PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO (PSS) 2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO LARGO
Cargos: Cuidador Infantil, Auxiliar de Sala e Vigia.
Duração da prova: 02 (duas) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta, abaixo.
OBSERVAÇÃO: Você poderá entregar o caderno de provas este cartão-resposta somente depois de
decorrido o tempo de 1 hora de prova.

Orientações:
Escreva nesta capa de prova seu CPF ou RG, pois ele
é seu cartão-resposta e assine-o no espaço
apropriado COM LETRA MAIÚSCULA e
legível;
Confira se este caderno de provas corresponde ao Cargo para o qual se inscreveu;
Verifique se a sequência de questões, no total
de 20, está correta, ou se há imperfeições
gráficas que possam causar dúvidas;
Não é permitido o porte ou
uso de
equipamentos tais como: relógio, telefone
celular, calculadora, pager, etc. (mesmo que
inoperantes dentro da sala de aula);
Para cada questão objetiva são apresentadas 5
(cinco) alternativas de respostas (A, B, C, D, E).
Apenas uma delas constitui a resposta correta
em relação ao enunciado da questão;

Preencha de forma legível e COM LETRA
MAIÚSCULA a tabela abaixo, na qual corresponde
à alternativa correta de cada questão no cartãoresposta utilizando caneta esferográfica de tinta
azul ou preta;
A interpretação das questões é parte integrante da
prova. Não será permitida a consulta aos fiscais e
nem tão pouco a quaisquer formas fraudulentas;
Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova;
Caso necessite se ausentar da sala de prova
antes do término desta, ou com duração mínima de
60 minutos, solicite do fiscal de sala o devido
acompanhamento de um fiscal de volante;
Todas as provas estarão lacradas e só serão
entregues aos fiscais 15 minutos antes do início de
sua realização.

Comunique imediatamente aos fiscais ou à coordenação local qualquer irregularidade.
Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de provas e esta capa de prova como sendo o seu cartãoresposta devidamente preenchido e assinado no campo apropriado. Não será permitido que o candidato
leve o caderno de provas. Nos 2 (dois) dias subsequentes ao da aplicação das provas, o candidato poderá
acessar o conteúdo das provas no site da Prefeitura de Rio Largo (http://www.riolargo.al.gov.br/editais). Se
desejar, utilize o canhoto abaixo, a fim de anotar suas respostas para posterior conferência.
Nº. do CPF ou do RG para identificação:

Assinatura do(a) candidato(a) COM LETRA MAIÚSCULA:

Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos correspondentes.
Não o destaque, pois a entrega dele preenchido é fundamental para a correção de sua prova pelos avaliadores.
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Este canhoto é destinado exclusivamente, para as respostas de suas questões, nos campos correspondentes.
Destaque-o, apenas na presença do fiscal de sala, no momento da entrega de sua prova e assinatura de presença.
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01
Os vocábulos abaixo aparecem separados em sílabas. Assinale aquele
em que a separação não obedece às normas do sistema ortográfico
vigente:

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 02

a) O tratamento pronominal para se referir, em correspondência, à
diretora ou ao diretor de escola, respectivamente, é: “senhora
Diretora’ ou ‘Senhor Diretor’.
b) O vocábulo ‘número’ recebe acento por ser paroxítono.
c) ‘Lagoa Rodrigo de Freitas’ é objeto indireto da oração ‘Depois
se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas’.
d) Entre ‘beneficente’ e ‘beneficiente’, deve-se usar o segundo.
e) Entre ‘conciência’ e ‘consciência’, deve-se usar o primeiro.

Indique se o QUE, nas frases abaixo, deve levar acento (1) ou não
(2); assinale depois a resposta correta:

QUESTÃO 08

a) car-re-ga-dos;
b) es-tá-tuas;
c) cam-ba-Iei-a;
d) es-pi-ra-is;
e) es-cal-da-vam.

( ) está pensando o que;
( ) não tenho nada que fazer;
( ) ele tem um que digno de nota;
( ) que adianta lamentar-se?
a) 1 – 2 – 1 – 1;
b) 1 – 1 – 2 – 2;
c) 2 – 2 – 2 – 1;
d) 1 – 2 – 1 – 2;
e) 2 – 2 – 2 – 2.

QUESTÃO 03

Disponível em: <https://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/>. Acesso em: 23 out. 2017.

Há, na conjugação dos seguintes verbos, um tempo errado. Assinale-o:
Na tira, além de uma metáfora, observa-se a figura de linguagem:
a) CRER – pretérito perfeito do indicativo: cri, creste, creu, cremos, crestes,
creram;
b) ENTUPIR – presente do subjuntivo: entupa, entupas, entupa, entupamos,
entupais, entupam;
c) POLIR – presente do indicativo: pulo, pules, pule, polimos, polis, pulem.
d) RETER – mais-que-perfeito do indicativo: retera, reteras, retera,
reteramos, retereis, reteram;
e) SAUDAR – imperativo afirmativo: saúda tu, saúde você, saudemos nós,
saudai vós, saúdem vocês.

a) antítese.
b) gradação.
c) hipérbole.
d) eufemismo.
e) comparação.

QUESTÃO 04

Tendo em vista as regras de concordância assinale a única oração em
que a forma entre parênteses completa corretamente a lacuna da
frase:

Há erro (s) de acentuação gráfica em:
a) recém-vindo, decano, refrega;
b) pudico, bímano, gratuito;
c) inaudito, pegada, zênite;
d) ibero, ávaro, levedo;
e) filantropo, opimo, aziago

QUESTÃO 05
Em cada série há um erro ortográfico. EXCETO:
a) engolir, epístola, embora, gôndola, boeiro;
b) cumbuca, engulimos, cutucar, curtume,curinga;
c) camundongo, industão, embutir, cutia, elucubração;
d) funeral, hindustão, bruxulear, cumprido, bulício;
e) orangotango, polir, lúpolo, romeno, sortir.

