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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2011
CÂMRA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA-MG

CADERNO DE PROVAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CANDIDATOS
LEIA COM MUITA ATENÇÃO
1. As provas terão duração de 3 (três) horas, iniciando às 09:00 horas e terminando às 12:00
horas. O candidato só poderá retirar-se da sala de provas após 1 (uma) hora do seu início.
2. Você está recebendo, juntamente com este caderno de provas, O cartão resposta, único e
insubstituível.
3. O Cartão-Resposta apresenta um campo onde o candidato deverá escrever seu nome com
letra de forma legível, seu cargo pretendido e seu número de RG e contem o local onde se
deve assinar.
4. Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões, todas com 4 (quatro) opções (A, B,
C e D) e apenas uma alternativa correta. Confira a seqüência de questões.
5. Sua tarefa consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que
julgar correta.
6. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte das provas.
7. A resposta julgada correta deve ser assinalada preenchendo a letra correspondente. Se
houver mais de uma resposta para a mesma questão, será anulada. A rasura implicará,
também, na anulação da resposta.
8. Sugerimos que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas
que julgar corretas. Depois, passe-as para a Folha-Resposta.
9. Os 2 (dois) últimos candidatos a terminar as provas deverão retirar-se da sala
simultaneamente.
10. O gabarito será afixado nos locais e datas definidas no cronograma do Edital.
11. A lista de classificação e o resultado final do Concurso serão afixados nos locais e datas
previstas no Cronograma do Edital.
12. Atenção: Durante a realização das provas não será permitida consulta a nenhuma espécie
de legislação, livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone
celular, palm, pager ou qualquer outro meio de comunicação, como também não será admitida
comunicação entre os candidatos.
14. O candidato, somente saíra com o caderno de prova, após 02:00hs de realização da
mesma, ou seja, após as 11:00hs.

NÃO ESQUEÇA:
. Ao sair, entregue o cartão-resposta preenchido e assinado.

BOA SORTE!
28 de agosto de 2011.
DOMÍNIO PÚBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
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PROVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02 e 03.
Meus oito anos
Oh! Que saudade que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais.
(Casimiro de Abreu)
01- É errado dizer que o texto fala sobre:
(A) um pouco da sua infância.
(B) as lembranças das coisas que viveu na meninice.
(C) a infância sofrida.
(D) a fase dos seus oito anos
02- Marque a alternativa em que as palavras são masculinas.
(A) saudade – aurora.
(B) infância – amor.
(C) sonhos – anos.
(D) flores – bananeiras.
03- A palavra em destaque na frase “Da aurora da minha vida...” só não significa:
(A) início da vida.
(B) infância.
(C) princípio.
(D) pôr-do-sol.
04- A alternativa em que a acentuação está correta é:
(A) Pessêgo.
(B) Ambulância.
(C) Fúba.
(D) Flautá.
05- Marque a alternativa que apresenta um verbo, um substantivo e um adjetivo, nesta mesma ordem.
(A) pegar – rato – bonito
(B) gato – pegar – rato
(C) pegar – gato – rato
(D) bonito – pegar – gato
06- Marque a alternativa que contém o feminino dos termos: Japonês – chinês – tio – genro.
(A) Japona, chinesa, tica, nora.
(B) Japonesa, china, tia, genra.
(C) Japonesa, chinesa, tia, nora.
(D) Japonesa, chinesa, tia, genra.
07- “Talentosa, personalidade forte, determinada, ela se impõe e conquista seu espaço.”
No trecho acima, as palavras destacadas são:
(A) Substantivo – adjetivo – verbo.
(B) Adjetivo – adjetivo – adjetivo.
(C) Substantivo – substantivo – verbo.
(D) Adjetivo – substantivo – substantivo.
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08- O antônimo está formulado incorretamente em:
(A) pequeno – grande.
(B) fino – grosso.
(C) velho – ancião.
(D) macio – duro.
09- Marque a alternativa em que todas as palavras são verbos:
(A) andava, viu, tomar.
(B) viu, depressa, pomba.
(C) formiga, começou, grito.
(D) caçador, gritou, atirou.
10- Qual das palavras abaixo possui a mesma quantidade de sílabas da palavra dormindo?
(A) Entusiasmo.
(B) Apático.
(C) Preguiçoso.
(D) Perito.
11- Qual a palavra que está escrita incorretamente?
(A) Horta.
(B) Casa.
(C) Chaveiro.
(D) Chícara.
12- Assinale a frase que está completa.
(A) Ele não é nem um pouco.
(B) Você estava.
(C) Eu como muito.
(D) E na hora...
13- Marque a alternativa em que todas as palavras encontram-se no plural:
(A) Amigos, pedrinha, casa.
(B) Almoços, padre, letras.
(C) Lençol, pátios, irmã.
(D) Louças, pães, energias.
14- Marque a alternativa que contém o sinônimo do termo sublinhado na frase:
“O possante carro quebrou na frente do cinema.”
(A) Vigoroso.
(B) Fraco.
(C) Desregulado.
(D) Amassado.
15- Em “Onde está ele?” foi utilizado o seguinte sinal de pontuação:
(A) Travessão.
(B) Ponto de interrogação.
(C) Ponto de exclamação.
(D) Reticências.

