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PREFEITURA MUNIClPAL DE LUIS ALVES

CONCURSO PÚBLICO
EQJTAL N° 001/2002

INSTRUÇÕES:

- Esta prova é composta de 20 (vuue ) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas:
a. b, c. d.

.. Somente uma alternativa é a correta. o

- Assinale, inicialmente, no caderno de prova, a alternativa que você julgar correta.
- Em caso de reclamação de questão, esta deverá ser feita em formulário especial
somente durante a realização da prova, devendo ser solicitado o referido formulário e
entregue o mesmo ao físcal da sala.
- Os números de O I a 20 no Cartão-Resposta correspondem, rigorosamente, à
numeração seqüeucial atribuída às questões objetivas da prova.
- Preencha, totalmente, com caneta esferográfíca AZUL ou PRETA, os parênteses da
letra que corresponde à alternativa correta no Cartão-Resposta.
- Não preencha mais de uma alternativa em uma mesma questão, pois, se isso ocorrer, a
resposta será anulada.
- Procure responder a todas as questões .
.- Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
- Ao sair da sala entregue o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta ao fiscal.
- NÃO DOBRE, NAo AMASSE E NÃO ESCREVA NO VERSO DO CARTÃO-
RESPOSTA.

Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser
excluído do COllCurSO

•• Comunicar-se COIl1 os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao concurso, bem
como consultar livros, apontamentos, fazer uso de calculadora ou qualquer outro
tipo ele material que for julgado indevido.

•. Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na
companhia do fiscal.

• Os três últimos candidatos sairão juntos.

BOA SORIEI/!



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS ALVES
SECRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - 001/2000

CARGO - MOTORISTA-

NOME DO CANDIDATO- .
INSCRIçÃO N° .

PROVA ESCRITA

Leia o texto a seguir com atenção:

Árvore vira escola no interior do Ceará

Os moradores da Floresta Nacional do Araripe, em Barbalha (CE), usaram a
criatividade para suprir a falta de escolas. Desde o início do ano, a sombra de um
pequizeiro, (árvore típica da região) serve de abrigo para três salas de aula. Os alunos da
escola trabalham na colheita de pequi. O quadro-negro fica pregado em um dos galhos da
árvore. As aulas são de alfabetização, educação sanitária e ambiental. Os professores são
técnicos do IBAMA que moram na região.

Isto não é um fato isolado, várias regiões brasileiras vivem este drama.

Folha de São Paulo, 31/3 92

Reflexão do texto:

13) Assinale com x a alternativa correta:

a- O texto fala que não faltam escolas no Brasil.
b- O texto conta a inauguração de uma nova escola pelo governo do Ceará.
c- O texto é uma reportagem da construção de muitas escolas pelo governo federal.
@ Como em Floresta Nacional do Araripe, faltam escolas em várias regiões brasileiras.

23) Assinale com x a seqüência de palavras escrita corretamente:

a- paciente, exceção, mágico,faxineira, prezidiário
b- paizagem, enxarcado, condução, censura,ezarninar
@ azarado, espantoso, mancha,conversar,assunto
d- bananal, arroio, agricultor, apozentadoria, fexta



3a) Leia a seqüência de palavras e acordo com as regras de separação de sílabas, assinale
com x a alternativa errada:

a- ar-roz / a-gri-cul-tu-ra
b- plan- ta- ção / a- lam- bi- que
c- ru-ral / di- nhei- ro
® agro- tó-xi-co / la-ti-fun-di-o

4a) Assinale com x a alternativa correta:

Leia a seqüência das palavras e assinale de acordo com o plural a opção escrita
corretamente:

® quartas-feiras / pés- de- cabra
b- "erva-doces / couve- flores
c- chapéus- de sol / guardas- chuvas
d- porta-bandeiras / pés- de- moleques

5a)_ Observe os prefixos e assinale com x a alternativa verdadeira:

a- ultra-vermelho / semicírculo
® subsolo / ex-presidente
c- anti-biótico / ultravioleta
d- super-mercado / antissala

ó") Assinale com x a alternativa correta:

Um jogo de futebol foi assistido por aproximadamente cinco dezenas de milhar de pessoas.
Quantas pessoas (unidades) assistiram a esse jogo?

a- 1000.000 pessoas.
b- 150.000 pessoas.

