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PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL 

DE CACHOEIRA DE MINAS/MG 
 
 

CONCURSO PÚBLICO – E D I T A L Nº 01/2019 

 

04 – Auxiliar de Serviços 

Internos 
 

 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 

2. Esta prova contém 35 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta 
cada. 

3. Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra.  
4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 

uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis.  

5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de 
tinta azul ou preta. 

6. O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho do Gabarito no 
verso desta capa, que poderá ser destacada. 

7. Saída permitida apenas para ida ao “toillete”, se estritamente necessária e com 
autorização do Fiscal de Sala e acompanhado pelo Fiscal de Corredor. 

8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a 
folha de respostas, seu caderno de questões, exceto na situação em que 

concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto 
para o término das provas quando então poderá levar o caderno de provas. 

9. A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 60 
minutos do início das mesmas. 

10. Ao terminar, entregue ao Fiscal sua Folha de Respostas devidamente identificada e 
assinada, pois a não assinatura implica na eliminação imediata do candidato. 

11. Duração máxima de 04:00 (quatro horas). 

 
 

 

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS 
Dia 28/01/2020 a partir das 17:00 hrs no site www.reisauditores.com.br. 

 
 

 

 

Realização: 

Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmIyYzo3YTg5:V2VkLCAwMyBKdW4gMjAyMCAxNTowMjoyOSAtMDMwMA==

RASCUNHO DO GABARITO 
Esta folha pode ser destacada 

 

 

 

 

01 A B C D 
 

21 A B C D 

02 A B C D 
 

22 A B C D 
03 A B C D 

 
23 A B C D 

04 A B C D 
 

24 A B C D 

05 A B C D 
 

25 A B C D 
06 A B C D 

 
26 A B C D 

07 A B C D 
 

27 A B C D 
08 A B C D 

 
28 A B C D 

09 A B C D 
 

29 A B C D 
10 A B C D 

 
30 A B C D 

11 A B C D  31 A B C D 
12 A B C D  32 A B C D 

13 A B C D  33 A B C D 
14 A B C D  34 A B C D 
15 A B C D  35 A B C D 
16 A B C D  

17 A B C D  
18 A B C D  
19 A B C D  

20 A B C D  
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PROVA Nº 05 

PORTUGUÊS 

 
Leia o poema abaixo e responda às questões 
de nº 01 a nº 03: 
 
 

Soneto da Fidelidade 

De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

Vinícius de Moraes 
 

01) Assinale a alternativa, que NÃO condiz com a 

ideia transmitida pelo escritor na primeira estrofe do 
poema: 
  

a) Há destaque, neste poema/soneto, ao amor e ao 
zelo por esse amor. 
b) Poeta acredita que todo amor é eterno e imortal. 
c) Identifica-se, neste soneto, a entrega total à 

pessoa amada. 
d) O autor apresenta a ideia de renúncia a outros 
relacionamentos diante da pessoa amada. 

 

02) Atribua “V” para as alternativas Verdadeiras e 
“F” para a Falsas: 
 

(   ) Na segunda estrofe, ocorre a antítese na 
indicação de sentimentos opostos. 

(   ) O amor deve prevalecer, tanto diante da 
tristeza quanto da alegria. 

(   ) Na segunda estrofe, o autor aborda o fim do 
amor.  

(   ) Na terceira estrofe o poeta textualiza o 
desejo de que a morte não pode causar o 
fim do amor. 

(   ) Na quarta estrofe o poeta utiliza uma 

metáfora. 

 
Assinale a sequência correta: 
 
a) V – F – F – F – V. 
b) V – V – V – F – V. 
c) F – F – V – V – V. 

d) V – V – F – F – V. 
 

 

03) Sobre o poema/soneto é correto dizer que: 

  
a) A fidelidade é vista como uma entrega eterna à 
pessoa amada. 
b) O poeta deseja aproveitar eternamente o amor. 
c) Há utilização de um paradoxo com a palavra 
infinito, descrevendo algo que não dura para 
sempre. 

d) Ocorre no último verso, uma anáfora descrevendo 
o poeta que nunca amou. 
 

04) Relacione a 1ª coluna com a 2ª, de acordo com 
as Figuras de Linguagem: 
 
1ª Coluna  
1 - Pleonasmo 

2 - Antonomásia 
3 - Zeugma 

4 - Elipse 
5 - Assíndeto 
6 - Antítese 
7 - Hipérbato 

8 - Hipérbole 
 

2ª Coluna  

(   ) Um deles queria saber das minhas viagens; 
outro, se estive com seus primos. 

(   ) Eu choro um choro matinal. 

(   ) Rios de lágrimas surgiram nos olhos dela. 

(   ) A “Dama de Ferro” foi eficaz na Inglaterra. 

(   ) A casa deserta, todos trabalhando. 

(   ) Fazia bordados, costuras, mandava vender 
na feira.  

(   ) O inverno não tem fim, o verão sim. 

(   ) Do mar as suaves ondas quebravam. 