Leia o texto abaixo e responda as próximas questões.
O Cachorro e sua Sombra
Um cachorro com um pedaço de carne roubada na boca estava atravessando um rio a caminho de casa
quando viu sua sombra refletida na água.
Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se
apropriar da outra carne; mas quando abriu a boca deixou cair no rio o pedaço que já era dele.
(Esopo)
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16- Pode-se compreender a partir do texto que:
(A) A cobiça não leva a nada.
(B) A fome gera a inveja.
(C) É necessário ser ambicioso para conquistar ideias.
(D) A cooperação é o melhor caminho para o crescimento.
17- Não é sinônimo da palavra roubar:
(A) Furtar.
(B) Saquear.
(C) Rogar.
(D) Surrupiar.
18- A palavra cachorro, quanto ao número de sílabas é:
(A) Monossílaba.
(B) Trissílaba.
(C) Polissílaba.
(D) Variável.
19- A palavra carne é:
(A) Um substantivo abstrato.
(B) Um substantivo derivado.
(C) Um substantivo próprio.
(D) Um substantivo comum.
20- As sílabas estão separadas corretamente na opção:
(A) RO-U-BA-DO.
(B) CA-CHO-RRO.
(C) Á-GU-A.
(D) SOM-BRA.

MATEMÁTICA
21- Em uma gaveta existem 21 facas, 18 garfos e 17 colheres, totalizando:
(A) 46 talheres.
(B) 50 talheres.
(C) 56 talheres.
(D) 60 talheres.
22- Comprei 4 cadernos por R$ 8,00 cada um. Quanto gastei?
(A) R$ 48,00.
(B) R$ 32,00.
(C) R$ 28,00.
(D) R$ 24,00.
23- Para pagar uma conta de R$ 83,00 foram utilizadas duas cédulas de R$ 50,00. Então, o troco foi de:
(A) R$ 33,00.
(B) R$ 19,00.
(C) R$ 18,00.
(D) R$ 17,00.
24- Segundo Censo 2010, a população do município de Borda da Mata é de dezessete mil, cento e dezoito
habitantes. A escrita correta deste numeral é:
(A) 170118.
(B) 171018.
(C) 17118.
(D) 17018.
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25- Observando os números: 25; 45; 18; 13; 12 e 76, podemos afirmar que:
(A) todos são pares.
(B) existem dois números pares.
(C) existem dois números ímpares.
(D) existem três números pares e três números ímpares.
26- Fui à feira e comprei 6 bananas, 8 maçãs, 6 laranjas e 4 mamões. Quantas dúzias de frutas comprei?
(A) 1 dúzia.
(B) 1 dúzia e meia.
(C) 2 dúzias.
(D) 2 dúzias e meia.
27- Cinco horas corresponde a:
(A) 300 minutos.
(B) 400 minutos.
(C) 500 minutos.
(D) 600 minutos.
28- Quantos minutos há em 3 horas e 20 minutos?
(A) 180.
(B) 200.
(C) 220.
(D) 240.
29- Marque a alternativa correta:
(A) 35 + 35 = 60
(B) 70 – 37 = 33
(C) 30 x 0 = 30
(D) 70 : 3 = 25
30- Marque o número que antecede 398:
(A) 390.
(B) 396.
(C) 397.
(D) 399.
31- Jéssica ganhou 18 rosas vermelhas e vai colocá-las em 3 vasos em quantidades iguais. Quantas rosas serão
colocadas em cada vaso?
(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
32- Se eu nasci no mês de novembro de 1963, completarei este ano:
(A) 48 anos.
(B) 47 anos.
(C) 46 anos.
(D) 45 anos.

33- João pagou de conta de luz em sua casa o valor de R$ 136,00. Como este mês ele viajou muito, a conta reduziu
pela metade. Quanto João pagou de luz este mês?
(A) R$ 70,00
(B) R$ 69,00
(C) R$ 68,00
(D) R$ 67,00
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34- Uma partida de voleibol demorou 90 minutos. Se a partida começou às 10 horas, então terminou às 11 horas e
(A) 15 minutos.
(B) 20 minutos.
(C) 25 minutos.
(D) 30 minutos.
35- Um avião voava a uma altura de 9.000m. Desceu 2.100m. Logo em seguida voltou a subir 1.300m. Em que
altura ele ficou no final?
(A) 8.200m.
(B) 11.100m.
(C) 9.500m.
(D) 7.900m.
36- Fazendo a união dos conjuntos A = {1, 2, 5, 6, 9} e B = {1, 5, 8, 9} se obtém um conjunto com:
(A) 9 elementos.
(B) 7 elementos.
(C) 6 elementos.
(D) 3 elementos.
37- Uma imobiliária constrói 5 casas em 100 dias. Quantas casas serão construídas em 300 dias?
(A) 36.
(B) 20.
(C) 18.
(D) 15.
38- João trabalha na Prefeitura há 2 anos, e Jaqueline, trabalha nesta mesma prefeitura, o quádruplo de anos que
João trabalha. Quantos anos Jaqueline trabalha na Prefeitura?
(A) 10 anos.
(B) 8 anos.
(C) 6 anos.
(D) 4 anos.
39- Mônica tinha R$ 150,00. Com esse dinheiro, ela pagou uma conta de telefone de R$ 40,00, uma conta de água
de R$ 30,00 e uma conta de luz. Qual foi o valor pago pela conta de luz se ainda lhe restaram R$ 20,00?
(A) R$ 50,00.
(B) R$ 60,00.
(C) R$ 70,00.
(D) R$ 80,00.
40- A soma dos números maiores que 2 e menores que 6 é:
(A) 20.
(B) 15.
(C) 12.
(D) 8.

