MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

ESTATUTÁRIO

CARGO:

MONITOR SOCIAL
(NÍVEL MÉDIO COM MAGISTÉRIO)
Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 20;
Conhecimentos Especíﬁcos: 21 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 01 A 10 LÍNGUA PORTUGUESA

04. Após assegurar que o povo brasileiro não é formado apenas de homens brancos, o autor afirma que “não
devemos portanto admitir essa maldição da cor”. NesLeia atentamente o texto a seguir, escrito à época do se caso, o termo “portanto” indica um sentido:
Brasil escravocrata, para responder as próximas questões.
a) aditivo.
b) alternativo.
“A escravidão moderna repousa sobre uma base di- c) conclusivo.
versa da escravidão antiga: a cor preta. Ninguém pen- d) adversativo.
sa em reduzir homens brancos ao cativeiro: para este ___________________________________________
ficaram reservados tão-somente os negros. Nós não 05. Quanto à relação entre brancos e negros no Brasil,
somos um povo exclusivamente branco, e não deve- fora da escravidão, o autor do texto a considerou:
mos portanto admitir essa maldição da cor; pelo contrário, devemos tudo fazer por esquecê-la. A escravi- a) ácida.
dão, por felicidade nossa, não azedou nunca a alma b) harmônica.
do escravo contra o senhor – falando coletivamente c) inexistente.
– nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que d) amargurada.
existe naturalmente entre opressores e oprimidos. Por ___________________________________________
esse motivo, o contato entre elas foi sempre isento
de asperezas, fora da escravidão, e o homem de cor 06. Na frase “pelo contrário, devemos tudo fazer por
achou todas as avenidas abertas diante de si. A cor no esquecê-la”, o termo “-la”, em “esquecê-la”, retoma no
Brasil não é, como nos Estados Unidos, um preconcei- texto a expressão:
to social contra cuja obstinação pouco pode o caráter,
o talento e o mérito de quem incorre nele. Essa boa in- a) cor.
teligência em que vivem os elementos, de origem dife- b) escravidão.
rente, da nossa nacionalidade é um interesse público c) base diversa.
de primeira ordem para nós”.
d) maldição da cor.
(Joaquim Nabuco. O Abolicionismo. Brasília: Senado ___________________________________________
Federal, 2003, com adaptações).
07. Antes de anunciar a frase “pelo contrário, devemos
01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir- tudo fazer por esquecê-la”, o autor emprega a pontumar que o autor:
ação denominada ponto-e-vírgula. Essa pontuação é
utilizada para indicar no texto uma pausa:
a) avalia o racismo brasileiro como mais persistente do
que o norte-americano.
a) idêntica à da vírgula.
b) considera a escravidão moderna superior moralb) idêntica à do ponto final.
mente à escravidão antiga.
c) maior do que a da vírgula.
c) tem como objetivo principal o “branqueamento” da
d) menor do que a da vírgula.
população brasileira.
___________________________________________
d) vê na harmonia entre as “raças” um dos traços da
nacionalidade brasileira.
08. Ao afirmar que a escravidão “não azedou nunca
___________________________________________
a alma do escravo contra o senhor”, o autor do texto
02. Nas primeiras frases do texto, o autor emprega por
emprega o termo “azedou” em sentido:
duas vezes a pontuação denominada dois-pontos. Em
ambos os casos, os dois-pontos serviram para:
a) hiperbólico.
b) irônico.
a) anunciar uma enumeração.
c) metafórico.
b) inserir no texto uma citação.
d) paradoxal.
c) introduzir um esclarecimento.
___________________________________________
d) anteceder a fala de personagens fictícios.
___________________________________________
03. Ao tratar de características da escravidão moderna, o autor afirma que “ninguém pensa em reduzir homens brancos ao cativeiro”. Nesse caso, um dos sentidos possíveis para o termo “reduzir” seria o de:

