
 

Prefeitura Municipal de Nova Cruz  Concurso Público 2018  

Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 20 Língua Portuguesa; 21 a 35 Matemática.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou apresentar imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não peça  esclarecimentos 

aos Fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Prefeitura Municipal Nova Cruz  2018 Auxiliar de Serviços Gerais  Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.   1 

 

Língua Portuguesa            01 a 20 
 

O texto a seguir servirá de base para as questões de 01 a 20. 
 

Motos respondem por quase metade das mortes no trânsito brasileiro  

Fernando Calmon 

Estatísticas de mortes no trânsito brasileiro ainda estão longe da confiabilidade necessária 

para uma tentativa séria de combate, conforme preconiza a campanha da ONU "Década de Ação 

pelo Trânsito Seguro" (2011-2020). Sem saber ao certo o tamanho do problema, fica mais difícil 

planejar ações educativas, de formação de condutores e até mesmo de fiscalização.  

Na realidade, há três referências. O Denatran informa algo em torno de 35 mil óbitos 

anualmente. O Ministério da Saúde, cerca de 43 mil/ano, porque inclui os mortos até 30 dias 

depois das ocorrências registradas. O número mais confiável poderia ser da Seguradora Líder, 

administradora central do DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres), que pagou 54.767 indenizações por mortes no ano passado. 

Esse último número inclui vítimas de acidentes fatais dos últimos três exercícios do calendário 

civil, conforme prevê a lei, o que não deixa de significar uma imprecisão estatística.  

Por solicitação da coluna Alta Roda, a Líder esmiuçou suas informações. Indenizações a 

pedestres foram 18.149, representando 33% do total, proporção elevada em relação aos países 

desenvolvidos. No total, frente a estes, o trânsito no Brasil é até oito vezes mais perigoso. No 

entanto, números catastróficos envolvem motocicletas. Elas representam em torno de 25% da 

frota total de veículos leves e pesados, porém respondem por 41% das mortes: 16.240 do 

condutor; 2.667 do passageiro e 3.434 de pedestres. Morre-se duas vezes mais ao guidão de 

uma moto do que ao volante de veículos comuns, mesmo que estes representem um volume 

cerca de três vezes maior (40 milhões contra 13 milhões, segundo estudo do Sindipeças ).  

O foco para tentar reduzir a letalidade no trânsito deveria começar pelos veículos de duas 

rodas. Afinal, exigem muita habilidade e respeito por suas limitações. Ausência quase total de 

segurança passiva (que serve para diminuir consequência dos acide ntes) além de maior 

exposição a buracos, más condições das "vias" e menor visibilidade frente aos demais veículos 

estão entre as causas. Capacete ainda é o principal acessório de segurança, mas coletes 

infláveis importados já são oferecidos no mercado bras ileiro por preço médio superior a R$ 2.000 

(jaquetas infláveis partem de R$ 1.000). Um dos problemas é a deficiência de formação dos 

motociclistas aliada aos vícios de pilotagem. Entre estes, está a forma incorreta de frear com o 

mau hábito de utilizar apenas o freio traseiro. Para ajudar na diminuição de acidentes, há o 

sistema automático de combinação dos freios dianteiro e traseiro para motonetas além de 

diferentes aplicações de ABS (freios antibloqueio) disponíveis em motocicletas caras.  
 

Disponível em: <www.carros.uol.com.br/>. Acesso em: 11 dez. 2017. [Adaptado]  

 

01. O propósito dominante do texto é  

A) informar sobre os preços de acessórios de segurança que previnem acidentes.  

B) apresentar ações educativas da ONU para a prevenção de acidentes.  

C) apresentar as indenizações a que as vítimas de acidentes têm direito.  

D) informar sobre o grande número de mortes causadas por veículos de duas rodas.  
 

02. De acordo com o texto, 

A) nos acidentes de trânsito, os veículos comuns matam menos que as motocicle tas. 

B) no Brasil, as motocicletas representam a maioria dos veículos do total da frota nacional.  

C) nos acidentes com motocicletas, morrem mais pedestres que condutores.  

D) no Brasil, o trânsito é muito mais perigoso do que em países mais desenvolvidos.  
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03. A leitura do texto permite inferir que  

A) a redução do número de mortes por acidentes de trânsito depende também de maior 
investimento na formação dos motociclistas.  

B) a solução para a problemática dos acidentes de trânsito com motocicletas está no 
investimento no sistema automático de freios.  

C) os condutores de veículos de duas rodas têm pouca habilidade e muitas limitações 
econômicas e sociais para guiá-los. 

