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CATAS ALTAS/MG
Edital Nº 01 / 2019

OFICIAL DE OBRAS
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Códigos: 101 a 103

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“A arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar.” William James
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma)
hora do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos no Edital e especificados na capa da prova. O tempo de
duração das provas abrange a distribuição das provas, a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. O candidato não poderá utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos,
borracha, lápis-borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou
portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop,
gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste
Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização
das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas,
oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. Ao término do prazo estabelecido para as provas,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 2 de março de 2020.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática e 5 (cinco) questões de Atualidades,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 6.
Por que todo mundo usava peruca na
Europa dos séculos 17 e 18?
Não era todo mundo, apenas os aristocratas. A moda
começou com Luís 14 (1638-1715), rei da França.
Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo
mesmo motivo que muita gente usa o acessório ainda
hoje: esconder a calvície. O resto da nobreza gostou
da ideia e o costume pegou. A peruca passou a indicar,
então, as diferenças sociais entre as classes, tornando-se
sinal de status e prestígio.
Também era comum espalhar talco ou farinha de trigo
sobre as cabeleiras falsas para imitar o cabelo branco
dos idosos. Mas, por mais elegante que parecesse ao
pessoal da época, a moda das perucas também era
nojenta. “Proliferava todo tipo de bicho, de baratas
a camundongos, nesses cabelos postiços”, afirma o
estilista João Braga, professor de História da Moda das
Faculdades Senac, em São Paulo.
Em 1789, com a Revolução Francesa, veio a guilhotina,
que extirpou a maioria das cabeças com perucas.
Símbolo de uma nobreza que se desejava exterminar,
elas logo caíram em desuso. Sua origem, porém, era
muito mais velha do que a monarquia francesa. No Egito
antigo, homens e mulheres de todas as classes sociais já
exibiam adornos de fibra de papiro – na verdade, disfarce
para as cabeças raspadas por causa de uma epidemia
de piolhos. Hoje, as perucas de cachos brancos,
típicas da nobreza europeia, sobrevivem apenas nos
tribunais ingleses, onde compõem a indumentária oficial
dos juízes.
Disponível em: <www.super.abril.com.br/mundo-estranho>.
Acesso em: 30 nov. 2019.

Questão 3
Em qual das seguintes alternativas há um par de
sinônimos?
A) Talco / farinha.
B) Rei / monarca.
C) Peruca / indumentária.
D) Guilhotina / adorno.
Questão 4
Com base na situação descrita no texto, é correto afirmar
que as escolhas estéticas podem estimular o(a)
A) envolvimento das pessoas com a cultura de seu
país.
B) desenvolvimento da sensibilidade artística.
C) manutenção de desigualdades sociais.
D) sentimento de avareza, relacionado ao acúmulo
de bens materiais.
Questão 5
Assinale a alternativa em que a palavra destacada não
é uma preposição.
A) “Não era todo mundo, apenas os aristocratas.”
B) “A moda começou com Luís 14 (1638-1715), rei
da França.”
C) “O resto da nobreza gostou da ideia e o costume
pegou.”
D) “Símbolo de uma nobreza que se desejava
exterminar, elas logo caíram em desuso.”
Questão 6

Questão 1

Releia o seguinte trecho.

De acordo com o texto, é correto afirmar que, na Europa
dos séculos 17 e 18,

“Durante seu governo, o monarca adotou a peruca pelo
mesmo motivo que muita gente usa o acessório ainda
hoje: esconder a calvície”.

A) todo mundo usava peruca.
B) as perucas eram um recurso de proteção contra
piolhos.
C) as perucas eram úteis às mulheres que tinham
pouco cabelo.
D) uma única classe social usava perucas.

A expressão destacada exerce a função sintática de
A) objeto direto.
B) aposto.
C) predicativo do sujeito.
D) objeto indireto.

Questão 2
Nesse texto, o sinal de aspas foi empregado para
A) indicar a fala de uma pessoa.
B) sinalizar ironia.
C) marcar um estrangeirismo.
D) introduzir um diálogo.
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Questão 7

Questão 8
De acordo com o texto, é correto afirmar que as fake
news
A) ocorrem, principalmente, nos Estados Unidos.
B) são mentiras transmitidas como verdades.
C) surgiram nos últimos anos com a popularização
das redes sociais.
D) foram criadas por Donald Trump quando ele quis
derrotar sua adversária política.
Questão 9
Assinale a alternativa em que a reescrita do primeiro
parágrafo do texto não altera o seu sentido original.
Disponível em: <www.tribunadainternet.com.br>.
Acesso em: 29 nov. 2019.

Com base na leitura do quadrinho, analise as seguintes
afirmativas a seguir.
I.