09. O autor afirma que a escravidão não “criou entre as
duas raças o ódio recíproco”. Nesse caso, sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor, o termo “recíproco” poderia ser substituído no texto por:

a) alçar.
b) exultar.
c) enaltecer.
d) constranger.
___________________________________________

a) mútuo
b) frívolo
c) precário
d) movediço
_________________________________________ 1

10. Em relação ao preconceito social nos Estados Unidos, o autor considera que é:
15. A cada 21 dias, 7 pessoas novas contratam um plano de TV por assinatura. Em 105 dias, quantas pesa) rigoroso, embora jamais inflexível.
soas novas vão ter contratado esse plano de TV por
b) insuperável pelo mérito de suas vítimas.
assinatura?
c) mais ameno do que o observado no Brasil.
d) fruto do caráter e do talento dos americanos.
a) 14
___________________________________________ b) 31
c) 35
QUESTÕES DE 11 A 20 d) 73
MATEMÁTICA
___________________________________________
11. Antoni, Bárbara, Charles, Dirceu, Érica e Felix es- 16. O número
pode ser escrito de forma simplitão sentados um ao lado do outro em volta de uma ficada. Assinale a alternativa que apresenta o número
mesa redonda. Sabe-se que:
simplificado.
•Charles está do lado de Bárbara e Érica está do lado a) 50
de Charles.
b)
•Antoni não está do lado de Dirceu, nem de Bárbara. c)
d) 720
Quem está ao lado de Dirceu?
___________________________________________
17. Na eleição para síndico de um prédio, 72% dos
a) Antoni
eleitores votou no candidato A. Se 18 pessoas votaram
b) Bárbara
no candidato A, quantos eleitores havia nesse dia?
c) Charles
d) Érica
a) 46
___________________________________________ b) 25
12. Carlos comprou duas camisetas custando R$ c) 7
43,99 cada. Ao pagar, deu uma nota de R$ 50,00, uma d) 54
nota de R$ 20,00, uma nota de R$ 10,00, uma nota de ___________________________________________
R$ 5,00 e uma nota de R$ 2,00. O funcionário do cai- 18. Quanto tempo é necessário para que um emprésxa avisou que ainda estava faltando dinheiro. Quanto timo de R$ 3300,00 a uma taxa de 2% am a juros simfaltava para Carlos pagar suas camisetas?
ples tenha um montante de R$ 3762,00?
a) R$ 0,98
b) R$ 1,98
c) R$ 0,79
d) R$ 1,79
___________________________________________
13. Uma Progressão Geométrica tem 5 termos. O último é 810 e o primeiro é 10. Qual é a razão dessa PG?

a) 5 meses
b) 6 meses
c) 7 meses
d) 8 meses
___________________________________________
19. Sabendo que o quadrado da figura tem 4 cm de
lado, qual é a área da região em cinza?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 8,1
___________________________________________
14. Um professor escreveu uma equação do segundo grau na lousa e, sem querer, apagou um número,
como mostra a imagem.

Considere

.