5.000 pessoas.c-
@ 50.000 pessoas.

7a) Assinale com x a alternativa verdadeira:

Ontem, em um hospital, havia 297 doentes. Hoje, bem cedinho, 46 doentes tiveram alta e·
durante o dia entraram 61 novos doentes. Quantos pacientes tem agora no hospital?

a- 300 pacientes.
b- 150 pacientes.



(§) 312 pacientes.
(1- 320 pacientes.

8a) Assinale com x a alternativa correta:

Um fazendeiro tinha 120 cabeças de gado. Vendeu 20%. Quantas cabeças de gado vendeu?
Quantas tem ainda?

a- Vendeu 24 cabeças. Ainda tem 90 cabeças.
b Vendeu 24 cabeças. Ainda tem 96 cabeças.
c- Vendeu 20 cabeças. Ainda tem 96 cabeças.
d- Vendeu 25 cabeças. Ainda tem 90 cabeças.

~) . Assinale alternativa correta:

Se em hora há 60 minutos, quantos horas há em 1440 minutos?

a- 72 horas
® 24 horas
c- 48 horas
d- 96horas

10a) Assinale x na alternativa correta:

Em 6 meses de 25 dias úteis, uma fábrica produziu 3750 automóveis. Qual é a média de
carros fabricados por dia?

a- 14 carros
@ 25 carros
c- 11 carros
d- 56 carros

l l") No ano de 2002 teremos eleições para os seguintes cargos eletivos:

a- Deputados Estadual,Federal e Presidente da República.
b- Presidente da República, Senador e Deputados Estadual e Federal.
c - Presidente da República, Governador e Senador.
@ Presidente da República, Deputados Estadual e Federal, Senador e Governador.

12a) A atual Constituição Brasileira entrou em vigor no ano de:



•

a- 1985
b- 1998
c- 1996
@;) 1988

13a) O Presidente da República, os governadores e os prefeitos murucipais exercem o
poder:

executivo
legislativo

c- judiciário
d- moderador

14a) O nome do atual Prefeito de Luiz Alves é:

a- Viland Borck
b- João Aldo Hoffmann
@) Erico Gielow Neto
d- Elton Vicente Pauli

15a) Assinale o certo:

A emancipação política do município de Luiz Alves ocorreu em:

a- 20/07/70
® 18/07/58
c- 10/07/60
d- 20/08/59

16a) Assinale a afirmativa correta:

" A Historia é a disciplina que se refere aos homens, a tantos homens quanto possível, a
todos os homens do mundo enquanto se unen entre si em sociedade, e trabalham, lutam e
se aperfeiçoam a si mesmos." Este texto é de autoria de Antonio Gramsc

Segundo ele, a história é construí da pelos:

a- políticos
b- grandes homens
c- reis e rainhas
@ todos os homens



.. .,.

17a) Assinale o certo:

A parte superficial da crosta terrestre, onde se desenvolve a vegetação, chama-se:

~
solo
areIa

c- argila
d- calcário

18a) A grande riqueza do século XXI será:

a- O petróleo
b- Os solos para agricultura.
c- O tamanho do território® A força de trabalho qualificada.

1~) Qual o idioma oficial do Brasil?

a- italiano
b- português
c- alemão
d- português

2oa) Assinale o certo:

Todo motorista em caso de atropelamento deve:

a- evadir-se do local;
~ prestar socorro à vítima;
c- não comunicar o fato às autoridades competentes;
d- negar sua responsabilidade.


