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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FAXINEIRA – 

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA – VIGIA II 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de 

respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de Conhecimentos de Gerais, 

e 5 (cinco) questões de Matemática, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no início desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme 

o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h30min (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 1h (uma hora) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 11/03/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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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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PORTUGUÊS  

TEXTO 1 – Sobre a Febre Amarela 

O que é? 

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração (no máximo 10 dias), gravidade variável, causada pelo 

vírus da febre amarela, que ocorre na América do Sul e na África. 

Qual o microrganismo envolvido? 

O vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivirus, família Flaviviridae. 

Quais os sintomas? 

Os sintomas são: febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pele e os olhos ficam 

amarelos) e hemorragias (de gengivas, nariz, estômago, intestino e urina). 

Como se transmite? 

A febre amarela é transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados. A transmissão de pessoa para pessoa 

não existe. 

Como tratar? 

Não existe nada específico. O tratamento é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente que, sob 

hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas 

formas graves, o paciente deve ser atendido numa Unidade de Terapia Intensiva. Se o paciente não receber assistência 

médica, ele pode morrer. 

Como se prevenir? 

A única forma de evitar a febre amarela silvestre é a vacinação contra a doença. A vacina é gratuita e está disponível nos 

postos de saúde em qualquer época do ano. Ela deve ser aplicada 10 dias antes da viagem para as áreas de risco de 

transmissão da doença. Pode ser aplicada a partir dos 9 meses e é válida por 10 anos. A vacina é contra-indicada a gestantes, 

imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado) e pessoas alérgicas a gema de ovo. 

A vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem em áreas de risco para a doença (zona rural da Região Norte, 

Centro Oeste, estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul), onde há casos da doença em humanos ou circulação do vírus entre animais (macacos). 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/sobre.php>. Acesso: 11 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 1 

A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar que: 

A) É um texto que possui a função de criticar a 

existência da febre amarela. 

B) É um texto que possui a função de diminuir a 

existência da febre amarela. 

C) É um texto que possui a função de informar sobre a 

febre amarela. 

D) É um texto que possui a função de extinguir a febre 

amarela no Brasil. 

 

QUESTÃO 2 

Sobre a transmissão da febre amarela, é CORRETO 

afirmar que: 

A) É transmitida de pessoa para pessoa. 

B) É transmitida pelos macacos para pessoas. 

C) É transmitida pela picada de mosquitos infectados. 

D) É transmitida apenas para alérgicos a ovos. 

 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa em que o verbo se encontra no 

infinitivo: 

A) Evitar.   C) É. 

B) Está.   D) Deve.  

 

QUESTÃO 4 

Pode-se perceber que o texto é dividido em vários tópicos.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o 

número de itens desse texto: 

A) Quatro.   C) Seis. 

B) Cinco.   D) Sete. 

 

QUESTÃO 5 

Assinale a alternativa que contém duas orações: 

A) A febre amarela é transmitida pela picada dos 

mosquitos transmissores infectados.  

B) A transmissão de pessoa para pessoa não existe. 

C) A vacina é gratuita e está disponível nos postos de 

saúde em qualquer época do ano.  

D) Não existe nada específico. 
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TEXTO 2 

 

Disponível em: <http://asmetro.org.br/portalsn/wp-

content/uploads/2018/01/febre-amarela.jpg>. Acesso: 11 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 6 

No cartum lido, Aedes responde ao mosquito a razão de 

estar abatido.  

Assinale a alternativa em que se encontra esse motivo. 

A) Estar trabalhando muito somente por causa da 

dengue. 

B) Estar trabalhando dobrado por causa da febre 

amarela.  

C) Estar trabalhando apenas com a febre amarela.  

D) Estar trabalhando fazendo apenas um bico.  

 

QUESTÃO 7 

O cartum lido aborda um assunto importante na atualidade, 

que é: 

A) O excesso de trabalho não ser benéfico. 

B) O alto índice de doenças transmitidas pelo Aedes.  

C) A população ter que recorrer a trabalhos dobrados. 

D) A população estar trabalhando informalmente.  

 

QUESTÃO 8 

Assinale a alternativa que MELHOR explica a expressão 

“bico”, da forma como foi utilizada no cartum. 

A) Trabalho forçado. 

B) Trabalho formal. 

