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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - EDITAL Nº 005/2018 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE 
PROVAS E TÍTULOS. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: TODOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL. 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é 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, qualquer tipo de relógio, chaves, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, 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. 
 
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. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o poema de Mário de Andrade e responda às próximas quatro questões. 
                     
                                          Grito Negro 
 
Eu sou carvão! 
E tu arrancas-me brutalmente do chão 
E fazes-me tua mina, patrão. 
Eu sou carvão! 
E tu acendes-me, patrão 
Para te servir eternamente como força motriz 
Mas eternamente não, patrão. 
Eu sou carvão 
E tenho que arder, sim 
E queimar tudo com a força da minha combustão. 
Eu sou carvão 
Tenho que arder na exploração 
Arder até às cinzas da maldição 
Arder vivo como alcatrão, meu irmão 
Até não ser mais a tua mina, patrão. 
Eu sou carvão 
Tenho que arder 
Queimar tudo com o fogo da minha combustão. 
Sim! 
Eu serei o teu carvão, patrão! 
 
01. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta. 
a) Mesmo o eu lírico dizendo que é carvão, ele decide continuar sendo combustível da exploração do patrão. 
b) O tema do poema é a exploração que existe entre o patrão e seu empregado. 
c) Predominam no poema os aspectos  sociais e o sentimento do eu poético. 
d) As palavras carvão e mina representam a exploração do homem negro pelo homem branco. 
 
02. No primeiro verso do poema, “Eu sou carvão!”, o termo carvão funciona como: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 
 
03. No sexto verso, a palavra eternamente, quanto ao número de sílabas, é: 
a) Monossílaba. 
b) Polissílaba.  
c) Dissílaba. 
d) Trissílaba. 
 
04. No terceiro verso do poema, o verbo “fazes-me” está conjugado no: 
a) Imperativo Afirmativo. 
b) Pretérito Imperfeito do Indicativo.  
c) Presente do Subjuntivo. 
d) Presente do Indicativo. 
 
05. Quanto às classes gramaticais, relacione as colunas e assinale a alternativa correta: 
Coluna 1: Coluna 2: 
A. Substantivos. 
B. Adjetivos. 
C. Artigo. 
D. Numeral.  
E. Pronomes.      
F. Verbo.                                   

1.  São palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. 
2. São palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a 

pessoa do discurso.                                        
3.  É uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. 
4.  É uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. 
5. É uma palavra que antepomos aos substantivos para dar aos seres um sentido  

determinado ou indeterminado. 
6. São palavras que designam os seres. 
                           

a) A (6) – B (1) – C (5) – D (3) – E (2) – F (4). 
b) A (5) – B (1) – C (2) – D (3) – E (6) – F (4). 
c) A (6) – B (1) – C (5) – D (3) – E (4) – F (2). 
d) A (6) – B (1) – C (3) – D (5) – E (2) – F (4). 
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06. Quanto a fonemas e letras, assinale a alternativa incorreta. 
a) Testemunhas (11 letras e 10 fonemas). 
b) Habitantes (10 letras e 8 fonemas). 
c) Trabalhar (9 letras e 9 fonemas). 
d) Transmissões (12 letras e 10 fonemas). 
 
07. Quanto à acentuação gráfica das palavras a seguir, marque se estão certas(C) ou erradas(E) e assinale 
a alternativa correta. 
(  ) Étnicas / tórax / juízes. 
(  ) Hifen / biquini / leem. 
(  ) Graúdo / creem / heróis. 
(  ) Revólver / feiura / fóruns. 
(  ) Deem / bênção / Bocaiuva. 
a) (C) – (E) – (C) – (C) – (C). 
b) (C) – (C) – (C) – (E) – (E). 
c) (E) – (E) – (C) – (C) – (E). 
d) (C) – (C) – (C) – (C) – (C). 
 
08. Assinale a alternativa onde não há dígrafo nas palavras. 
a) Limpo / chegou / cresça. 
b) Exceder / temporal / algum. 
c) Transmissões / também / contente. 
d) Barata / música / sílaba. 
 
09. Marque a alternativa onde temos apenas conjunções subordinativas. 
a) Nem / mas também / senão também. 
b) Mas / porém / contudo. 
c) Embora / visto que / a fim de que. 
d) Logo / portanto / pois (posposto ao verbo). 
 
10. Indique a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo. 
a) Embaixada / proibido / parteira. 
b) Chapéu / aquarela / iguais.  
c) Viveu / pessoa / enxaguei. 
d) Pessoa / aliança / Paraguai. 
 
