CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ERVÁLIA
Edital 02/2018

FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Códigos: 101 a 113

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido 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:

“Escolher o seu tempo é ganhar tempo.” Francis Bacon
ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• 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.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
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. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do
constante no item 9.4.11 do Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso
permitido. Quaisquer aparelhos eletrônicos como telefone celular, smartphones, tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala
de provas, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. As instruções constantes no Caderno de Questões e nas Folhas
de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e
deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Não haverá substituição das Folhas de Respostas por erro do candidato.
O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões e / ou rascunhos e / ou anotações. Será proibida, durante a realização das provas,
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. Ao término do prazo estabelecido para
a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata
de Ocorrências da sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. Poderá, ainda, ser
eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; portar arma(s)
no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 4 de fevereiro de 2019.

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,
20

(vinte)

questões

de

múltipla

escolha,

cada

uma

constituída

de

4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de
Língua Portuguesa, 5 (cinco) de 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.

QUESTÃO 4

LÍNGUA PORTUGUESA

Analise esta sequência.
Ealmar / eamboge / ________ / ebanesteria / eldorado /
enlouquecer / epicentro / esplendor

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo está
incorreta.

Considerando a ordem alfabética, qual palavra completa
essa sequência?
A) Ébano

A) Pão – pães

B) Ebiri

B) Alavão – alavães

C) Ebálide

C) Cão – cães

D) Ebombe

D) Zangão – zangães

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 5 a 10.

QUESTÃO 2
Com o Novo Acordo Ortográfico, algumas palavras
passaram a não ser acentuadas.
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que
continua sendo acentuada.

A causa da chuva
Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os
animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo,
outros diziam que ainda ia demorar. Mas não chegavam
a uma conclusão.
— Chove só quando a água cai do telhado do meu
galinheiro, esclareceu a galinha.

A) Chapeu
B) Jiboia

— Ora, que bobagem! – disse o sapo de dentro da lagoa.
Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas
gotinhas.

C) Paranoico
D) Creem
QUESTÃO 3
Considerando a norma-padrão, relacione a COLUNA I
com a COLUNA II, associando as pontuações às frases
em que melhor se encaixam.
COLUNA I

— Como assim? – disse a lebre. Está visto que só chove
quando as folhas das árvores começam a deixar cair as
gotas de água que têm dentro. Nesse momento, começou
a chover.
— Viram? – gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro
está pingando. Isso é chuva! Ora, não vê que a chuva é a
água da lagoa borbulhando? – disse o sapo.

1.

“A imaginação é mais importante que o
conhecimento ___” (Albert Einstein)

— Mas, como assim? – tornou a lebre. Parecem cegos!
Não veem que a água cai das folhas das árvores?

2.

O que tem naquele pacote rosa ____

MORAL: Todas as opiniões estão erradas.

3.

Na minha cozinha tem oito copos ___ cinco
garfos e nove colheres.

4.

Nesta
academia
pratica-se
musculação, pilates e dança.

5.

Socorro ___

___

boxe,

FERNANDES, Millôr. Fábulas fabulosas. Rio de Janeiro:
Nórdica, 1985.

QUESTÃO 5
Quanto à sua classificação, esse texto é uma
A) crônica, pois trata de um assunto comum, a chuva.

COLUNA II
( ) Vírgula
( ) Dois-pontos
( ) Exclamação
( ) Ponto-final
( ) Interrogação
Assinale a sequência correta.

B) fábula, pois apresenta uma lição a seus leitores.
C) notícia, pois tem o objetivo de informar seus
leitores.
D) resenha, pois apresenta opiniões do autor do
texto.
QUESTÃO 6

A) 3 4 5 1 2

Releia este trecho.

B) 1 3 5 2 4

“MORAL: Todas as opiniões estão erradas.”

C) 4 3 1 5 2

A palavra destacada tem o sentido diferente de

D) 4 2 1 5 3

A) incorreto.
B) equivocado.
C) errôneo.
D) justo.
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QUESTÃO 7

MATEMÁTICA

Analise este trecho.
“Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa
borbulhando? – disse o sapo.”
A interjeição destacada expressa o sentimento de
A) advertência.
B) discordância.

QUESTÃO 11
O gráfico a seguir apresenta o número de vendas de
alguns tipos de flores na floricultura Floribela, no mês de
maio de 2018.