D) os dados estatísticos sobre mortes no trânsito brasileiro são inválidos para planejar aç ões 
de combate a essa problemática.  

 

04. O último parágrafo do texto  é predominantemente  

A) descritivo, por caracterizar acessórios de segurança para os motociclistas . 

B) argumentativo, por apresentar a defesa de uma opinião sobre a temática do texto.   

C) descritivo, por justificar a importância de combater acidentes de trânsito. 

D) argumentativo, por detalhar resultados de pesquisas sobre a causa de acidentes. 
 
05. Quanto ao gênero, o texto se configura como 

A) um anúncio. 

B) uma notícia. 

C) um editorial. 

D) uma reportagem. 
 
06. De acordo com o texto, os acidentes que envolvem motocicletas decorrem, principalmente,  

A) da ausência de campanhas educativas que promovam a paz no trânsito.  

B) do preço exorbitante dos acessórios de segurança no trânsito.  

C) da ineficácia da capacitação destinada aos seus condutores.  

D) do descaso das autoridades que não desobstruem as vias públicas.  

 

07. A linguagem empregada no segundo parágrafo do texto é 

A) predominantemente conotativa, mas com traços de denotação.  

B) exclusivamente conotativa.  

C) exclusivamente denotativa.  

D) predominantemente denotativa, mas com traços de conotação.  

 
Considere o trecho para responder às questões de 08 a 17.  
 

O foco para tentar reduzir a letalidade no trânsito deveria começar pelos veí culos de duas 

rodas. Afinal, exigem muita[1] habilidade e respeito por suas limitações. Ausência quase 

total de segurança passiva (que serve para diminuir consequência dos acidentes) além de 

maior exposição a buracos, más[2] condições das “vias” e menor visibilidade frente aos 

demais veículos estão entre as causas. Capacete ainda é o principal acessório de 

segurança, mas[3] coletes infláveis importados já são oferecidos no mercado brasileiro por 

preço médio superior a R$ 2.000 (jaquetas infláveis  partem de R$ 1.000). Um dos 

problemas é a deficiência de formação dos motociclistas aliada aos vícios de pilotagem. 

Entre estes[4], está a forma incorreta de frear com o mau[5] hábito de utilizar apenas o 

freio traseiro. Para ajudar na diminuição de acidentes, há o sistema automático de 

combinação dos freios dianteiro e traseiro para motonetas além de diferentes aplicações 

de ABS (freios antibloqueio) disponíveis em motocicletas caras.  
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08. As palavras representadas por [1], [2] e [3] são, respectivamente,  

A) advérbio, conjunção e adjetivo.  

B) pronome, conjunção e adjetivo.  

C) advérbio, adjetivo e conjunção.  

D) pronome, adjetivo e conjunção.  
 

09. As palavras trânsito e ausência obedecem, respectivamente, às mesmas regras de 
acentuação de 

A) hábito e acessório.     C) veículos e automático. 

B) consequências e infláveis.     D) disponíveis e além. 
 

10. O elemento linguístico [3] liga 

A) parágrafos, estabelecendo uma relação de adição.  

B) orações, estabelecendo uma relação de oposição.  

C) frases, estabelecendo uma relação de concessão.  

D) períodos, estabelecendo uma relação conclusão.  
 

11. O uso das aspas na palavra vias justifica-se para marcar uma 

A) citação direta.     C) citação indireta.  

B) expressão irônica.    D) opinião explícita.  
 

12. O elemento linguístico [4] refere-se a 

A) vícios de pilotagem.    C) motociclistas.  

B) problemas.     D) coletes infláveis.  
 

13. O vocábulo [5], destacado no trecho, estabelece uma relação de antonímia com 

A) bem.   C) bom. 

B) mal.  D) ruim. 
 

14. Sem prejuízo da norma-padrão, a forma verbal há, destacada no trecho, 

A) expressa a ideia de “ação habitual”.  

B) pode ser substituída pela forma verbal “existe”.  

C) pode ser substituída pela forma verbal “existem”.  

D) expressa a ideia de “tempo decorrido” . 
 

15. O elemento linguístico [1] 

A) atenua o substantivo a que se refere.  

B) qualifica o substantivo a que se refere.  

C) modifica a forma verbal a que se refere.  

D) intensifica a forma verbal a que se refere.  

 

16. A expressão além de, destacada no trecho, introduz ideia de  

A) negação do que já foi dito.     C) acréscimo ao que já foi dito.  

B) explicação ao que ainda será dito.    D) reforço do que já foi dito.  
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17. No último período do trecho, a primeira oração estabelece relação de 

A) finalidade. 

B) causa. 

C) consequência. 

D) concessão. 

