PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS – MG

MOTORISTA
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais e Atualidades

Nº QUESTÕES
10
10

Total de questões

20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço
indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início..
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de
concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
Destaque aqui
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Marque aqui as suas respostas:
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4) O uso da vírgula está incorretamente empregado
em:
a) Ele chegou, e não cumprimentou ninguém.
b) Seu caso é grave, isto é, necessita de atenção.
c) João, o advogado da família, defendeu minha causa.
d) Na manhã, do dia seguinte, fomos avisados do grave
ocorrido.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a charge abaixo para responder a questão de
número 1:

5) Na oração: “Se não fosse você, eu não teria
conseguido.” A palavra destacada exprime ideia de:
a) Tristeza.
b) Vontade.
c) Condição.
d) Gratidão.

(Disponível
https://www.grupoescolar.com/galeria/fotos/4A800EC9D.jpg)

6) A sentença: “O carteiro entregou a carta a mim.”
Pode ser substituída, sem prejuízo no significado, por:
a) O carteiro entregou-lhe
b) O carteiro entregou-o
c) O carteiro entregou ela
d) O carteiro entregou-me

em:

1) A respeito da charge acima assinale a alternativa
CORRETA.
a) Há uma crítica à rede municipal de saúde.
b) Há uma critica as injustiças, situações revoltantes para
a sociedade.
c) Há uma crítica ao governo municipal.
d) Há uma critica a desigualdade social no Brasil.

7) De acordo com às regras de acentuação gráfica
vigente, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Maria voltou a cidade para descansar.
b) Assistiu a reuniões da escola.
c) Estavam a dois metros do mercado.
d) Referi-me a ela com precisão.

Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 2:

8) Preencha corretamente as lacunas abaixo e, em
seguida, assinale a alternativa CORRETA.
“___________ você saiu?”
“Ela disse o ___________ do atraso?”
“Essas são as dificuldades ___________ passei.”
“Ana foi embora e nem disse o __________.”
a) Por quê, porquê, porque, porquê
b) Por que, porquê, por que, por quê
c) Porquê, por que, porque, por quê
d) Por que, porque, por quê, porque

O GORDO
O gordo passeia pelo parque, espreitando todos os que
por ele passam. Há um bom número de pessoas mais
magras do que ele. Várias moças bonitas e de corpos
trabalhados. Outro tanto de rapazes sadios, com a
expressão de quem faz esforço ao correr. Umas senhoras
em traje esportivo e uns senhores de bigode aparado e
barba bem escanhoada com seus tênis limpinhos. Um
bando de meninos que, ao chutar a bola com que
brincava, acerta as costas do gordo, que teve ganas de
cortá-la com um canivete. Porém ele não o tinha. Chutou a
bola de volta e saudou as crianças com a mão aberta. Daí
a pouco, após atravessar a alameda de palmeiras e a rua
marginal ao parque, entrou na churrascaria e refestelou-se
com um churrasco, rodízio e torneiras de chope à vontade.
Pensou que um dia morreria como todos aqueles atletas
de fim de semana, igualzinho a qualquer um, e mordeu um
naco de picanha com todos os dentes da boca.

9) Na sentença “A senhora _____ irmã me referi
chegou hoje.” A lacuna pode ser preenchida
corretamente por:
a) cuja
b) de que a
c) da qual a
d) que a
10) Observe o trecho:
“A menina encontrou o cachorro na rua. Levou ______
ao veterinário. Deu _____ um banho. Puseram _____
numa cama. Trouxe _____ para casa.”
As lacunas podem ser preenchidas CORRETA e
respectivamente por:
a) o, lhe, o, lhe
b) lhe, o, o, lhe
c) o, lhe, no, o
d) lhe, o, no, o

(Disponível em: http://asfaltoemato.blogspot.com/2011/08/seis-narrativascurtas-tao-corretas-que.html)

2) Observando a narrativa, os significados das
palavras em destaque no texto são respectivamente o
mesmo que:
a) observar, descansar, fatia.
b) analisar, enfadar, bocado.
c) espiar, saciar, mica.
d) bisbilhotar, enfarar, porção.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

3) Observe as frases abaixo e assinale aquela em que
NÂO está empregado o sentido figurado.
a) Marcos, desatento, chutou o pau da barraca.
b) A construção necessita de mais braços.
c) Cada macaco no seu galho.
d) Tudo ficou mais claro com a sua explicação.

11) O município de Itamarati de Minas – MG possui o
topônimo de origem indígena, significando:
a) ″Pedras Brancas″
b) “Águas Claras”
c) “ Matas Verdes “
d) Nenhuma das alternativas.
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II- A febre é uma doença terminal, ou seja, é
transmitida de uma pessoa ou animal para outro.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas II.
b) Apenas I.
c) I e II.
d) Nenhuma das alternativas.

12) Segundo o IBGE a população estimada do
município de Itamarati de Minas – MG é
aproximadamente ?
a) 4.079 habitantes.
b) 9.658 habitantes.
c) 6.538 habitantes.
d) Nenhuma das alternativas.

17) Leia a notícia abaixo:
“O verão chegou sob a ameaça da febre amarela
silvestre. A doença é endêmica, ou seja constante na
maior parte do país, mas o surto atual é considerado o
pior da história. Ele teve início no começo de 2017,
atingindo Minas Gerais e Espírito Santo, além de
alguns casos isolados em São Paulo e Bahia. Após
perder força no inverno, a doença voltou a se espalhar
agora
no
verão
de
2018,
atingindo
todo
o Sudeste além do Distrito Federal.”

13) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :
Em Minas Gerais, predomina a vegetação ________,
que aparece em cerca de 50% do Estado,
especialmente nas bacias dos rios São Francisco e
Jequitinhonha. As estações seca e chuvosa são bem
definidas. A vegetação compõe-se de gramíneas,
arbustos e árvores. Abriga importantes espécies da
fauna: tamanduá, tatu, anta, jibóia, cascavel e o
cachorro-do-mato, entre outras. Algumas delas estão
ameaçadas de extinção, como é o caso do lobo-guará,
do veado-campeiro e do pato-mergulhão.
a) mata seca
b) cerrado
c) planalto
d) Nenhuma das alternativas.

( Disponível em :https://guiadoestudante.abril.com.br/.)

Com base nessa informação assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Antes de ser considerada extinta nas cidades, a febre
amarela urbana foi um dos piores males no país. Acreditase que tenha sido trazida da América Central, tornou-se
endêmica no Rio de Janeiro e foi uma das primeiras
doenças a ser combatidas pelo cientista Oswaldo Cruz,
que criou um programa de brigadas para matar os
mosquitos na cidade, mesmo que fosse necessário invadir
as casas, no início dos anos 1900.
b) No período de 1850 a 1902, a antiga capital federal
registrara mais de 58 mil mortes atribuídas à doença. O
desenvolvimento da vacina e sua chegada ao Brasil
erradicou a febre amarela urbana nas cidades na década
de 1940.
c) A prevenção à febre amarela é feita com uma dose da
vacina injetável, que deve ser aplicada dez dias antes
de visitar locais de possível incidência da doença. A
imunidade passa a ser para a vida inteira, mas no Brasil a
recomendação do Ministério da Saúde é receber duas
doses da vacina para maior garantia, e a vacinação é
recomendada para praticamente todo o território interior.
d) Nenhuma das alternativas.

14) O movimento que inspirou a bandeira de Minas
Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com a
intenção de romper as relações entre a colônia e a
metrópole. O movimento reuniu proprietários rurais,
intelectuais, clérigos e militares, numa conspiração
que pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar
um país livre no Brasil, em 1789.
O Movimento foi chamado de :
a) Revolução Liberal.
b) Inconfidência Mineira.
c) Guerra dos Farrapos.
d) Nenhuma das alternativas.
15) O Estado de Minas Gerais ficou conhecido como a
"caixa d'água" brasileira, numa referência à relevância
das suas bacias hidrográficas. É produtor de água em
seus 58,6 milhões de hectares. A respeito dos rios das
principais bacias que compõem a rede hidrográfica do
estado, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Jequitinhonha.
b) Paraíba do Sul .
c) Piquiri.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Como a Terra leva aproximadamente vinte e quatro
horas para completar o ciclo do movimento de rotação
que resulta na existência alternada entre dias e noites,
o planeta é dividido em 24 fusos horários, em que
cada fuso representa uma hora em sua área de
abrangência.
Sobre o fuso horário assinale a alternativa CORRETA.
a) A contagem do fuso horário é feita a partir do Meridiano
de Greenwich, uma linha imaginária estabelecida por
convenção e que “corta” a cidade de Londres e toda a sua
extensão em direção ao sul.
b) O Brasil, desde setembro de 2013, possui novamente
cinco fusos horário.
c) O terceiro fuso horário encontra-se cinco horas atrasado
em relação a Greenwich e duas horas em relação ao
horário de Brasília, aumentando para três horas durante o
horário de verão. Abrange somente o estado do Acre e
uma pequena parte oeste do Amazonas.
d) Nenhuma das alternativas.

16) Leia a notícia abaixo :
“Um caso da Febre do Nilo Ocidental confirmado em
um cavalo, no município de São Mateus, norte
do Espírito Santo, está colocando em alerta as
autoridades sanitárias do País. No dia 8 de junho de
2018, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento expediu nota técnica confirmando a
presença da doença no Brasil e recomendando que
seja intensificada a vigilância para detecção de
animais com sintomas. A doença, grave e sem
prevenção por vacina, é transmitida para o homem. ”
( Disponivel em : https://saude.estadao.com.br/)

Com base nessa informação analise as afirmativas
abaixo:
I- A doença é transmitida por um mosquito, é uma
zoonose já foi registrada em países da Europa,
Estados Unidos e América Central.

19) Assinale a alternativa CORRETA referente ao
gentílico do município de Itamarati de Minas – MG.
a) Tamaratiense.
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b) Tamaratinguense.
c) Itamaratiense.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Leia o trecho abaixo e complete as lacunas :
“ O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE)
divide Minas Gerais em ____ mesorregiões e ____
microrregiões. De acordo com o órgão, este sistema
de divisão tem aplicações importantes na elaboração
de políticas públicas e no subsídio ao sistema de
decisões quanto à localização de atividades
econômicas, sociais e tributárias. Contribuem
também, para as atividades de planejamento, estudos
e identificação das estruturas espaciais de regiões
metropolitanas e outras formas de aglomerações
urbanas e rurais.”
a) 58 / 20
b) 12 / 66
c) 7 / 41
d) Nenhuma das alternativas.
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