x² - 3x - 1 = 0
a) 3,6 cm2
Sabendo que 4 é uma das raízes dessa equação, qual b) 4,6 cm2
é a outra raiz?
c) 12,6 cm2
d) 33,6 cm2
a) -1
___________________________________________
b) 0
c) 3
d) 8
___________________________________________
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24. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente,
20. Um número mais 5 é igual ao seu quádruplo. Que assinale a alternativa que NÃO configura uma das menúmero é esse?
didas previstas nos casos de ato infracional cometido
por criança:
a) 3
b) 5
a) Encaminhamento aos pais ou responsável, medianc) 5/3
te termo de responsabilidade.
d) 3/5
b) Orientação, apoio e acompanhamento temporário.
c) Matrícula e frequência obrigatórias em estabeleci___________________________________________ mento oficial de ensino fundamental.
d) Internação em estabelecimento educacional.
QUESTÕES DE 21 A 30 ___________________________________________
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabele- 25. Considera-se pessoa com deficiência aquela que
ce que os direitos da criança e do adolescente devem tem impedimento de ________ prazo de natureza física, _________, intelectual ou _________, o qual, em
ser assegurados com prioridade:
interação com uma ou mais __________, pode obstruir sua __________ plena e efetiva na sociedade em
a) Apenas pela família biológica.
igualdade de condições com as demais pessoas. Conb) Pela família, escola e comunidade local.
c) Pela família, comunidade, sociedade em geral e siderando o texto da Lei de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (nº 13.146), assinale a alternativa que corpelo poder público.
d) Pelo poder público quando a família não conseguir. responde corretamente às lacunas do texto:
___________________________________________
a) Curto – social – biológica – pessoas – interação.
22. Os estabelecimentos de saúde devem garantir e b) Longo – mental – sensorial – barreiras – participaproporcionar condições para a permanência em tem- ção.
po integral de um dos pais ou responsável, nos casos c) Médio – orgânica – psicológica – políticas – função.
d) Grande – cognitiva – comportamental – tecnologia
de internação:
– construção.
___________________________________________
a) De criança até doze anos incompletos.
b) De criança ou adolescente.
26. A partir do que estabelece a Constituição Federal
c) De criança ou adolescente até dezesseis anos.
d) Quando houver risco de vida para a criança ou ado- em seu artigo 7º, a respeito dos direitos dos trabalhadores, assinale a alternativa INCORRETA:
lescente.
___________________________________________
a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
23. Crianças e adolescentes devem ser respeitados os que recebem remuneração variável.
em sua dignidade como pessoas humanas em pro- b) A gestante terá direito a licença maternidade de no
cesso de desenvolvimento e como sujeitos de direitos mínimo cento e vinte dias sem prejuízo do emprego e
civis, humanos e sociais. Considerando o direito à li- do salário.
c) Diferença salarial entre homens e mulheres por moberdade, é INCORRETO afirmar que:
tivo de produtividade devido ao gênero, mesmo quana) O direito a crença e culto religioso por espontânea do exercerem a mesma função.
vontade, fica limitado aos adolescentes a partir de d) Direito a repouso semanal remunerado.
___________________________________________
doze anos completos.
b) Crianças e adolescentes em qualquer faixa etária
27. O direito à gratuidade no transporte coletivo urbano
possuem o direito de opinião e expressão.
c) Brincar, praticar esportes e se divertir, são direitos aos idosos, fica assegurado a partir de:
inerentes a toda criança e adolescente.
d) A partir de dezesseis anos completos, todo adoles- a) 60 (sessenta) anos.
cente tem direito a participar da vida política através b) 65 (sessenta e cinco) anos.
c) 70 (setenta) anos.
do voto.
___________________________________________ d) 75 (setenta e cinco) anos.
___________________________________________

3

28. Sobre o desenvolvimento infantil e o brincar, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É através do brincar que a criança se constitui como
sujeito.
b) O lúdico é o primeiro movimento da criança em direção ao seu potencial criador.
c) O brincar não está associado aos sentimentos e vivências cotidianas da criança.
d) A brincadeira é, para a criança, um dos principais
meios de expressão que possibilita a investigação e a
aprendizagem sobre as pessoas e o mundo.
___________________________________________
29. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos do Município de Campo Mourão, NÃO constitui requisito básico para o ingresso no serviço público:
a) A nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma
da lei.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) Não ter sido exonerado de cargo público, no âmbito
da administração federal, estadual, distrital ou municipal.
___________________________________________
30. Assinale, abaixo, alternativa que indica um dos
símbolos do Município de Campo Mourão, conforme
a Lei Orgânica.
a) Hino Nacional.
b) O dia 10 de outubro.
c) Sinete.
d) Praça São José.
___________________________________________

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar 1 (um) dia util após a aplicação da prova
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