Assinale a sequência correta:  
 

a) 1 - 5 - 2 - 3 - 7 - 6 - 4 - 8. 
b) 3 - 1 - 7 - 8 - 2 - 4 - 6 - 5. 

c) 3 - 1 - 8 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7. 
d) 1 - 5 - 7 - 2 - 4 - 3 - 6 - 8. 
 

05) Assinale a opção INCORRETA quanto a 
ocorrência de Próclise: 
  
a) Em se ausentando-se, complicou-se. 
b) Por se acharem velozes, caíram no final. 

c) Quem se comprometeria a isso? 
d) Recusou-se a ter companhia, fazendo-se de 
importante. 
 

06) Assinale a frase em que há erro de regência 

verbal: 
 

a) Chegamos à casa dos meus pais antes do 
anoitecer. 
b) Informei-lhe os novos projetos da fábrica. 
c) O time aspirava o primeiro prêmio. 
d) José reside na Rua Guimarães. 
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07) As orações subordinadas destacadas abaixo 

estão corretamente classificadas, exceto: 
  
a) Aqui ninguém duvida de que fantasmas 
existam. (Substantiva Objetiva Direta). 
b) Ele acreditava em que a barbárie era a 
ausência do companheirismo.  
(Substantiva Objetiva Indireta). 

c) Nossa maior preocupação era que chovesse 
granizo. 
(Substantiva Predicativa) 
d) É bastante provável que a economia 
americana caminhe para uma recessão. 
(Substantiva Subjetiva). 

 

08) Assinale a opção em que ambos os itens estão 

corretos: 
 

a) I. Palavras formadas pelo mesmo processo de 
composição: vaivém, furta-cor, verde-escuro. 
    II. Palavras formadas por parassíntese: 
amanhecer, despedaçar, acorrentar. 

 
b) I. Na frase: O bando percorreu a cidade toda – o 
sujeito é coletivo. 
    II. Na frase: Farão invernos rigorosos – verbo 
impessoal ficará sempre na Terceira Pessoa do 
Plural. 

 

c) I. São palavras formadas por hibridismo: 
sociologia, televisão, astronauta. 
     II. “anexo-anexa” / “obrigado-obrigada”: São 
palavras que, numa frase, funcionando como 
adjetivo, sempre combinarão com o verbo. 
 
d) I. Na frase: “Só eles não gostaram” – o advérbio 

é variável. 
    II. Na frase: “Ele saiu só” – o advérbio é 
invariável. 
 

09) Assinale a alternativa em que a ocorrência da 
crase está correta: 
 
a) Não tenho nada à acrescentar em relação ao 
trabalho da equipe. 
b) Os guardas ficaram à distância de cinquenta 

metros dos manifestantes. 
c) A recepção do casamento está prevista para 
começar à partir das 20 horas. 
d) Ele está disposto à tudo para conseguir o 
emprego. 
 

10) Assinale a frase em que há erro no emprego do 
pronome pessoal: 
 
a) Para mim, elaborar as questões de geografia será 

fácil. 
b) Minha tia pediu para eu ficar estudando em casa 
de manhã. 
c) Não vá à exposição de arte sem mim. 
d) O problema será resolvido entre eu e ti. 
 

 

PROVA Nº 06 

MATEMÁTICA 

 
11) Uma fábrica de cachaça vende 3 tipos de 
cachaça, a primeira, é vendida sem passar por 
barrica de madeira e custa 10$, a segunda fica 1 
ano em barrica e custa 34$, a terceira fica 3 anos 
em barrica e é vendida por 82$. Supondo que o 

valor da cachaça é dado pela função: F(t)= b+at, 
sendo t o tempo em meses que a cachaça fica em 
barrica, quais valores de a e b? 
  
a) a=10; b=2 
b) a= 2; b=10 

c) a=10; b=1 
d) a=6; b=2 
 

12) Um carro realiza uma viagem de 200km. Na 

primeira hora se mantém a 80km/h e completa o 
resto do trajeto com velocidade constante. Sabendo 
que a velocidade média quando se analisa todo o 
trajeto é de 50km/h, qual velocidade ele completa o 

resto do percurso? 
  
a) 20 km/h 
b) 40 km/h  
c) 50 km/h 
d) 60 km/h 
 

13) Três retas são plotadas no mesmo plano 

cartesiano, Y1= 3x+1, Y2= x+3,  Y3= 7-x. Qual das 
opções abaixo possui somente pontos de interseção 
entre ao menos duas das funções? 
  
a) (1;4), (3;1) 

b) (1;4), (1;6) 
c) (2;5), (1,4) 

d) (2;5), (3, 10) 
 

14) Dadas as funções:  
 
F1(x)= x² + 2x +1 e  
F2(x)= x² - 4x + 4,  
 

Quais as raízes dos polinômios? 
  
a) x=-1, x=2 
b) x=1, x=2 
c) x=-1, x=-2 
d) x=1, x=-2 
 

15) Um site de venda de roupas utiliza da proporção 

de altura em relação ao comprimento das pernas 
para escolher a roupa do tamanho ideal, uma vez 
que as numerações de roupa não são padronizadas. 
Sabendo que um adulto de 1,80m usa uma bermuda 
de 60cm e que a maior bermuda possui 80cm, qual 
altura máxima que esta calça serve? 
  

a) 2,00m 
b) 2,20m 
c) 2,40m 
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d) 2,80m 

 

16) A imagem abaixo é formada por dois triângulos 
retângulos que compartilham um lado. Qual é, 
aproximadamente, a medida da reta inferior, dada 
por A+B? 
 

