PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA, MS.
EDITAL Nº 01/2019 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: GUARDA DE BENS PÚBLICOS.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá
acomodá-los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
3. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s),
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no
local onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular
desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser
eliminado deste Concurso Público de Provas e Títulos.
4. Confira se sua prova tem 20 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está
correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e
ASSINE o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao
preenchimento do cartão-resposta.
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!

1

LÍNGUA PORTUGUESA.
Leia o texto a seguir para responder às próximas três questões.
Conto: Encurtando o caminho. (Ângela Lago)

Tia Maria, quando criança se atrasou na saída da escola, e na hora em que foi voltar para casa já
começava a escurecer. Viu outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar, fazendo o mesmo
trajeto que ela.
Tratou de apressar o passo, até alcançá-la e se explicou:
– Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será você se importa se nós formos juntas?
– Claro que não. Eu entendo você – respondeu a outra. – Quando estava viva, sentia exatamente a
mesma coisa.
01. De acordo com o texto, marque a alternativa incorreta.
a) Tia Maria andou ligeiro até alcançar a outra menina.
b) A menina disse para Tia Maria que, quando viva, também sentia um frio na barriga ao andar sozinha no
cemitério.
c) Tia Maria, quando criança, nunca se atrasava na saída da escola.
d) Tia Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar o caminho, fazendo o mesmo trajeto
que ela.
02. As palavras do texto (criança, escola, casa, trajeto) são respectivamente:
a) Substantivos.
b) Adjetivos.
c) Verbos.
d) Sinônimos.
03. Ainda de acordo com o texto, (atrasou, foi, explicou, respondeu) indicam noção de tempo:
a) Presente.
b) Passado.
c) Futuro.
d) Presente e futuro.
04. Veja os sinônimos das palavras grifadas nas frases. Depois, marque a alternativa incorreta.
a) O pesqueiro ficava em um terreno baldio. (Abandonado).
b) Os agricultores fazem uso de adubos para cultivar suas plantações. (Fertilizar).
c) O professor ficou muito desapontado. (Alegre).
d) O caminhão chegou e descarregou aquela montanha de entulho. (Lixo).
05. De acordo com o lugar da sílaba tônica, analise as palavras e assinale a alternativa incorreta.
a) Abóbora, médico, plástico: (antepenúltima sílaba tônica).
b) Garrafa, água, chuva: (penúltima sílaba tônica).
c) Produz, xará, babá: (última sílaba tônica).
d) Fábrica, ficava, rádio: (antepenúltima sílaba tônica).
06. Marque a alternativa que apresenta ortografia correta.
a) A menina escreve muito mau.
b) Depois que almocei, passei mal.
c) O homem mal foi preso.
d) O aluno foi punido por mal comportamento.
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07. Assinale a alternativa onde temos apenas substantivos compostos.
a) Floresta / arco-íris / paralelepípedo.
b) Montanha / arranha-céu / carteira.
c) Agroindústria / aeroespacial / beija-flor.
d) Escola / pernilongo / carroça.
08. Quanto a substantivo e verbo, assinale a alternativa incorreta.
a) Secretária: verbo que indica uma profissão.
b) Lápis: substantivo que indica um objeto.
c) Pratica: verbo praticar.
d) Prática: substantivo que indica um ato.
09. Marque a alternativa onde temos apenas palavras dissílabas.
a) Nós / água / meu.
b) Europa / amígdala / muito.
c) Quais / sonhar / enxaguar.
d) Rua / herói / bíceps.
10. “Quantos anos você tem?” é uma frase:
a) Afirmativa.
b) Exclamativa.
c) Interrogativa.
d) Negativa.
MATEMÁTICA.
11. Sabe-se que Luciana, filha de Marta e Jesus, recebe R$ 32,00 reais de sua mãe e R$ 27,00 de seu pai ao
final de cada mês; ela gasta R$ 7,58 por dia de lanche na escola e estuda 20 dias mensais. Sabendo que
Luciana não faltou à escola nem deixou de comprar e pagar seu lanche nenhum dia, e que ela ainda
guarda todo o dinheiro que sobra ao final do mês, pergunta-se: qual o valor guardado por Luciana ao final
de 10 meses?
a) R$ 741,60.
b) R$ 590,00.
c) R$ 438,40.
d) R$ 121,60.
12. Henzo chegou em casa após sua aula de matemática com uma pequena dúvida, então decide perguntar
para sua irmã mais velha que ele considera a mais inteligente entre suas irmãs:
– maninha, a professora disse para a turma: sabendo que o quociente entre dois números naturais é igual
a 7, se multiplicarmos o dividendo por 3 e reduzirmos o divisor para sua quarta parte, qual será o
quociente da nova divisão?
A resposta correta é:
a) 160.
b) 140.
c) 120.
d) 100.
13. O antecessor do triplo de um número é 38. Tomando esse número determinado, subtraindo uma
unidade e, em seguida, dobrando o valor, teremos:
a) 11.
b) 15.
c) 20.
d) 24.
14. Na aula de Educação Física de uma escola, a atividade do dia foi uma corrida em grupo: os alunos
deviam percorrer a distância de 1700 metros em um tempo máximo de 9 minutos. Pergunta-se: qual das
alternativas expressam esses valores de distância e tempo nas unidades de Km (quilômetros) e h (hora)
respectivamente?
a) 1,7 km e 0,15 h.
b) 0,17 km e 0,15 h.
c) 1,7 km e 0,015 h.
d) 1,7 km e 0,1 h.
15. Sabe-se que é possível relacionar massa, volume e capacidade da água por meio das seguintes
3
equivalências: 1kg de água é equivalente a 1 litro de água que é equivalente a 1dm de água.
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Utilizando essas relações, se uma pessoa retirar 167 litros de uma caixa d’água que tem capacidade de 360
3
dm totalmente cheia e, em seguida, colocar 58 kg de volta, podemos concluir que ficará faltando quantos
3
dm para encher novamente a caixa?
a) 302.
b) 251.
c) 193.
d) 109.
CONHECIMENTOS GERAIS.
Leia o trecho a seguir:
“No dia 3 de Junho de 1988, através da Lei nº 828, foi criado o município de Sonora, ficando o mesmo
pertencendo à Comarca de Pedro Gomes, de cujo Município foi desmembrado. Dada sua emancipação
política neste ano de 1988, seu primeiro mandato ocorreu pelo então Prefeito João Cavalcante Costa.”
(Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/sonora/historico; acesso em 25 de julho de 2019)
Agora, com base no trecho, responda às próximas três questões.
16. O município de Sonora, através da Lei nº 828, foi criado no dia:
a) Dois de Junho.
b) Três de Junho.
c) Quatro de Junho.
d) Cinco de Junho.
17. Na época de sua criação, Sonora pertencia à Comarca de:
a) Campo Grande.
b) Cuiabá.
c) Pedro Gomes.
d) Sonora.
18. O primeiro mandato foi exercido pelo prefeito:
a) Yuri Valeis.
b) Bonifácio Rocha.
c) Zelir Antonio Maggioni.
d) João Cavalcante Costa.
19. Assinale a alternativa que contém a imagem da bandeira de Sonora-MS.

a)

b)

c)
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d)
20. Assinale a alternativa que preenche a lacuna de modo correto:
O Estado de Mato Grosso do Sul está localizado na região Centro-_________.
a) Oeste
b) Norte
c) Sul
d) Nordeste
RASCUNHO.
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