 

Considere o trecho para responder às questões de 18 a 20.  

Morre-se duas vezes mais ao guidão de uma moto do que ao volante de veículos comuns, 

mesmo que estes representem  um volume cerca de três vezes maior (40 milhões contra 

13 milhões, segundo estudo do Sindipeças).  

 

18. O sujeito da forma verbal morre é do tipo 

A) elíptico.  

B) inexistente. 

C) composto. 

D) indeterminado. 
 

19. A expressão um volume cerca de três vezes maior , destacada no trecho, exerce função de 

A) objeto direto.  

B) objeto indireto. 

C) adjunto adverbial. 

D) adjunto adnominal.  

 

20. Mantendo seu sentido original, a expressão mesmo que pode ser substituída por 

A) desde que.    C) embora. 

B) já que.     D) todavia. 

 
 
 

 

Mate mát ica            21  a  35  
 

 

21. Usando seu próprio veículo, uma família percorreu os 97 km entre Natal e Nova Cruz em 

1h 57min. Por curiosidade, o f ilho do motorista converteu esse tempo em segundos e 

obteve o valor de  

A) 7140 s. 

B) 7120 s. 

C) 7040 s. 

D) 7020 s. 
 

22. Ao comprar pão e leite em uma panificadora, uma garota pagou a conta apenas com 

moedas. Ela tinha na bolsa cinco moedas de R$ 0,10, seis moedas de R$ 0,25, três 

moedas de R$ 0,50 e quatro moedas de R$ 1,00. Se a compra custou ao todo R$ 6,75 e foi 

utilizado o menor número possível de moedas, ela pagou a conta com  

A) 12 moedas. 

B) 14 moedas.  

C) 11 moedas. 

D) 13 moedas. 
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23. Em determinado momento do dia, o sol 

sobre a estação de trem da cidade de Nova 

Cruz projeta uma sombra que forma com o 

solo um ângulo de 36°, conforme ilustra a 

figura ao lado. 

Considerando que a sombra formada tem 

um comprimento de 10,3 m, a altura do 

ponto mais alto da estação é de, 

aproximadamente, 

A) 8,3 m.   C) 6,1 m. 

B) 7,5 m.   D) 5,8 m. 

 

24. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. Na água do mar , a salinidade é de 

aproximadamente 3,5% em massa. Assim para cada litro de água do mar existem cerca de 35 

gramas de sal dissolvido. Consideradas essas informações, para se obter 2 kg de sal seriam 

necessários, pelo menos, 

A) 58 litros de água do mar.    C) 70 litros de água do mar. 

B) 62 litros de água do mar.    D) 54 litros de água do mar. 

 
25. Suponha que a tabela a seguir apresenta a redução do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA) para o exercício 2018, em um determinado Estado. 
 

CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO ANTES AGORA REDUÇÃO 

Ônibus 
Ônibus, micro-ônibus, caminhões, 

cavalo mecânico, aeronaves e 
embarcações 

1% 1% - 

Motocicleta, 
ciclomotor, 

triciclo, 
quadriciclo, 
motoneta e 

similares 

Até 50 cilindradas 2,5 1,80 0,70 

Não superior a 150 cilindradas cúbicas  2% 2% - 

Potência acima de 150 até 400 
cilindradas cúbicas 

3% 2,75% 0,25% 

Potência acima de 400 cilindradas 
cúbicas 

4% 3,25% 0,75% 

Automóvel de 
passeio, utilitário, 

carga ou misto 

Potência de até 80 hp. 3% 2,50% 0,50% 

Potência de 81 hp até 160 hp 3,5 3,0 0,50 

Potência acima de 160 hp.  4% 3,25% 0,75% 

Veículos não discriminados nos 
incisos anteriores 

4% 3,25% 0,75% 

Veículos de propriedades de 
locadoras 

1% 1% - 

 

 

De acordo com os dados da tabela, um utilitário com potência acima de 160 hp  e que custa 

R$ 80.000,00 terá uma redução no valor do IPVA de  

A) R$ 350,00.    C) R$ 550,00. 

B) R$ 400,00.    D) R$ 600,00. 

 

 

26. Antônio adquiriu um empréstimo de R$ 5.000,00 para pagar em dez parcelas iguais , com 

juros simples de 3% ao mês, sendo o primeiro pagamento após um mês. Quitadas três 

parcelas, Antônio ainda teria que pagar um total de  

A) R$ 3.760,00.    C) R$ 4.910,00. 

B) R$ 3.500,00.    D) R$ 4.550,00. 
 

. 