C) Trabalho duro. 

D) Trabalho informal. 

 

QUESTÃO 9 

Assinale a alternativa que justifica o uso do acento na 

palavra “também”, utilizada no segundo balão do cartum. 

A) É uma proparoxítona. 

B) É uma oxítona terminada em –em. 

C) É uma paroxítona terminada em –em. 

D) É uma monossílaba tônica.  

 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que todas as palavras foram 

divididas em sílabas CORRETAMENTE. 

A) Aba/ti/do – tra/ba/lha/ndo – tra/ns/mi/tir. 

B) A/ba/ti/do – tra/ba/lhan/do – trans/mi/tir. 

C) A/bati/do – tra-ba/lhan/do – trans/mi/tir. 

D) A/ba/tido – traba/lhan/do – trans/mi/tir. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 11 

O estado de Minas Gerais está localizado na Região 

___________________ do Brasil, é o 

___________________ em extensão territorial da Região.  

A) Centro-oeste / maior.  

B) Sudeste / menor.  

C) Sul / maior.  

D) Sudeste / maior.  

 

QUESTÃO 12 

A imagem a seguir é um logotipo de uma empresa 

multinacional norte-americana que tem o objetivo de 

projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, 

software de computador e computadores pessoais.  

 

A empresa da logomarca é a: 

A) Dual.  

B) Microsoft. 

C) Walmart.  

D) Apple. 

 

QUESTÃO 13 

Os oceanos são porções de água que ocupam as principais e 

mais amplas depressões do relevo do planeta. Em relação 

aos oceanos analise as afirmativas a seguir: 

I. O Pacífico é o maior oceano do nosso planeta.  

II. O oceano Índico também é conhecido como mar das 

Índias. 

III. A costa do Brasil é banhada pelo oceano Atlântico. 

Estão CORRETAS as afirmativas. 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III.  
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QUESTÃO 14 

Analise as afirmativas a seguir: 

I. O relevo da região Sudeste é composto da planície 

litorânea atlântica, encontrado principalmente nos 

estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o Espírito 

Santo é o único estado dessa região que não possui 

litoral.  

II. São Paulo tem sua maior parte territorial sobre os 

planaltos, mas possui uma região litorânea com muita 

influência histórica, a região da baixada santista. 

Sobre as afirmativas: 

A) I está correta. 

B) II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

QUESTÃO 15 

O Sudeste Brasileiro possui importantes cursos d’água de 

bacias hidrográficas, como a nascente do rio São Francisco 

localizada em Minas Gerais, e o rio Tietê em São Paulo que 

deságua na bacia do estado de/do: 

A) Santa Catarina.  

B) Pará.  

C) Rio Grande do Sul.  

D) Paraná. 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 16 

Na compra por atacado, uma dezena e meia de cadernos 

universitários com dez matérias custam R$ 75,00. Portanto, 

o valor unitário desse mesmo caderno é de: 

A) R$ 5,00. 

B) R$ 7,50. 

C) R$ 4,50. 

D) R$ 8,00. 

 

QUESTÃO 17 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

quantos minutos possuem um evento cultural com três dias 

e dez horas consecutivos de duração. 

A) 4.960 minutos. 

B) 82 minutos. 

C) 4.920 minutos. 

D) 8.920 minutos. 

 

QUESTÃO 18 

O próximo valor da sequência {3,12, 48,...} é o: 

A) 144. 

B) 192. 

C) 72. 

D) 96. 

QUESTÃO 19 

Para produzir dois centos de coxinhas são necessárias quatro 

horas de trabalho.  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 

quantas coxinhas serão produzidas em três horas de 

trabalho. 

A) 125 coxinhas. 

B) 75 coxinhas. 

C) 250 coxinhas. 

D) 150 coxinhas. 

 

QUESTÃO 20 

Ao ir ao cinema com seus dois irmãos, Mariana comprou os 

ingressos, a porção de pipoca e o refrigerante para ela e para 

cada um deles. Sabendo-se que cada ingresso custa R$ 

18,00, cada porção de pipoca custa R$ 9,00 e cada bebida 

custa R$ 7,00, assinale a alternativa que apresenta o valor 

total gasto neste passeio. 

A) R$ 98,00. 

B) R$ 68,00. 

C) R$ 102,00. 

D) R$ 82,00. 
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