A intoxicação a que o texto se refere é provocada
por vírus.

II.

A charge critica conteúdos publicados por
usuários das redes sociais.

III. O texto aborda um problema de saúde pública.
IV. A palavra “intoxicação” tem, na charge, sentido
conotativo.
São corretas as afirmativas
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) II e III apenas.
D) I e IV, apenas.
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 8 a 10.
Fake news
Apesar de parecer recente, o termo fake news, ou notícia
falsa, em português, é mais antigo do que aparenta.
Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão
é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês,
mas se tornou popular em todo o mundo para denominar
informações falsas que são publicadas, principalmente,
em redes sociais.
O que significa fake news?
Não é de hoje que mentiras são divulgadas como
verdades, mas foi com o advento das redes sociais
que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa
internacional começou a usar com mais frequência o
termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados
Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente.
Fake news é um termo em inglês e é usado para
referir-se
a
falsas
informações
divulgadas,
principalmente, em redes sociais.
Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas
especializadas identificaram uma série de sites com
conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas
por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas,
envolvendo, em alguns casos, personalidades
importantes, como a adversária de Trump, Hillary Clinton.
Disponível em: <www.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
curiosidades/fake-news.htm>. Acesso em: 29 nov. 2019.
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A) Embora pareça ser recente, o termo fake news,
ou notícia falsa, em português, é mais antigo
do que aparenta. De acordo com o dicionário
Merriam-Webster, essa expressão é usada
desde o final do século XIX. O termo é em inglês,
porém se tornou popular em todo o mundo
para denominar informações falsas que são
publicadas, principalmente, em redes sociais.
B) Uma vez que é recente, o termo fake news, ou
notícia falsa, em português, é mais antigo do que
aparenta. Para o dicionário Merriam-Webster,
essa expressão é usada desde o final do século
XIX. O termo é em inglês, então se tornou popular
em todo o mundo para denominar informações
falsas que são publicadas, principalmente,
em redes sociais.
C) Mesmo que pareça recente, o termo fake news,
ou notícia falsa, em português, é mais antigo do
que aparenta. Conforme o dicionário MerriamWebster, essa expressão é usada desde o final
do século XIX. O termo é em inglês, pelo fato
de que se tornou popular em todo o mundo
para denominar informações falsas que são
publicadas, exclusivamente, em redes sociais.
D) Contanto que pareça recente, o termo fake
news, ou notícia falsa, em português, é mais
antigo do que aparenta. De acordo com
dicionário Merriam-Webster, essa expressão é
usada desde o final do século XIX. O termo é
em inglês, por isso se tornou popular em todo
o mundo para denominar informações falsas
que são publicadas, principalmente, em redes
sociais.
Questão 10
Releia o seguinte trecho, observando a expressão
destacada.
“A imprensa internacional começou a usar com mais
frequência o termo fake news durante a eleição de 2016
nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se
presidente”.
Nesse contexto, a expressão destacada poderia ser
corretamente substituída por
A) “de que”.
B) “em que”.
C) “da qual”.
D) “no qual”.

matemática
Questão 11
Uma tábua com 5,12 metros de comprimento foi
cortada em quatro partes. Uma dessas partes ficou com
0,68 metros de comprimento, e as outras três foram
cortadas em tamanhos iguais entre si.
Com quantos metros ficou cada uma dessas três partes?
A) 1,28 metros.
B) 1,48 metros.
C) 2,96 metros.
D) 4,44 metros.
Questão 12
Paulo mora a uma distância de 2,15 km do prédio onde
3
dessa distância ele percorre de ônibus,
trabalha.
5
e o restante, a pé.
A distância que Paulo caminha até o serviço é de
A) 2 150 metros.
B) 1 290 metros.

Questão 15
Marina faz caminhadas diariamente em torno de
uma praça quadrada, com 16,5 metros de lado.
Sabendo-se que Marina dá sete voltas completas nessa
praça, a distância total percorrida por ela é de
A) 66 metros.
B) 49,5 metros.
C) 272,25 metros.
D) 462 metros.
Questão 16
Conhecida por suas belas praias, Porto Seguro – BA
é um dos destinos turísticos mais visitados no Brasil.
O turista que estiver em Porto Seguro e tiver interesse
em visitar Arraial D’Ajuda – BA deve fazer uma
travessia em uma balsa, cuja capacidade máxima é de
26 automóveis.
Se, em certo momento do dia, há uma fila com
234 carros para fazerem a travessia, o número mínimo
de viagens que essa balsa deverá fazer é
A) 8 viagens.
B) 9 viagens.
C) 10 viagens.
D) 11 viagens.

C) 860 metros.
D) 430 metros.

