PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

CONCURSO PÚBLICO
01/2020

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.


Desligue o celular e outros aparelhos.



É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de
realização da prova, para uso pessoal, bem como no local de provas, assim entendido como todas as dependências
físicas.



Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a
retirada da máscara, sem tocar sua parte frontal, e sua imediata recolocação após a identificação. Deverá ser
prosseguida a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador.



Mesmo com máscaras, recomendamos ao tossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, na área superior das
mangas da roupa. Não use as mãos.



Recomendamos higienizar as mãos com frequência, ao entrar e sair do banheiro, e durante toda a aplicação do
certame.



O candidato não poderá utilizar o banheiro do local de aplicação após o término de sua prova e a saída definitiva da
sala de provas.



Este Caderno de Questões contém 20 (vinte) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este caderno
corresponde com a sua opção de inscrição.



Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.



Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência na sala.



Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de Nascimento) e assine no
campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo.



Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.



Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.



Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o exemplo:



Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.



Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.



É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.



A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos.



Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do candidato em sair da
sala, este será considerado desistente do Concurso Público.



Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.



Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
Existem diversos tipos de animais descritos na Ciência,
alguns deles ainda presentes na fauna, outros em perigo
de extinção ou mesmo já extintos. Assinale abaixo a
alternativa correta com relação ao extinto mamute:
(A)
(B)
(C)
(D)

Este animal era assemelhado ao búfalo.
Este animal era assemelhado ao elefante.
Este animal era assemelhado ao camelo.
Este animal era assemelhado ao rinoceronte.

02
Várias
personalidades
mundiais
impactaram
a
Humanidade fortemente, mas sua importância por vezes
não é corretamente apreciada. O físico Albert Einstein é
um deles. Assinale abaixo a alternativa que contém
incorreção quanto à biografia deste aclamado cientista:
(A)

Nasceu na Alemanha.

(B)

Recebeu Prêmio Nobel.

(C)

Faleceu nos Estados Unidos.

(D)

Nunca visitou o Brasil.

(B)

(C)

(D)

Fake News são propagandas de produtos de baixa
qualidade, encontrado somente em revistas baratas.
Fake
News
são
mentiras
veiculadas
deliberadamente, com objetivo de beneficiar um
indivíduo ou grupo.
Fake News é o nome de um aplicativo de celular,
que transmite notícias, que podem ser verdades ou
não.
Fake News são boatos comunicados nos jornais
que, depois de um tempo, viram grandes verdades.

04
Para uma pessoa comunicar-se bem deve dominar o
vocabulário. A palavra “fraqueza” tem significado que
pode ser compartilhado igualmente com outras palavras.
Assinale abaixo a alternativa onde as palavras tem
significado oposto à ideia de “fraqueza”:
(A)
(B)
(C)
(D)

Escreve-se enchergar e não enxergar.
Escreve-se mecher e não mexer.
Escreve-se xingar e não chingar.
Escreve-se caprixar e não caprichar.

06
Considerando os conhecimentos ortográficos, assinale a
alternativa onde a palavra sublinhada está corretamente
empregada no sentido de “vir à tona”:
(A)
Ela imergiu das cinzas.
(B)
É necessário ar para que a bola fique imersa.
(C)
O submarino emergiu após duas horas.
(D)
Ela foi emerssa do fundo do mar.
07
Assinale a alternativa onde há erro ortográfico:
(A)
Reinvindicar.
(B)
Rubrica.
(C)
Mendigo.
(D)
Lagartixa.
08

03
A palavra ‘fake news’, principalmente desde 2016, com a
eleição do Presidente norte-americano Donald Trump,
aparece com frequência nos meios de comunicação.
Assinale nas alternativas abaixo o significado correto
deste termo:
(A)

(A)
(B)
(C)
(D)

Cansaço, moleza, exaustão.
Ímpeto, firmeza, destemor.
Estafa, moedeira, fadiga.
Canso, esgotamento, ofego.

Considerando as técnicas de interpretação de texto,
quando a intenção do escritor é persuadir o leitor,
convencê-lo de sua tese (ideia central) a partir de
coerente argumentação, exemplos, fatos. O texto
utilizado é do tipo:
(A)

Injuntivo.

(B)

Descritivo.

(C)

Narrativo.

(D)

Dissertativo.

09
Leia o texto abaixo e em seguida assinale a alternativa
correta:
“Olá, me chamo Jéssica, e vim contar um pouco sobre a
minha história de vida… vamos lá! Nasci em uma família
humilde no interior do sertão do Piaui. Tive uma infância
um pouco complicada, porém gostava muito de brincar.
A roça era nossa diversão, lembro de brincar em meio ao
pasto, correr atrás das vacas, subir em arvores. Meus
primos, irmãos e eu passávamos o dia brincando, eu
amava tudo aquilo. Ah, como eu era feliz...”
(A)
(B)
(C)
(D)

O texto apresentado é uma carta de opinião.
O texto apresentado é um artigo.
O texto apresentado é uma autobiografia.
O texto apresentado é um diário.

MATEMÁTICA

¿?

