CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARÃO DE COCAIS
Edital Nº 01 / 2019

FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Códigos: 101 a 108

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:

“Não é possível ser bom pela metade.” Leon Tolstói
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 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,
beep, 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 permitido o uso de óculos escuros, boné,
chapéu, gorro, lenço ou similares, assim como não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou
entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito e 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 a prova, os
3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala,
atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. As instruções constantes no Caderno de
Questões da Prova Objetiva, na Folha de Resposta das Provas, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a
realização das provas, complementam este Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.baraodecocais.mg.gov.br> no dia 17 de fevereiro 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,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas
de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões
de Matemática e 10 (dez) 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

Questão 2
Releia o seguinte trecho.

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.

“Aqui em casa, todo mundo sabe que choro tem que ser
acalentado [...]”

Esses dias, a vizinha veio me perguntar por que os bebês
andavam chorando tanto. Eu até assustei: “Quando?”
Ela disse: “Ah, eles têm chorado algumas vezes ao
dia”. Realmente, tiveram virose, dentinhos estavam
nascendo. Bebês choram, não é mesmo? Aqui em casa,
todo mundo sabe que choro tem que ser acalentado,
mas, por mais que a gente tente ao máximo acalmá-los,
tem hora que eles vão chorar, e a vizinha vai ter que
escutar.

No contexto em que aparece, a palavra destacada
significa

Mas e quando é o primogênito, de quase quatro anos,
que chora? Recentemente, João ouviu a tradicional e
assustadora frase “Que coisa feia. Você é rapaz, homem
não chora”. A reação dele foi mais ou menos igual à
minha diante da pergunta da vizinha. Ele fez uma cara
de interrogação, mas continuou chorando, ainda bem.
Não que eu queria ver meu filho sofrendo, mas aqui
em casa ele pode e deve sim pôr pra fora sua mágoa,
sua raiva, seus sentimentos. E não tem isso de que só
menina pode chorar. Que absurdo!

Questão 3

Eu sempre gostei de chorar para extravasar emoções.
Para mim, é uma forma de consolo, de desabafo. E com
criança, seja menino ou menina, chorar tem o mesmo
sentido. É a forma natural do ser humano de reagir a uma
alegria extrema ou à dor, seja ela física ou emocional.
Mas por que, então, menino não pode chorar? Qual é
medo dos pais? Do filho se tornar uma pessoa fraca?
De parecer menina? De ser ou virar gay? Que coisa
mais machista e ultrapassada. Chorar é inerente ao ser
humano. É necessário e não define orientação sexual
de ninguém.
Quando a gente chora, põe para fora muita coisa que
poderia causar ou aumentar sofrimento. E quando se
trata de criança, o choro, inclusive, pode ser a forma
de ela expressar que algo errado está acontecendo,
um abuso sexual, por exemplo. E se a gente sufoca o
choro da criança, pode criar uma barreira intransponível
entre mãe / pai / responsáveis e filho. Ele pode deixar de
contar algo importante porque foi ensinado que chorar é
errado e feio.
Pois eu acredito que chorar é para os fortes. Não engula
seu choro nem o dos seus filhos!
Disponível em: <www.otempo.com.br/opiniao/criando-juntos/>.
Acesso em: 27 nov. 2019 (Adaptado).

A) criticado.
B) consolado.
C) escondido.
D) incentivado.

De acordo com o texto, o choro é
A) vergonhoso, pois quem chora não consegue
encarar seus próprios problemas e, assim, não
os resolve.
B) necessário, porque desperta o sentimento de
compaixão em outras pessoas.
C) insignificante, pois não passa de uma reação a
algo que causa incômodo momentaneamente.  
D) importante, porque pode funcionar como
desabafo e sinal de que algo errado está
acontecendo.
Questão 4
Assinale a alternativa que contém uma frase exclamativa.
A) “Mas e quando é o primogênito, de quase quatro
anos, que chora?”
B) “Que absurdo!”
C) “Ela disse: Ah, eles têm chorado algumas vezes
ao dia.”
D) “Você é rapaz, homem não chora”.
Questão 5
Releia o seguinte trecho.
“Não que eu queria ver meu filho sofrendo, mas aqui em
casa ele pode e deve sim pôr pra fora sua mágoa, sua
raiva, seus sentimentos.”
As palavras destacadas são exemplos de

Questão 1

A) substantivos.