Questão 17

Em uma escola de ensinos Fundamental e Médio, foi
realizada uma eleição para a escolha do novo diretor.
O vencedor foi eleito com 68% dos votos válidos.

Em uma praça de esportes de uma cidade, a prefeitura irá
construir uma quadra de basquete. A praça tem o formato
de um retângulo e mede 48 metros de comprimento e
39 metros de largura. A quadra a ser construída também
será retangular, com 20 metros de largura e 12 metros
de comprimento.

Sabendo-se que foram 2 450 votos válidos, quantos
votos recebeu o vencedor?

Após a construção da quadra, qual será a medida da
área livre na praça de esportes?

Questão 13

A) 2 385 votos.

A) 238 m2.

B) 1 666 votos.

B) 240 m2.

C) 882 votos.

C) 1 632 m2.

D) 784 votos.

D) 1 872 m2.

Questão 14
Um motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de
Catas Altas – MG leva pacientes para fazerem consultas
em hospitais de Belo Horizonte – MG. Na primeira
semana de dezembro de 2019, ele fez esse trajeto (ida e
volta) cinco vezes. Sabendo-se que esse motorista gasta
1h50min de Catas Altas a Belo Horizonte e 2h05min
de Belo Horizonte a Catas Altas, aproximadamente,
o tempo total que esse motorista gastou nesse trajeto,
no mês de dezembro de 2019, foi

Questão 18
Na confraternização de Natal de uma empresa, será
realizada uma disputa musical entre os funcionários.
Será distribuída a quantia de R$ 4 200,00 entre os
três primeiros colocados, da seguinte forma: a metade
desse valor será dada ao primeiro colocado, o segundo
colocado receberá a terça parte desse valor e o valor
restante caberá ao terceiro colocado.
A diferença entre os valores recebidos pelo primeiro e
terceiro colocados é de

A) 7h50min.

A) R$ 1 400,00.

B) 9h10min.

B) R$ 2 100,00.

C) 10h25min.

C) R$ 1 050,00.

D) 19h35min.

D) R$ 700,00.
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Questão 19
Na compra de um aparelho celular, Leonardo obteve um
desconto de 15% por ter efetuado o pagamento à vista.
Se o aparelho custava R$ 1 380,00 e teve um desconto
de 15%, quanto Leonardo pagou por ele?
A) R$ 1 073,00.
B) R$ 1 173,00.
C) R$ 1 373,00.
D) R$ 1 733,00.
Questão 20
O gráfico a seguir mostra a produção e as vendas de
uma fábrica de liquidificadores nos quatro primeiros
meses de 2019.

atualidades
Questão 21
A(s) principal(is) fonte(s) de renda do município de Catas
Altas é(são) a
A) apicultura e extração de mel.
B) exploração do turismo cultural.
C) mineração de ferro.
D) produção de vinho de jabuticabas.
Questão 22
O Bicame de Pedra é uma importante obra existente no
município de Catas Altas porque, entre outras razões,
é um(a)
A) obra que se mantem íntegra desde a sua
construção.
B) ponto de ligação de Catas Altas com a Catedral
do Caraça.
C) dos responsáveis pelo abastecimento de água
ao município.
D) dos principais pontos de atração turística da
cidade.
Questão 23
Entre os municípios listados a seguir, qual não tem
fronteira com Catas Altas?
A) Alvinópolis.
B) Barão de Cocais.

Com base nas informações apresentadas no gráfico,
pode-se afirmar:
A) Nesses quatro meses, o número de
liquidificadores vendidos excedeu o número de
liquidificadores produzidos.
B) Os meses de maior e menor produção
de liquidificadores foram abril e março,
respectivamente.
C) O número de liquidificadores produzidos em
janeiro coincide com o número de liquidificadores
produzidos em março.
D) O número de liquidificadores produzidos em
março coincide com o número de liquidificadores
vendidos em abril.

C) Mariana.
D) Santa Bárbara.
Questão 24
Para valorizar a culinária e a gastronomia, o Povoado
Morro D’Água Quente, de Catas Altas, tem promovido
o evento
A) Cavalgada do Morro D’Água Quente.
B) Expedição Fotográfica Catas Altas.
C) Festival Sabores do Morro.
D) Serra do Caraça Bier Fest.
Questão 25
Com o objetivo de incentivar e estimular a produção
artesanal de Catas Altas, a Prefeitura Municipal, em
cooperação com os produtores locais, inaugurou em
2019 a(o)
A) Casa do Artesão.
B) Escola Artesanal.
C) Centro Cultural Tenente-coronel João Emery.
D) Mercado das Artes de Catas Altas.
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Folha de respostaS
(versão do candidato)

Ao transferir essas marcações para A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.
Use caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

