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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use o rascunho da Folha de Respostas 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 o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, mantendo 
as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Ninguém é doido. Ou, então, todos.” Guimarães Rosa

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 questões rasuradas. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas da PROVA OBJETIVA 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. 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 [...] Os candidatos não 
poderão utilizar, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha ou outro material distinto.
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 [...] assim como não será permitido o uso de óculos escuros, 
boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. 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. Será 
vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial 
de licença para o respectivo porte. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. 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 Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 15 de fevereiro de 2016.

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.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
substantivos femininos.

A) Igreja, cavalo, celular

B) Cadeira, horta, alegria

C) Milho, fantasia, casa

D) Cigarra, alfinete, escola

QUESTÃO 2

Considere as seguintes palavras:

Vegetação / zoológico / edifício / mar / alegria

Assinale a alternativa em que essas palavras estão 
dispostas em ordem alfabética.

A) Alegria / edifício / mar / vegetação / zoológico

B) Alegria / mar / edifício / zoológico / vegetação

C) Edifício / zoológico / mar / alegria / vegetação

D) Mar / vegetação / edifício / alegria / zoológico

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às 
questões 3 e 4.

A Casa
Rio de Janeiro, 1970

Era uma casa
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia
Dormir na rede
Porque a casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi
Porque penico
Não tinha ali
Mas era feita
Com muito esmero
Na Rua dos Bobos
Número Zero.

Vinicius de Moraes. Disponível em: <http://www.
viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/casa>. 

Acesso em: 11 dez. 2015.

QUESTÃO 3

Os verbos destacados nesse texto estão no:

A) presente.

B) futuro.

C) passado.

D) infinitivo. 

QUESTÃO 4

Analise o trecho a seguir.

“Mas era feita / Com muito esmero / Na Rua dos Bobos /  
Número Zero.”

Dentre as palavras a seguir, aquela que possui significado 
diferente da que foi destacada nesse trecho é:

A) cuidado.

B) zelo.

C) empenho.

D) desleixo.

QUESTÃO 5

Analise a tirinha a seguir.

Leia-se na tirinha: Ei! Eu disse que você podia pegar 
uma maçã!

Quando um texto apresenta uma relação com um ou 
mais textos, diz-se que há intertextualidade.

Considerando esse conceito e seus conhecimentos, 
assinale a alternativa que apresenta o texto com o qual 
essa tirinha é intertextual.

A) Com o texto bíblico de Eva e a serpente no 
Jardim do Éden.

B) Com o livro João e Maria.
C) Com o texto bíblico da Arca de Noé.
D) Com o livro O mágico de Oz.

QUESTÃO 6

O humor da tirinha está na relação estabelecida:

A) entre a quantidade de maçãs nas mãos da 
personagem e a quantidade de maçãs que 
restaram na macieira.

B) entre a fala da serpente e a quantidade de maçãs 
nas mãos da personagem.

C) entre a macieira e a serpente.

D) entre a serpente e a quantidade de maçãs que 
ela come por dia.
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QUESTÃO 7

Considere a frase a seguir.

“Carla e Fernanda esperam que nós ____________ 
o bolo hoje.”

Assinale a alternativa que apresenta a flexão CORRETA 
do verbo “fazer”, na frase anterior. 

A) façamos

B) fizermos

C) faremos

D) fizemos

QUESTÃO 8

Segundo a Nossa Gramática Completa Sacconi, na 
frase “Carol foi com seus pais ao médico.”, o adjunto 
adverbial destacado é classificado como de:

A) concessão.

B) companhia.

C) finalidade.

D) lugar.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que a(s) pontuação(ões)  
foi(foram) utilizada(s) incorretamente.

A) O que Cláudio fará com o dinheiro que ganhou.

B) “Vamos amanhã pela manhã”, disse Cláudio.

C) Fernando trará para o almoço: refrigerante, 
carne e sobremesa.

D) Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é uma 
cidade muito bela.

QUESTÃO 10

Analise as frases a seguir.

I. Não posso ir com mário ao clube sábado.

II. Um cachorro, foi encontrado perto da banca de 
jornais.

III. Há dois anos não visito meus tios.

Segundo a norma padrão da língua portuguesa, está(ão) 
INCORRETA(S) as frases:

A) I, II e III.

B) I e III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Você compra um carro por R$ 20.000,00 e o vende com 
lucro de R$ 4.000,00. 

Qual o percentual de lucro em cima de R$ 20.000,00?

A) 25%.

B) 40%.

C) 20%.

D) 50%.

QUESTÃO 12

Um pedreiro, trabalhando 10 horas por dia, constrói uma 
casa em 240 dias. 

Quantos dias ele gastará para construir a mesma casa 
se trabalhar oito horas por dia?

A) 400 dias.