Assinale a alternativa que apresenta um título adequado
para esse texto.

B) pronomes.

A) Meninos também choram

C) adjetivos.
D) verbos.

B) Meninos não devem chorar
C) Chorar é para os fracos
D) Chorar: quanto mais, melhor
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Questão 6

Questão 9

Assinale a alternativa em que o acréscimo de acento
muda a tonicidade da palavra destacada.

Releia o seguinte trecho.

A) Tenho grande admiração por ela / Foi defendido
um acordo para pôr fim à greve.
B) Minha tia não pode comparecer à festa. / Minhas
tia não pôde comparecer à festa.
C) Eis uma nova forma de se relacionar com o
cliente. / Comprei uma fôrma de bolo.
D) Ninguém sabia resolver o problema. / O sabiá é
uma ave comum na América.
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 7 a 10.
Dois velhinhos
Dois pobres inválidos, bem velhinhos, esquecidos numa
cela de asilo. Ao lado da janela, retorcendo os aleijões
e esticando a cabeça, apenas um podia olhar lá fora.
Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a
parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz.
Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado,
anunciava o primeiro:
— Um cachorro ergue a perninha no poste.
Mais tarde:
— Uma menina de vestido branco pulando corda.

“Não dormiu, antegozando a manhã.”
A palavra destacada sugere que o personagem
A) estava revoltado por ficar sozinho em um
pequeno quarto de asilo.
B) teve prazer ao imaginar o que aconteceria no dia
seguinte.
C) preparou-se para sair de seu quarto assim que
amanhecesse.
D) ficou com insônia porque, naquela manhã, seu
companheiro seria enterrado.
Questão 10
Releia o seguinte trecho.
“Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a
parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de
luz”.
O verbo destacado está no singular porque também está
no singular a palavra
A) “porta”.
B) “cama”.
C) “outro”.
D) “crucifixo”.

Ou ainda:
— Agora é um enterro de luxo.
Sem nada ver, o amigo remordia-se no seu canto.
O mais velho acabou morrendo, para alegria do segundo,
instalado afinal debaixo da janela.
Não dormiu, antegozando a manhã. Bem desconfiava
que o outro não revelava tudo. Cochilou um instante. Era
dia. Sentou-se na cama, com dores espichou o pescoço:
entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo.

matemática
Questão 11
Após uma consulta, o médico de Cristina lhe receitou um
remédio. A figura a seguir mostra a embalagem desse
medicamento.

TREVISAN, Dalton. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro:
Record, 1979, p. 110 (Adaptado).

Questão 7
De acordo com o texto, é correto afirmar que os dois
velhinhos viviam em um ambiente
A) sujo e desconfortável.
B) limpo e agradável.
C) espaçoso, mas descuidado.
D) apertado, mas limpo.
Questão 8
Nesse texto, os travessões servem para indicar
A) uma explicação.
B) a fala de um dos personagens.
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O médico pediu para Cristina tomar três comprimidos por
dia, durante sete dias.
Sabendo-se que ela tomou o remédio seguindo
corretamente a prescrição médica, quantas comprimidos
sobraram ao final do tratamento?
A) 19 comprimidos.
B) 21 comprimidos.

C) a fala do narrador.

C) 33 comprimidos.

D) uma contradição.

D) 40 comprimidos.

Questão 12

Questão 14

A tabela a seguir mostra os preços (por kg) dos bolos
vendidos pela casa de bolos “Doce Sabor”.

