PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Estado de Minas Gerais

CONCURSO PÚBLICO
01/2020

AUXILIAR DE SERVIÇO EDUCACIONAL

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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LÍNGUA PORTUGUESA

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTO UNIVERSAL

¿?

01
As Antilhas é composta por diversas ilhas na América
Central. Assinale abaixo a alternativa que contem
elemento geográfico que não pertence a ela:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bahamas.
Cuba.
Jamaica.
Florida.

02
O Brasil é muito rico em ritmos musicais, que aqui se
originaram
e
muitos
ficaram
conhecidos
internacionalmente. Assinale dentre as alternativas
abaixo aquelas que não se inserem neste particular.
(A)
(B)
(C)
(D)

Coco e maxixe.
Funk e jazz.
Frevo e bossa nova.
Maracatu e samba.

03
O basquetebol é atualmente um dos mais populares
esportes olímpicos coletivos, praticado entre duas
equipes. Foi criado em 1891 pelo professor de Educação
Física canadense James Naismith, quando o mesmo
trabalhava na Associação Cristã de Moços. Em que país
foi criado esta modalidade de esporte?
(A)
(B)
(C)
(D)

Estados Unidos.
Canadá.
Inglaterra.
Alemanha.

04
Os ciganos abrangem um conjunto de populações que
vivem em grande parte como nômades, que tem em
comum, segundo a corrente majoritária dos estudiosos, a
origem na Índia e uma língua (o romani) originária do
noroeste do subcontinente indiano. Hoje vivem
principalmente na Europa, sobretudo na Republica
Tcheca, na Eslováquia, na Hungria, na Bulgária e na
Romênia. Assinale abaixo a alternativa que expressa
incorreção sobre o que se sabe deste povo:
(A)
(B)

(C)

(D)

IPEFAE

Estima-se existir de 12 a 15 milhões de ciganos na
Europa atualmente.
Na Europa do século XV, enquanto ocorriam as
perseguições contra judeus e muçulmanos,
começou também a perseguição contra os ciganos.
Os ciganos chegaram à Europa vindo do Oriente em
fins do século XIV e conviveram sem problemas com
mouros e cristãos.
Os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial
mataram mais de 200 mil ciganos.

¿?

05
Assinale a alternativa onde não há erro ortográfico:
(A)
Quizeram, casamento.
(B)
Esorcizar, enraizar.
(C)
Catalisador, colizão.
(D)
Êxito, razoável.
06
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna na frase: “ O _____ do carro ficou muito caro”.
(A)
Concerto.
(B)
Conscerto.
(C)
Consserto.
(D)
Conserto.
07
A leitura de pequenas palavras com sílabas simples é
essencial na alfabetização inicial. As sílabas simples não
possuem dígrafos, encontros consonantais nem a junção
de uma vogal e uma consoante na mesma sílaba ou a
mudança fonética de uma consoante. Assinale a
alternativa onde há apenas palavras formadas por sílabas
simples:
(A)
Ameixa, bobo, dezoito, fogão.
(B)
Ave, corrida, querosene, sonho.
(C)
Bota, ferro, garra, raposa.
(D)
Botija, fogão, chuva, rebanho.
08
Em uma receita de bolo, lê-se ao final: “misture todos os
ingredientes e leve ao forno por 40 minutos”
considerando o tipo textual utilizado em uma receita de
bolo, assinale a alternativa correta:
(A)
Possuem finalidade de orientação para uma ação, e
funcionam como uma ordem para o leitor, sendo sua
característica principal é o uso de verbos no
imperativo.
(B)
Possuem finalidade de informação de um fato, e
funcionam como uma ordem para o leitor, sendo sua
característica principal é o uso de verbos no
imperativo.
(C)
Possuem
finalidade
de
convencimento
do
interlocutor, funcionando como um convite para o
leitor, sendo sua característica principal o uso de
rimas.
(D)
é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma
vez que expõe a opinião sobre determinado assunto
ou tema, por meio de uma argumentação lógica,
coerente e coesa.
09
Considerando o tema linguagem oral e linguagem não
oral, assinale a alternativa INCORRETA:
(A)
Dizemos que a linguagem é mista, quando há um
uso simultâneo da linguagem oral e da não oral para
a construção da mensagem.
(B)
A linguagem oral é aquela expressa por meio de
palavras faladas, ou seja, a linguagem verbalizada,
enquanto a linguagem não-oral, utiliza dos signos
1/
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visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens
nas placas e as cores na sinalização de trânsito.
Linguagem não oral é um tipo de linguagem que não
se estabelece por meio de palavras, mas, muitas
vezes, por meio de índices, ícones e símbolos, por
exemplo.
A linguagem oral é aquela que se estrutura apenas
por meio da palavra escrita, isto é, não é transmitido
por meio da fala.