QUESTÃO 06
A concordância nominal está correta, EXCETO em:
a) o vento agitou as flores lilases da paineira;
b) esperança é necessário para viver;
c) a candidata estava meio nervosa;
d) os filhos são tais qual o pai;
e) as crianças estavam alerta.

QUESTÃO 09

a)
, na verdade, diferentes motivos responsáveis pela nossa
dependência tecnológica (existe);
b) é indispensável que se
entre pesquisas científicas e
aspirações da comunidade uma estreita vinculação (mantenham);
c) a força de certos mecanismos
_ com que as pesquisas nos
países pobres girem em torno de interesses dos países ricos (fazem);
d)
combinar-se engenho e habilidades dos homens para a
resolução dos problemas específicos da comunidade (devem);
e) é preciso que tanto o desenvolvimento científico quanto o tecnológico
primeiramente em conta o fator cultural (leve).

QUESTÃO 10
Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido
do anunciado:
a) os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, soluções
para seus problemas no acervo cultural dos mais avançados;
b) alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as
culturas dos países avançados, acabam se tornando menos criativos;
c) torna-se, portanto, imperativa uma revisão modelo presente do
processo de desenvolvimento tecnológico;
d) a atividade científica, nos países desenvolvidos, é tão natural quanto
qualquer outra atividade econômica;
e) por duas razões diferentes podem surgir, da interação de uma
comunidade com outra, mecanismos de dependência.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Carlos gastou um quarto de seu salário com alimentação e dois terços
do restante com pagamento de aluguel, portanto, pode-se dizer que:
a)
b)
c)
d)

Sobraram 1/12 do salário de Carlos.
Sobraram menos de 8% do salário de Carlos.
Sobraram exatamente 25% do salário de Carlos.
Carlos gastou mais de 80% do salário com alimentação e pagamento de
aluguel.
e) Carlos gastou mais de 90% do salário com alimentação e pagamentos de
aluguel.

QUESTÃO 12
Uma empresa gastava 15% de sua receita com o pagamento de conta
telefônica e de energia elétrica. Para reduzir despesas, determinou-se um
corte de 50% na conta telefônica. Essa iniciativa produziu uma
economia de R$ 1.000,00, o que corresponde a 5% de sua receita. Tendo
em vista essas condições, calcule o gasto dessa empresa com energia
elétrica.
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 17
“O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira (16) as informações
repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da
febre amarela no país. Desde o ano passado, os informes de febre
amarela seguem a sazonalidade da doença, que acontece, em sua
maioria, no verão. Portanto, o período analisado desde então é de 1º de
julho a 30 de junho de cada ano. No período de monitoramento (que
começa em julho/2017 e vai até junho/2018), foram confirmados 35
casos de febre amarela no país sendo que 20 vieram a óbito, até 14 de
janeiro deste ano. Ao todo, foram notificados 470 casos suspeitos,
sendo que 145 permanecem em investigação e 290 foram descartados.”

a) 30,8%
b) 61,7%
c) 50%
d) 57,7%
e) 60,2%

Um estudante tem 6 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras
ele poderá pintar os estados da região Sudeste do Brasil (São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), cada um de uma
cor?

Em uma empresa, um técnico deve organizar todos os documentos de
um departamento em apenas uma semana. Se ele começou no domingo
organizando 16, na segunda-feira 24 e assim por diante até terminar,
quantos documentos ele organizou no total?

a)
b)
c)
d)
e)

360
240
120
60
40

QUESTÃO 19

140
216
280
352
485

Uma geladeira cujo preço à vista é de R$ 1600,00 tem um acréscimo
de 5% no seu preço se for paga em 5 prestações iguais. Qual é o valor
de cada prestação?

QUESTÃO 15
Em um boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, cujo valor da
mensalidade é de R$ 500,00, consta a seguinte observação sobre esse
valor no caso de pagamento em atraso: cobrar multa de R$ 12,00 mais
40 centavos por dia de atraso. Qual é o valor da mensalidade com 14 dias
de atraso?
R$ 516,40
R$ 517,60
R$ 518,40
R$ 519,20
R$ 520,60

60
40
20
12
10

QUESTÃO 18

150
300
450
600
750

QUESTÃO 14

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Ao selecionar, ao acaso, um dos casos suspeitos de febre amarela,
qual é a probabilidade de ser um caso que permanece em
investigação?

Se uma fotografia retangular, de 10 cm por 15 cm, for ampliada de
modo que suas dimensões dobrem, qual será a área da nova foto em
cm²?

a)
b)
c)
d)
e)

Três pessoas entram em um ônibus com cinco cadeiras vazias. De
quantas maneiras essas pessoas podem se acomodar nas cadeiras?

Fonte:http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42327-ministerio-dasaude-atualiza-casos-de-febre-amarela-2 (acessado em 12/03/2018)

R$ 800,00
R$ 900,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 1.200,00

QUESTÃO 13

a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 16

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 320,00
R$ 324,00
R$ 330,00
R$ 336,00
R$ 340,00

QUESTÃO 20
A sequência (2, 6, ...) é uma progressão geométrica. Qual é o seu 5º
termo?
a)
b)
c)
d)
e)

26
54
162
486
642
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RASCUNHO
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