MATEMÁTICA. 
11. Em uma escola do ensino fundamental, os alunos se reuniram em prol de uma ação social para 
pintarem o muro da frente da escola. Nessa ação, eles arrecadaram 26 litros de tinta. Ao final da ação, eles 
observaram que com essa tinta foi possível pintar tranquilamente todo o muro da frente, que tinha 
exatamente 25 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. Diante do sucesso que ficou registrado 
nessa ação, eles se mobilizaram novamente para pintar o muro lateral da escola, que mede 88 metros de 
comprimento por 2,15 metros de altura. Para que eles possam pintar toda essa lateral com a mesma 
qualidade da pintura que realizaram na frente, serão necessários, no mínimo, quantos litros de tinta? 
a) 71 litros. 
b) 75 litros. 
c) 79 litros. 
d) 83 litros.  
 
12. Sabe-se que proporção trata da igualdade entre duas ou mais razões provenientes das medidas 
extraídas de grandezas. Assim sendo, calculando o valor de x na proporção 
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 , temos: 

a) 4 
b) 4,5 
c) - 4 
d) 18 
 
13. Sabe-se que a senhorita Luciana tem uma loja, no centro da cidade, que revende diversos produtos e, 
em certo momento, ela está tentando explicar a seu irmão qual a dinâmica que utiliza para colocar o preço 
em seu produtos. Ela diz o seguinte: Henzo, ao comprar o produto, eu vejo certinho quanto ficou o custo 
total da unidade, daí basta acrescentar 40%, neste caso terei os 40% de lucro. 
Pergunta-se: nos casos em que Luciana vende seus produtos com 10% de desconto, após ter inserido sua 
margem de lucro, significa que ela terá um lucro real de? 
a) 26% 
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b) 30% 
c) 36% 
d) 39% 
 
14. Ao estudarmos Estatística, nos deparamos com um termo chamado Média Aritmética de dois ou mais 
valores, que pode ser resumida como sendo o quociente da soma desses valores pelo número deles. 
Utilizando essa ideia, resolva o problema a seguir: 
Em um teste para emprego, um total de 130 pessoas foram entrevistadas, sendo que 91 eram mulheres e 
39 eram homens; no teste teórico, a média obtida nas notas dos homens foi 7 e a média no grupo das 
mulheres foi 8. Então, podemos concluir que a média do grupo foi: 
a) 7,9 
b) 7,8 
c) 7,7 
d) 7,5 
 
15. Todas as segundas-feiras, a professora de matemática anuncia um problema a sua turma para que os 
alunos passem a semana pensando na solução. Na última segunda, ela apresentou o seguinte enunciado: 
Tenho um lindo gatinho, em casa, chamado Mimi e eu gostaria que vocês descobrissem a idade dele; a 
dica que eu dou é que o quadrado da idade dele menos o seu quádruplo é igual a 5 anos.  
Então, a idade correta do gato é:  
a) 5 
b) 6  
c) 7 
d) 8 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
16. A história registra que os primeiros indícios de Bandeirantes paulistas na região, onde hoje fica a 
cidade de Cuiabá, datam de 1673 e 1682. A cidade de Cuiabá foi fundada oficialmente no dia  
a) 08 de abril de 1719.  
b) 23 de julho 1673.  
c) 08 de abril de 1682. 
d) 23 de julho de 1719.  
 
17. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir: 
Primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade foi fundada em 19 de março de 1752, 
pelo ____________________________, que chegou à região com ordens régias para instituir o governo da 
Capitania de Mato Grosso, desmembrada da Capitania de São Paulo. 
a) governador da Capitania de São Paulo 
b) rei de Portugal, D. João V   
c) Capitão Dom Antônio Rolim de Moura 
d) Bandeirante Manoel de Campos 
 

18.   A Bandeira do Município de Cáceres, MT, foi oficializada pela Lei nº 1.933, de 
28 de abril de  
a) 1778. 
b) 1860.    
c) 1874. 
d) 2005.  
 
19. Qual é o nome do prefeito de Cáceres, MT? 
a) José Eduardo Ramsay Torres. 
b) Francis Maris Cruz. 
c) Domingos Oliveira dos Santos. 
d) Luiz Fernando Bertaglia da Silva.  
 
20. Cáceres foi escolhida como um dos municípios brasileiros Indutores do Turismo, que fazem parte do 
Plano Nacional do Turismo 2007-2010, visando o desenvolvimento do turismo em Cáceres e na região. Ela 
é conhecida como 
a) Cidade da Água Milagrosa. 
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b) Cidade Branca.   
c) Passagem da Conceição. 
d) Princesinha do Paraguai. 
 
RASCUNHO. 
 