B) 300 dias.

C) 240 dias.

D) 192 dias.

QUESTÃO 13

Três amigos caminharam durante uma hora. O primeiro 
percorreu 6 km, o segundo, 5.500 m e o terceiro,  
4.000 m. 

Nesse caso, é CORRETO afirmar que, juntos, os três 
caminharam um total de:

A) 10,1 km.

B) 15,5 km.

C) 956 km. 

D) 101 km.

QUESTÃO 14

Em uma pousada, há três salas: a de café, a de jogos e 
a de televisão. A área da sala de café mede 105.000 cm², 
a da sala de jogos, 120.000 cm² e a da sala de televisão, 
18 m2.

Assim sendo, é CORRETO afirmar que as três salas 
juntas têm uma área de:

A) 40,5 m2.

B) 24,3 m2.

C) 22.680,0 m2.

D) 22.518,0 m2.
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QUESTÃO 15

Um escritor gastou 4 meses para fazer um livro 
escrevendo 30 páginas por mês. 

Se esse escritor tivesse escrito 60 páginas por mês, 
o tempo que ele levaria para terminar o mesmo livro 
seria:

A) 4 meses.

B) 2 meses.

C) 6 meses.

D) 8 meses.

QUESTÃO 16

Um muro de 12 metros foi construído utilizando-se  
2.160 tijolos. 

Caso queiram construir um muro de 30 metros nas 
mesmas condições, quantos tijolos serão necessários?

A) 5.400 tijolos.

B) 6.400 tijolos.

C) 3.024 tijolos.

D) 3.150 tijolos.

QUESTÃO 17

A quadra de esportes da escola de Laura está em 
reforma. A parte colorida na figura indica a pintura já 
realizada.

A porcentagem que representa a parte da quadra de 
esportes que ainda não foi pintada é:

A) 10%.

B) 20%.

C) 40%.

D) 80%.

QUESTÃO 18

De um aeroporto, partem todos os dias três aviões que 
fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota 
em 4 dias, o segundo, em 5 dias e o terceiro, em 10 dias. 

Se, certo dia, os três aviões partirem simultaneamente, 
depois de quantos dias esses aviões partirão novamente 
no mesmo dia?

A) 20 dias.

B) 10 dias.

C) 5 dias.

D) 4 dias.

QUESTÃO 19

Pedro mediu com uma régua um estojo de lápis e 
encontrou 19,5 cm.

Essa medida em mm equivale a:

A) 0,195.

B) 1,95.

C) 195.

D) 1950.

QUESTÃO 20

Observe a seguinte reta numérica. 

Com base nessa observação, é CORRETO afirmar que 
o número 1,5 corresponde ao ponto:

A) N.

B) M.

C) P.

D) Q.

ATUALIDADES

QUESTÃO 21 

Sobre o Plano de Empregos e Salários do Empregado 
Público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
da Prata, regulado pela Lei Complementar Nº 22/1997 e 
alterações, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Para ser titular de emprego público permanente 
no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa da Prata – SAAE, o candidato deverá ser 
aprovado em concurso público de provas ou de 
provas e títulos.

B) Para ser contratado pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lagoa da Prata – SAAE, um 
dos requisitos é que o interessado comprove 
idade mínima de 16 anos.

C) O regime jurídico dos empregados da SAAE é 
o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

D) Os empregados do SAAE terão o seu 
desempenho avaliado anualmente.
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QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que apresenta uma das obrigações 
dos empregados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Lagoa da Prata – SAAE. 

A) Restringir o uso do telefone da empresa para 
uso particular. 

B) Utilizar veículos da empresa para fins 
particulares.

C) Ausentar-se do serviço, durante o expediente, 
sem autorização.

D) Recusar-se ou deixar de utilizar os equipamentos 
de proteção individual quando sujeito ao trabalho 
em condições insalubres ou perigosas.   

QUESTÃO 23

Assinale a sanção disciplinar que não está prevista no 
Regime Disciplinar do SAAE.

A) Repreensão verbal 

B) Repreensão por escrito 

C) Suspensão

D) Dispensa

QUESTÃO 24

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão 
formando um bloco de países que têm como objetivo 
cooperação entre si, em assuntos ligados a economia, 
ciência e tecnologia, entre outros interesses. 

Assinale a alternativa que nomeia esse bloco. 

A) MERCOSUL 

B) NAFTA 

C) BRICS   

D) União Europeia

QUESTÃO 25

Sobre o município de Lagoa da Prata, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A) A “Praia Publica” é uma das atrações turísticas 
do município.

B) Localiza-se no centro-oeste do estado de Minas 
Gerais. 

C) O São Francisco é um dos rios que banha o 
município.

D) A cidade de Moema não faz fronteira com o 
município de Lagoa da Prata.   



FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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