C) reprovação.
D) lamento.
QUESTÃO 8
Entre os verbos destacados, qual apresenta uma ação
passada concluída?
A) “Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que
ainda ia demorar.”
B) “Mas não chegavam a uma conclusão.”
C) “— Viram? – gritou a galinha.”
D) “Não veem que a água cai das folhas das
árvores?”
QUESTÃO 9
Analise este trecho.
“Está visto que só chove quando as folhas das árvores
começam a deixar cair as gotas de água que têm dentro.”
A locução adjetiva é um conjunto de palavras que
caracteriza outra palavra da mesma frase, ou seja,
tem valor de adjetivo. A locução adjetiva “das árvores” tem
como par adjetivo arbóreo.
Assinale a alternativa em que a locução adjetiva está
corretamente relacionada a seu par adjetivo.

Com base nas informações apresentadas no gráfico,
pode-se afirmar que o tipo de flor mais vendido no mês
de maio de 2018 foi
A) girassol.
B) margarida.
C) rosa.
D) violeta.
QUESTÃO 12
Uma partida de futebol tem duração de 90 minutos. Na
escola Céu Azul a partida final de um campeonato dos
jogos estudantis teve uma prorrogação de 12 minutos.
Essa partida teve a duração de
A) 78 minutos.

A) Sem cabelo – calvo

B) 90 minutos.

B) Da Terra – terrestre

C) 102 minutos.

C) De inverno – glacial

D) 124 minutos.

D) Do mar – marítimo
QUESTÃO 13
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta a palavra do texto
que está separada incorretamente em sílabas.
A) In-qui-e-tos
B) Dei-xar
C) Opi-ni-ões
D) Er-ra-das
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Carlos foi a um restaurante com seis amigos. A despesa
total nesse restaurante foi de R$ 315,00. Se ele e os
amigos dividirem essa despesa igualmente entre eles, o
valor pago por cada um será
A) R$ 45,00.
B) R$ 52,50.
C) R$ 63,00.
D) R$ 78,70.

QUESTÃO 14

ATUALIDADES

A figura a seguir apresenta uma mesa de tampo quadrado,
cujo lado mede 90 cm.
QUESTÃO 16
A expressão que identifica as pessoas nascidas no
município de Ervália é
A) ervalense.
B) ervalentino.
C) erválico.
D) ervalino.
QUESTÃO 17
Um dos pontos de atração turística regional de Ervália é
A) Caminho Novo.
B) Nascente do Rio Doce.

A área da superfície dessa mesa é

C) Pico da Bandeira.

A) 1 800 cm2.

D) Serra do Brigadeiro.

B) 2 700 cm2.
C) 3 600 cm2.

QUESTÃO 18

D) 8 100 cm2.

A maior parte do território municipal de Ervália pertence
à bacia hidrográfica do Rio Doce e os principais cursos
d’água da cidade são

QUESTÃO 15
Ricardo corre diariamente. Na tabela a seguir, ele registrou
as distâncias percorridas por dia na última semana.
Dia da semana

Distância percorrida (em metros)

Domingo

235

Segunda-feira

183

Terça-feira

371

Quarta-feira

329

Quinta-feira

291

Sexta-feira

127

Sábado

300

Na última semana Ricardo correu
A) 1 507 metros.
B) 1 536 metros.
C) 1 601 metros.
D) 1 836 metros.

A) Rio Casca e Córrego Turvão.
B) Rio do Peixe e Rio Casca.
C) Rio Paraíba do Sul e Rio Casca.
D) Rio Pomba e Corrégo Turvão.
QUESTÃO 19
A descrição correta da bandeira de Ervália é:
A) cor azul, tendo no centro o mapa do município
com dois ramos de café.
B) cor branca, com o mapa municipal no centro,
ladeado pelos símbolos nacional e estadual.
C) cor vermelha com um triângulo branco no centro,
invertendo a bandeira estadual.
D) cor verde, destacando o brasão da cidade na sua
parte central.
QUESTÃO 20
O número de vereadores eleitos para a Câmara Municipal
de Ervália na última eleição, em 2016, foi de
A) 9 vereadores.
B) 11 vereadores.
C) 13 vereadores.
D) 15 vereadores.
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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.