Dados: sen 36° = 0,59, cos 36° = 0,81 e tg 36° = 0,73  
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27. Em seu escritório, um médico tem 74 livros. Alguns dos livros têm espessura de 6 cm e os 

demais têm espessura de 8 cm. Se todos os livros forem empilhados, forma-se uma pilha com 

5 m. Nesse caso, o número de livros com 6 cm é de  

A) 28.    C) 46. 

B) 34.    D) 52. 

 

28. A figura abaixo representa um jogo de tabuleiro. O jogador escolhe um número e, com os 

olhos vendados, arremessa uma bola para que ela se encaixe no buraco numerado escolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Considerando que a probabilidade de acerto de todos os buracos seja a mesma, a chance de 

que a bola se encaixe em um número múltiplo de 3 é de, aproximadamente, 

A) 0,21.    C) 0,36. 

B) 0,29.    D) 0,43. 

 
29. Em uma pesquisa sobre três pontos turísticos na cidade de Nova Cruz, os entrevistados 

escolhiam, em um formulário, uma ou mais opções entre a Casa da Cultura, a Praça do 
Marco Zero e a Igreja Matriz. Após a análise dos dados , foi identificado que nenhum 
formulário foi entregue em branco e que 54 pessoas  gostam da Casa da Cultura, 57 pessoas 
gostam da Praça do Marco Zero e 78 pessoas gostam da Igreja Matriz. Dos entrevistados, 17 
gostam da Casa da Cultura e do Marco Zero, 20 gostam da Casa da Cultura e da Igreja 
Matriz, 18 gostam do Marco Zero e da Igreja Matriz e 8 deles gostam dos três pontos 
turísticos. Diante dos dados apresentados, o número de pessoas entrevistadas nessa 
pesquisa foi de 

A) 126.    C) 189. 

B) 142.    D) 252. 
 

30. Alberto e Marcos são amigos e moram juntos em Nova Cruz, porém, ambos trabalham fora da 

cidade e ficam ausentes vários dias. Alberto trabalha em João Pessoa e só retorna para Nova 

Cruz a cada 21 dias, enquanto Marcos trabalha em Natal e retorna para casa apenas a cada 

9 dias. Se hoje os dois amigos estão em casa e sairão para trabalhar, se encontrarão 

novamente em Nova Cruz daqui a  

A) 63 dias.   C) 42 dias. 

B) 30 dias.   D) 72 dias. 

 
31. Sabendo que 1 m³ tem capacidade para 1000 litros de água e 

considerando π = 3,14, uma cisterna com o formato 

representado ao lado, totalmente cheia, comporta 

A) 42.280 litros. 

B) 46.420 litros. 

C) 36.314 litros. 

D) 39.140 litros. 
 

1 2 3 5 6 4 7 8 9 11 12 10 14 13 

4 m 3 m 

3 m 

2 m 

1 m 



 

Prefeitura Municipal Nova Cruz  2018 Auxiliar de Serviços Gerais  Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo.   7 

32. Joana e Melissa foram a uma loja e compraram uma blusa cada uma. Se a média aritmética 

dos valores pagos pelas blusas foi de R$ 39,75 e o valor da blusa de Joana foi R$ 37,20, 

então, a blusa de Melissa custou 

A) R$ 40,30. 

B) R$ 41,30. 

C) R$ 42,30. 

D) R$ 43,30. 
 

33. Uma panificadora artesanal da cidade de Nova Cruz tem R$ 500,00 como custos fixos e mais 

R$ 4,00 por cada pão produzido. Se cada pão será vendido por R$ 12,00, para que a 

panificadora arrecade um montante superior ao dos gastos , deverá vender, no mínimo, 

A) 63 pães. 

B) 61 pães. 

C) 64 pães. 

D) 62 pães. 
 

34. O circuito de uma corrida de rua compreende três avenidas que formam entre si um triângulo 

retângulo. A maior das avenidas tem comprimento de 1.500 m , e uma das outras tem 900 m. 

Se os corredores derem duas voltas completas no circuito, percorrerão ao todo  

A) 5,8 km. 

B) 6,4 km. 

C) 7,2 km. 

D) 8,6 km. 

 

35. A figura ao lado é um monumento da Praça do 

Marco Zero na cidade de Nova Cruz-RN. Suponha 

que a base circular desse monumento tenha 

diâmetro de 2,0 m e altura de 15 cm.  Serão pintadas 

a superfície superior e a lateral da base. 

Desprezando-se a área ocupada pelas hastes 

verticais do monumento, seria pintada uma área  

A) entre 2 m² e 3 m². 

B) entre 3 m² e 4 m². 

C) entre 4 m² e 5 m². 

D) entre 5 m² e 6 m². 
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