 
  

a) 4  

b) 4,5 
c) 5 
d) 5,5 
 

17) Uma casa possui uma piscina grande, que 
normalmente é enchida de água utilizando 3 
mangueiras, demorando 6h para ser completamente 
cheia. Caso fossem utilizadas apenas 2, quanto 

tempo demoraria? 
  
a) 8h 
b) 9h 
c) 10h 
d) 12h 

 

18) Um menino em uma quadra poliesportiva, 

curioso para saber a altura em que a cesta de 
basquete está, decide tentar obter a altura ao 
comparar as sombras. Ele mede as sombras, 
obtendo para sua sombra 2 metros e para da cesta 
4,0 metros. Sabendo que o menino mede 1,5, qual 
altura da cesta? 

 
a) 3 metros 
b) 3,5 metros 
c) 4,5 metros. 
d) 4 metros 
 

19)  O preço de certo vinho é dado por 
P(t)=100+5t, sendo t o tempo, em meses, que o 
vinho fica em barril de carvalho. Se o vinho ficar 6 
meses  em barril de carvalho, qual será o seu preço? 

  

a) 120 
b) 125 
c) 140 
d) 130 
 

20) Um padeiro para fazer um bom estoque de 
farinha para sua fábrica de pães fez um empréstimo 
de R$ 18.000,00 a juros simples de 5% ao mês para 
pagar ao final de 8 meses. Qual o valor total de 

empréstimo com juros o padeiro irá pagar? 
 

a) R$ 25.200,00 

b) R$ 24.400,00 
c) R$ 26.000,00 
d) R$ 28.400,00 
 

PROVA Nº 07 

INFORMÁTICA 

 

21) Sobre o Word 2010, podemos afirmar, exceto: 
 

a) Para salvar seu documento, clique no 
botão salvar no topo da tela. Será aberta uma tela 
onde você poderá definir o nome, local e formato de 
seu arquivo. 

 
b) Podemos alterar a forma de visualização de nosso 

documento. No rodapé a direta da tela temos o 

controle de Zoom.  

 
c) Layout da Web: Permite visualizar seu documento 
em tópicos, o formato terá melhor compreensão 
quando trabalharmos com marcadores. 
 

d) Em cabeçalhos e rodapés podemos definir se 
vamos utilizar cabeçalhos e rodapés diferentes nas 
páginas pares e ímpares, e se quero ocultar as 
informações de cabeçalho e rodapé da primeira 
página. 
 

22) Sobre o Word 2010 é incorreto afirmar que: 
 

a) O copiar e colar no Word funciona da mesma 
forma que qualquer outro programa, pode-se utilizar 

as teclas de atalho CTRL+C (copiar), CTRL+X 
(Recortar) e CTRL+V(Colar). 
b) Para obter ajuda, é só clicar no botão pesquisar, 
localizado no canto superior esquerdo da janela, ou 
pressionar a tecla F5. 

c) A faixa de opções é o local onde estão os 
principais comandos do Word, separados por guias: 
Página Inicial, Inserir, Layout da Página, 
Referências, Correspondências, Revisão e Exibição.   
d) O Word permite que se insira em seus 
documentos arquivos gráficos como Imagem, Clip-

art, Formas, etc..., as opções de inserção estão 
disponíveis na ABA Inserir. 
 

23) É um conjunto de circuitos integrados, 
organizados em uma placa, que permite a 
integração entre a CPU e todos os componentes, 

principais e/ou acessórios, que um computador 
venha a possuir. Denomina-se: 
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a) Placa Mãe. 
b) Placa de vídeo. 
c) Memória RAM. 
d) Disco rígido. 
 

24) O atalho do Windows 2010 para refazer uma 
ação é o: 

 

a) Ctrl + Z 
b) Alt + F4 
c) Ctrl + A 
d) Ctrl + Y 
 

25) Para que serve o atalho Ctrl+9 do Excel para 
Windows 2010? 
 
a) Aplica o formato de número Geral. 

b) Oculta as linhas selecionadas. 
c) Oculta as colunas selecionadas. 
d) Insere uma nova planilha. 
 

PROVA Nº 08 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
26) Entre julho e agosto de 1914, os governos que 

compunham a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança 
declararam guerra uns aos outros (Primeira Guerra 
Mundial). Faziam parte da Tríplice Entente, exceto 
a: 
 

a) França. 
b) Itália. 
c) Inglaterra. 
d) Rússia. 
 

27) “..................................... é considerado uma 
das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. 
Este bioma continental é considerado o de menor 

extensão territorial no Brasil, entretanto este dado 
em nada desmerece a exuberante riqueza que o 
referente bioma abriga. