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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, RO.  
 
EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: 04 - COVEIRO.  
  
 
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 portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer 
tipo de relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. 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.  
 
3. 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. 
 
4. Confira se a sua prova tem 20 questões, cada qual com 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, confira-o 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 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta e da redação. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e 
retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
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-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 

Leia o texto a seguir e responda às próximas três questões. 
 
Encurtando 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 uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, 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 que você se importa se nós formos juntas? 
– Claro que não. Eu entendo você – respondeu a outra. – Quando eu 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 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) Pronomes. 
 
03. Ainda de acordo com o texto, as palavras (atrasou, foi, explicou, respondeu) indicam noção de tempo: 
a) Presente. 
b) Passado. 
c) Futuro. 
d) Presente e Futuro. 
 
04. Marque a alternativa onde temos a sequência ditongo, hiato e tritongo. 
a) Estourei / frouxar / saguão. 
b) Patrão / ameixa / quais. 
c) Infância / Raul / enxaguou. 
d) Ciência / tranquilo / anoiteceu. 
 
05. Quanto ao uso das palavras “mau” e “mal”, assinale a alternativa correta. 
a) O egoísmo social é o grande mau da humanidade. 
b) Um cidadão consciente jamais vota em um mau político. 
c) Você agiu mau em relação à briga de seu pai. 
d) A doença conhecida como Mau de Chagas foi descoberta pelo cientista Carlos Chagas. 
 
06. Assinale a alternativa, onde não temos um verbo de ligação. 
a) Carlos Gomes compôs a ópera O Guarani. 
b) A coisa está ficando preta. 
c) Aquele pobre animal vive faminto. 
d) O famoso piloto virou herói nacional. 
 
07. Em “Talvez ele não viaje para a praia de carro com os amigos”, os termos grifados indicam diferentes 
circunstâncias. Em se tratando disto, marque a alternativa que apresenta a sequência correta. 
a) Dúvida / negação / meio / lugar / companhia. 
b) Negação / dúvida / lugar / meio / companhia. 
c) Dúvida / negação / lugar / meio / companhia. 
d) Dúvida / negação / lugar / companhia / meio. 
 
08. Sobre concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. 
a) Nós certamente trabalharemos no feriado; tu talvez fiques de folga. 
b) Aos domingos, reuniam-se na sede da fazenda os vaqueiros das redondezas. 
c) O alto índice de poluentes atmosféricos afetam a saúde dos habitantes das metrópoles. 
d) Os dois pequenos barcos sumiam vagarosamente na longa curva do rio. 
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09. Quanto ao uso dos porquês, marque a alternativa incorreta. 
a) Não sabemos por que agiu desta forma. 
b) Não foi ao teatro por que? 
c) Dizem que havia muitos porquês para a solução. 
d) Não irei ao aniversário porque choverá. 
 
10. Quanto ao uso da vírgula, assinale a alternativa incorreta. 
a) Pessoal, atenção! 
b) Carinhosamente, o filho abraçou os pais. 
c) São Francisco do Guaporé, 26 de abril, de 2020. 
d) Gastaram tudo o que tinham, ou melhor, quase tudo. 
 
MATEMÁTICA. 

11. Maria está estudando o sistema de numeração romano e resolveu fazer a conversão do número de sua 
residência do sistema de numeração decimal para o sistema de numeração romano. Sabendo que a 
residência de Maria possui o número 1498, o número encontrado por ela, após a conversão, foi: 
a) MDXCVIII. 
b) MCDXCVIII. 
c) MCDXLVIII. 
d) MCDLVIII. 
 
12. Mariana foi ao supermercado a fim de comprar 2 pacotes de arroz, 4 pacotes de feijão, 3 pacotes de 
café, 2 pacotes de macarrão e 5 pacotes de biscoito. O valor unitário de cada produto é dado pela tabela 
abaixo. 
 

Produto Valor unitário 

Arroz 14,79 

Feijão 6,98 

Café 6,59 

Macarrão 2,39 

Biscoito 2,99 

 
Sabendo que Mariana comprou todos os itens de sua lista e que pagou a compra com uma nota de R$ 
50,00 e mais três notas de R$ 20,00, o troco recebido por Mariana foi de: 
a) R$ 3,00. 
b) R$ 6,41. 
c) R$ 10,99. 
d) R$ 13,00. 
 
13. José verificou que o ponteiro do marcador de combustível do seu veículo apontava 25%, isto é, o 
tanque, com capacidade de 55 litros, possuía apenas 25% de combustível. Para completar o tanque de 
combustível de seu veículo com gasolina, ao valor de R$ 4,60 o litro, José pagou: 
a) R$ 59,75. 
b) R$ 63,25. 
c) R$ 180,25. 
d) R$ 189,75. 
 
14. João desenhou a seguinte figura. 
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Sabendo que ABCD é um quadrado de lado medindo 8 cm e que E, F e G são pontos médios dos lados AD, 
BC e CD, respectivamente, a área do quadrilátero AHBG é: 
a) 24 cm2. 
b) 32 cm2. 
c) 40 cm2. 
d) 48 cm2. 
 
15. Cinco alunos fizeram uma prova de Matemática. Sabe-se que: 

 Arnaldo terminou a prova antes de Benedito; 
 Clodoaldo terminou a prova depois de Dorival; 
 Benedito terminou a prova antes de Dorival; 
 Evair terminou a prova antes de Clodoaldo. 

O aluno que terminou a prova por último foi:  
a) Arnaldo. 
b) Benedito. 
c) Clodoaldo. 
d) Dorival. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS. 

16. Conforme fonte da Biblioteca do IBGE, o Município de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, 
foi desmembrado dos municípios de:  
a) Pimenta Bueno, Cacoal e Cerejeira. 
b) Rolim de Moura e Pimenta Bueno. 
c) Costa Marques e Seringueiras. 
d) Cacoal, Costa Marques e Cabixi.  
 
17. O Município São Francisco do Guaporé foi criado pela Lei nº 644, em:  
a) 1º de janeiro de 1996. 
b) 27 de dezembro de 1995. 
c) 20 de agosto de 1998.  
d) 1º de janeiro de 1997. 
 
18. Qual o ano de criação do Município de Porto Velho? 
a) 1947. 
b) 1907. 
c) 1915. 
d) 1914. 
 
19. Aponte qual é a bandeira do Município de São Francisco do Guaporé, RO. (Imagens - Google.com). 
 

a)   
 

b)  
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c)  
 

d)  
 
20. Marque a alternativa correta, segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São 
Francisco do Guaporé, RO.  
a) A investidura no cargo público ocorrerá com a nomeação. 
b) A Função Transitória é de livre nomeação e exoneração.  
c) A Progressão configura ato de nomeação.  
d) O chefe do Poder Executivo é a autoridade competente para dar a posse. 
 
RASCUNHO. 

 