Um agricultor dispõe de um terreno quadrado ABCD,
cuja área é igual a 144 m², no qual ele vai cultivar alface
e cenoura. Sabe-se que a região onde será cultivada
as cenouras também é quadrada e que seu lado é igual
à metade do lado do terreno, como mostra a figura a
seguir.

Sabe-se que um cliente encomendou 2 kg de bolo de
cenoura com chocolate, 1,5 kg de bolo de laranja e
0,5 kg de bolo de brigadeiro.
Quanto ele pagará por essa encomenda?
A) R$ 101,50.
B) R$ 134,50.
C) R$ 154,00.
D) R$ 156,00.

A fração que indica a área reservada ao cultivo de
cenouras, em relação à área total do terreno, é:
A)

Questão 13
A agência de turismo “Viaje Bem” está promovendo
excursões para alguns destinos turísticos de Minas
Gerais. A figura a seguir mostra uma dessas promoções
com destino à Serra do Cipó, Capitólio e Cachoeira do
Tabuleiro.

B)
C)
D)

1
1
1
1
5
5
5
5
1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2

Questão 15
Para comemorar os 35 anos de funcionamento,
o depósito de construção “Sabiá” está realizando a
seguinte promoção:

Sabendo que esse roteiro tem duração de sete dias, qual
será o valor gasto por uma pessoa que deseja participar
dessa excursão?
A) R$ 365,00.
B) R$ 1 355,00.
C) R$ 1 995,00.
D) R$ 2 555,00.

Para aproveitar a promoção, Carlos comprou dois sacos
de cimento, uma lata de tinta, cinco telhas de amianto e
um saco de argamassa.
Sabendo-se que ele efetuou o pagamento à vista, qual
foi o valor pago por Carlos?
A) R$ 540,00.
B) R$ 450,00.
C) R$ 444,00.
D) R$ 360,00.
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Questão 16

Questão 20

Uma escola de Ensino Fundamental localizada em Barão
de Cocais promoveu uma campanha de reciclagem.
As latinhas de alumínio trazidas pelos alunos eram
amassadas e ensacadas e, em seguida, vendidas a uma
cooperativa do bairro. Com o dinheiro obtido, a escola
adquiriu livros para a biblioteca. A tabela a seguir mostra
a quantidade de latinhas arrecadadas nessa campanha.

Adilson e Ricardo trabalham em uma obra da prefeitura
de Belo Horizonte. No final do mês, Adilson recebeu
R$ 270,00 de vale-transporte. Ricardo, por ter um gasto
maior com condução para chegar ao serviço, recebeu o
triplo da quantia de Adilson.
Quanto Ricardo recebeu a mais que Adilson, em
vale-transporte?
A) R$ 1 080,00.
B) R$ 810,00.

Sabendo-se que 1 quilograma de latinhas de alumínio
equivale a 74 latinhas e ele é vendido por R$ 3,00,
o valor arrecadado pela escola ao final da campanha foi de

C) R$ 540,00.
D) R$ 270,00.

A) R$ 600,00.
B) R$ 750,00.
C) R$ 1 350,00.

atualidades

D) R$ 1 400,00.
Questão 21
Questão 17

Analise o texto a seguir.

O óleo de cozinha pode ser reaproveitado na fabricação
de sabão caseiro. Para fabricar 1 kg de sabão,
Dona Lúcia utiliza dois litros de óleo.
Qual é a quantidade de óleo de que ela irá precisar para
fabricar 4,5 kg de sabão?
A) 9 litros.
B) 8,5 litros.
C) 4,5 litros.
D) 2 litros.
Questão 18
A roda-gigante é um brinquedo típico de parques de
diversão e é a atração preferida de muitos visitantes
desses parques. No feriado do dia das crianças, um
parque de Belo Horizonte estava lotado e o brinquedo
com a maior fila, 224 pessoas, era a roda-gigante.
Sabendo-se que em cada passeio na roda-gigante
desse parque podem participar 16 pessoas, quantos
passeios serão necessários para que as 224 pessoas da
fila possam participar?  
A) 13 passeios.
B) 14 passeios.