12
José completou seu álbum de figurinhas com o total de
1230 figurinhas. Esse número é composto por:
(A)

1 unidade de milhar e 230 centenas

(B)

1 unidade de milhar, 2 centenas e 30 dezenas

(C)

1 unidade de milhar, 2 dezenas e 30 centenas

(D)

1 unidade de milhar e 230 dezenas

13

MATEMÁTICA

¿?

Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, pois
possuem:

10

(A)

Apenas altura e largura.

A mesada de Maria é de R$ 1125,00 que ela recebe a cada
dois meses, em dinheiro. Considerando que a mesada de
Maria é composta por notas de R$ 100,00; R$ 20,00; e
R$ 5,00; assinale a alternativa que indique a quantidade
mínima de notas que Maria recebe por mesada:

(B)

Apenas comprimento e altura.

(C)

Apenas vértices e arestas.

(D)

Altura, largura e comprimento.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

¿?

(A)

10 notas.

(B)

12 notas.

(C)

13 notas.

14

(D)

14 notas.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende
que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre
escolha de emprego e a condições justas e favoráveis de
trabalho. Além disso, o que mais a Declaração defende
como direito do trabalhador?

11
Em uma cidade cada quarteirão de uma avenida tem 2500
metros, em km essa medida equivale à:
(A)

0,25 km.

(B)

2500 km.

(C)

2,5 km.

(D)

250 km.

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

Quinze minutos para refeição do almoço.
Proteção contra o desemprego.
Férias não remuneradas.
Trabalho não remunerado.

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTO ESPECÍFICO TÉCNICO

¿?

15
No ambiente escolar, a limpeza seca é recomendada:
(A)

ÁREA PARA RASCUNHO

(B)
(C)
(D)

Em áreas descobertas, como estacionamentos e
pátios.
Nas salas de aula, devido ao pó de giz.
Nos escritórios e salas da diretoria.
Na cozinha e locais de refeição dos alunos.

16
Observe o pictograma de segurança, abaixo, e indique o
seu significado:

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

IPEFAE

Substância venenosa.
Substância corrosiva.
Substância comburente.
Substância radioativa.
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17
Sobre os produtos de limpeza, é correto afirmar que a
água sanitária é a base de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cloro.
Soda cáustica.
Detergente.
Alumínio.

18
Sobre a limpeza de superfícies, considere a alternativa
que descreve, corretamente, a limpeza manual molhada:
(A)

(B)

(C)

(D)

Realizada com a utilização de rodos, mops ou
esfregões, panos ou esponjas umedecidas em
solução detergente, com enxágue posterior com
pano umedecido em água limpa.
O procedimento consiste em espalhar uma solução
detergente, no piso, e esfregar com escova ou
esfregão, empurrar com rodo a solução suja para o
ralo, enxaguar várias vezes com água limpa, em
sucessivas operações de empurrar com o rodo ou
mop para o ralo.
É utilizado para limpeza de pisos com máquinas que
possuem tanque para soluções de detergente que é
dosado, diretamente, para a escova o que diminui o
esforço e risco para o trabalhador.
Consiste-se na retirada de sujidade, pó ou poeira,
mediante a utilização de vassoura (varreduras seca),
e/ou aspirador.

ÁREA PARA RASCUNHO

19
Para eliminar o limo de pias e vasos sanitários, bem
como manchas de ferrugem de uma ampla gama de
superfícies, são indicados:
(A)
Solventes.
(B)
Sabões.
(C)
Detergentes.
(D)
Ácidos leves.
20
Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que
foram previamente separados segundo a sua
constituição ou composição. Considerando o código de
cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva,
assinale a alternativa que apresenta respectiva e
corretamente as cores designadas para indicar papéis,
vidros e plásticos:
(A)
Azul, verde e vermelho.
(B)
Amarelo, marrom e preto.
(C)
Cinza, branco e laranja.
(D)
Verde, laranja e roxo.

ÁREA PARA RASCUNHO

___________

IPEFAE
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