termo: “verdades” é sinônimo de
“mentiras”.
(D) Em: “— Lá vem o malvado! — disse ele.”
Sublinhamos o verbo que é sinônimo de
“falou”.
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MATEMÁTICA
16. Analise as gravuras seguintes:

18. Marque a alternativa que indica a negação
da frase seguinte:
“Se Marta fala, então respira e vive”
(A) Se Marta não fala, então não respira e

Marque a alternativa incorreta.
(A) O total de flores das gravuras corresponde

não vive.
(B) Se Marta não respira ou não vive, então

a três dúzias.
(B) O

total

das

flores

das

não vai conseguir falar.

gravuras

(C) Se Marta não pode viver, ela não poderá

corresponde a: três dezenas mais meia

respirar e não vai falar.

dúzia.
(C) A

sexta

parte

do

total

das

(D) Se Marta não falasse, logicamente ela não

flores

respiraria, porque não estaria viva.

corresponde a meia dezena.
(D) As gravuras apresentam as mesmas

19. Sobre as “Medidas de Tempo”, marque a
alternativa incorreta.
(A) O segundo é a unidade de tempo

flores na mesma quantidade em todas,
mas diferem no tamanho.

escolhida

17. Analise as gravuras seguintes:

como

padrão

no

Sistema

Internacional (SI).
(B) As medidas de tempo não pertencem ao
Sistema Métrico Decimal.
(C) Dois minutos têm 120 segundos.
(D) Qualquer medida pode ser de tempo.

20. O metro é medida de comprimento, possui
múltiplos
(medidas
maiores)
e
submúltiplos (medidas menores).
Marque a alternativa com informação

Marque a alternativa correta.

incorreta.

(A) Há quatro seres vivos com olhar fixo para
(A) Um quilômetro tem 1.000 metros.

algum objeto, sugerindo que estão lendo.

(B) Um decâmetro tem 10 metros.

(B) Existe um ser agachado, um sentado e

(C) Um centímetro pode ser expresso da

dois em pé.

seguinte forma: 0,01

(C) É importante salientar que todos utilizam a

(D) A sequência decrescente dos múltiplos do

mão direita para segurar o objeto.

metro é a seguinte: km; hm; dam.

(D) Todas estão corretas.

-4-

CONHECIMENTOS GERAIS
24. Sobre “Religiosidade e cultura de
Cachoeira”, marque a alternativa correta.
(A) A cultura tem raízes africanas.
(B) Em Cachoeira, há destaque para a
religiosidade,
apresentando
pontos
originais, destacando-se na cultura do
município e, de modo geral, da Bahia.
(C) O samba - de - roda faz parte da cultura
de cachoeira.
(D) Todas estão corretas.

21. A Independência da Bahia foi um
movimento marcante no cenário da
História da Bahia e do Brasil que foi
iniciado em 1821 (mas com raízes
anteriores) e com desfecho em data que
se tornou gloriosa para todos, motivado
pelo sentimento federalista emancipador
de seu povo, terminou pela inserção
daquela então província na unidade
nacional brasileira, durante a Guerra da
Independência do Brasil.
O
Caboclo
e
a
Cabocla
representatividade
importante
Independência da Bahia.

25. Dentre a produção agrícola de Cachoeira,
temos culturas que se desenvolvem há
muito tempo em razão do clima e do solo
propícios ao cultivo, podendo-se citar
principalmente:
Produtos até hoje produzidos no
município, em virtude do clima e solo
propícios da região. No início do século
XX, porém, a economia da cidade entrou
em declínio, somente se recuperando no
final do século, quando novas empresas
se instalaram na região.

têm
na

(A) O açúcar e o fumo.
(B) O cacau e a maçã.
(C) O morango.
(D) A uva e damasco.

O Caboclo vence o Dragão da Tirania

Marque a data da Independência da Bahia.
(A) Dia 15 de julho de 1821.
(B) Dia 7 de setembro de 1822.
(C) Dia 2 de julho de 1823.
(D) Dia 30 de junho de 1824.

26. Dentre os pontos turísticos de importante
destaque em Cachoeira, temos:

22. Analise as proposições seguintes:
1 - O Município de Cachoeira tem 300
quilômetros de distância de Salvador.
2 - O Município de Cachoeira é conhecido
também como "Cidade Heroica".
3 - Em Cachoeira, não existe proibição para a
prática de qualquer que seja a religião, daí se
pode afirmar que lá existe o sincretismo
religioso.

1 – O prédio da Santa Casa.
2 – A Capela de Santa Bárbara.
3 – O Chafariz Imperial.
Estão corretos:
(A) 1 e 3 apenas.
(B) 2 e 3 apenas.
(C) 1 – 2 e 3.
(D) 1 e 3 apenas.

Estão corretas:
(A) 1 e 2 apenas.
(B) 2 e 3 apenas.
(C) 1 – 2 e 3.
(D) 1 e 3 apenas.

27. A Bahia é um estado rico em escritores e
poetas,
que
são
destacados
nacionalmente. Dentre eles, marque o que
não é baiano.
(A) Jorge Amado.
(B) Carlos Drummond de Andrade.
(C) João Ubaldo Ribeiro.
(D) Castro Alves.

23. Marque o nome do rio que corta a cidade
de Cachoeira.
(A) Rio Real.
(B) Rio de Contas.
(C) Rio Paraguaçu.
(D) Rio Subaé.
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28. A Bahia é o local do Brasil que, em 1500,
recebeu
a
visita
dos
primeiros
portugueses que chegaram com Pedro
Alvares Cabral, registrando, portanto, o
descobrimento do Brasil.
Sobre o Estado da
alternativa incorreta.

Bahia,

marque

a

(A) Por volta de 1534, a Bahia começou a
receber portugueses que vieram para
povoar as terras baianas.
(B) A Bahia está situada na Região Norte do
Brasil.
(C) O fundador da cidade do Salvador, capital
da Bahia, foi Tomé de Souza, o primeiro
governador – geral do Brasil.
(D) Os primeiros habitantes da Bahia foram os
indígenas da não tupi.

29. Sobre o “Estado da Bahia”, marque a
alternativa com afirmação correta.
(A) Na Bahia, predomina o clima tropical.
(B) A

Bahia

possui

grandes

formações

vegetais, podendo-se ressaltar a caatinga.
(C) O Rio São Francisco ou Rio da Unidade
Nacional faz parte da hidrografia da Bahia.
(D) Todas estão corretas.

30. Forte terremoto atinge região central da
Itália e deixa mortos - Tremor de
magnitude 6,2 ocorreu a 76 km de Perugia
deixou 159 mortos. Cidades de Amatrice,
Accumoli e Norcia sofreram maiores
danos. (...)
(Do G1, em São Paulo. 23/08/2016 23h08 - Atualizado em
24/08/2016 20h15)
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/terremoto-demagnitude-64-atinge-italia.html)

Marque o nome da capital da Itália.
(A) Paris.
(B) Roma.
(C) Lisboa.
(D) Moscou.
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