O Tempo, Contagem, 17 de nov. de 2019. p 8.

Os dados do IBGE indicam que
A) R$ 420,00 é o valor referência para marcar a
linha da pobreza.
B) R$ 420,00 é a remuneração de aproximadamente
52 milhões de brasileiros.
C) R$ 420,00 é o valor das necessidades básicas
mensais da população pobre.
D) R$ 420,00 resulta de cálculos de distribuição de
renda entre os brasileiros mais pobres.

C) 15 passeios.
D) 16 passeios.
Questão 19
Jorge já leu a terça parte do número de páginas de um
livro de 270 páginas.
O número de páginas que ele ainda deve ler para chegar
à metade desse livro é
A) 45.
B) 90.
C) 135.
D) 225.
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Questão 22
Os municípios de Barão de Cocais, Caeté, Catas Altas
e Santa Bárbara fazem parte da região denominada de
Entre Serras, porque se localizam entre as serras da(o)
A) Canastra e de São José.
B) Caraça e da Piedade.
C) Cipó e dos Cristais.
D) Curral e de Moeda.

Questão 23

Questão 28

O papel de escutar e orientar a sociedade, como seu
representante legal, cabe ao(s)

O câncer de próstata, o segundo mais comum entre os
homens, tem uma campanha nacional em favor de sua
prevenção que é denominada

A) juízes de paz.
B) prefeito e ao vice-prefeito.
C) secretários municipais
D) vereadores.
Questão 24
As regras legais do Brasil estão escritas na Constituição
Federal; já as regras legais de um município estão no
documento conhecido como

A) Maio Amarelo.
B) Setembro Verde.
C) Novembro Azul.
D) Dezembro Laranja.
Questão 29
Analise a imagem a seguir.

A) Código Legal da Cidade.
B) Consolidação das Leis Municipais.
C) Constituição Municipal.
D) Lei Orgânica.
Questão 25
Para que o cidadão de Barão de Cocais tenha
conhecimento das despesas e receitas da Prefeitura
Municipal, ele precisa
A) acessar o Portal da Transparência do município.
B) frequentar a Câmera dos vereadores.
C) reivindicar informações junto aos secretários
municipais.
D) solicitar a informação por escrito ao prefeito.
Questão 26
Entre os bens culturais de Barão de Cocais que são
tombados, na esfera federal, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) está
A) Núcleo Histórico Urbano do Distrito de Cocais.
B) Prédio do antigo Cine Rex.
C) Ruínas do Gongo Soco.
D) Santuário São João Batista.
Questão 27
O Sítio Arqueológico da Pedra Pintada tem esse nome
porque
A) apresenta pinturas rupestres de mais de
6 000 anos.
B) possui um conjunto de pedras com cor
avermelhada.

Disponível em: <http://orebate-cassioribeiro.blogspot.
com/2008/06/estrada-real.html>. Acesso em: 10 nov. 2019.

Esse marco, que pode ser visualizado em alguns pontos
de estrada no município de Barão de Cocais, sinaliza
A) a distância entre o trecho em que ele está e
outras cidades nele indicadas.
B) as atrações turísticas que se encontram na
localidade indicada.
C) que existe algum
proximidades.

sítio

arqueológico

nas

D) que o trecho faz parte da Estrada Real.
Questão 30
Até o final do mês de outubro, o ano de 2019 já registrava
grande quantidade de infectados por dengue.
Entre os cuidados necessários para se evitar o contágio
dessa doença está
A) combater o mosquito transmissor.

C) reflete a cor do minério de ferro abundante na
região.

B) criar rotina de consultas médicas.

D) tem o aspecto que sugere uma pintura em tela.

C) evitar contato com pessoas doentes.
D) manter a vacinação em dia.
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Folha de respostaS
(versão do candidato)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

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.