10

LÍNGUA PORTUGUESA

¿?

05
Muitas vezes a maior dificuldade ortográfica de uma
determinada palavra está relacionada com o seu menor
uso. Quanto ao uso do X e do CH, assinale a alternativa
correta:
IPEFAE

Considerando o valor de a=36 e b=24, assinale a
alternativa que apresenta a razão entre a e b:
(A)
1/2.
(B)
3/2.
(C)
24.
(D)
15.
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11

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

Para o reboco de um muro utiliza-se uma massa
composta por cimento, cal hidratada e areia na
proporção 1:2:6. Considerando que na referida massa
são utilizados 50 kg de cimento, qual a quantidade de
areia qiue irá compor a massa?
(A)
(B)
(C)
(D)
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500 kg.
400 kg.
600 kg.
300 kg.

¿?

14
A Declaração Universal do Direitos Humanos tem por
objetivo geral promover para todas pessoas o respeito a
direitos e liberdades fundamentais. Segundo o texto de
abertura da Declaração, tais propósitos devem ser
cultivados através:
(A)

Do ensino e da educação

(B)

Da discriminação social.

(C)

Da esperança nos tempos vindouros.

(D)

De ações integradas entre polícia e poder judiciário.

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

12
Um comerciante tinha 220 tapetes, comprou mais 192
unidades do mesmo produto e posteriormente vendeu 20
desses tapetes. A quantidade de tapetes que sobrou para
o comerciante corresponde à:
(A)

392.

(B)

382.

(C)

380.

(D)

375.

15
Com relação aos riscos ocupacionais, considere a
alternativa correta:
(A)

(B)

(C)
(D)

13
No que diz respeito aos números naturais, assinale a
alternativa INCORRETA;
(A)

O conjunto dos números naturais é um conjunto
infinito.

(B)

Os números naturais representam quantidades
inteiras.

(C)

O conjunto de números naturais é um conjunto finito,
que não representa quantidades inteiras.

(D)

São exemplos de números naturais 1,2,3,4,5,6...

¿?

Protozoários e parasitas, quando presentes, no
ambiente de trabalho, são considerados como riscos
químicos.
A exposição a pressões e a vibrações, dentro do
ambiente
de
trabalho,
caracterizam
riscos
fisiológicos.
A exposição a gases e a vapores, durante a prática
profissional, caracteriza riscos químicos.
A presença de iluminação inadequada, probabilidade
de incêndio e presença de animais peçonhentos são
condições que favorecem os riscos ergonômicos.

16
Assinale a alternativa cuja mistura é indicada para
remoção de gordura:
(A)
Solução forte de vinagre (ou limão): 3 partes de
vinagre (ou limão) por 1 de água.
(B)
Mistura de água com bicarbonato. Para cada balde
de água, uma mão de bicarbonato.
(C)
Mistura de água, vinagre, amoníaco e querosene.
(D)
Solução de naftalina e álcool.
17
Considerando as cores e suas indicações no ambiente de
trabalho, assinale a alternativa correta:
(A)
Amarela é a cor usada para indicar “cuidado”!
(B)
Vermelho é a cor usada para caracterizar
“segurança”.
(C)
Azul é a cor empregada para indicar uma ação não
obrigatória, como, por exemplo dispensa do uso de
EPI.
(D)
Branca é a cor empregada em faixas para demarcar
passadiços, passarelas e corredores pelos quais
circulam exclusivamente veículos.
18
A limpeza de um piso, quando não realizada
corretamente pode causar manchas, arranhões ou até
mesmo prejudicar o piso a longo prazo, diminuindo a sua

IPEFAE
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durabilidade. Nesse contexto, analise as alternativas que
seguem e assinale a correta:
(A)
As pedras naturais porosas, possuem alto poder de
absorção, sendo indicado para sua limpeza produtos
muito concentrados e oleosos.
(B)
A limpeza dos carpetes consiste basicamente no uso
de um pano úmido e de um aspirador de pó.
(C)
A utilização de água em excesso para a limpeza de
carpete não pode causar mofo.
(D)
Para limpeza de porcelanatos, produtos corrosivos
são altamente indicados.
19
Com relação à limpeza de paredes, o primeiro passo a
ser realizado é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Jogar uma grande quantidade de água, com
mangueira ou balde grande.
Retirar o pó com rodo envolto com pano úmido, de
cima para baixo.
Utilizar escova macia com solução de limpeza, no
local, em casos de manchas.
Encher um balde com água limpa para enxaguar,
mergulhando o pano na água, torcendo-o para retirar
o excesso.

20
Sobre a coleta seletiva de lixo, analise os itens, abaixo,
sobre o código de cores:

ÁREA PARA RASCUNHO
IIIIIIIV-

Recipientes vermelhos são indicados para
descarte de plásticos.
Recipientes azuis são destinados para descarte
de metais.
Recipientes amarelos são destinados para
descarte de papéis.
Recipientes cinzas são indicados para descarte
de lixo comum.

Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I e IV, apenas.

___________

IPEFAE
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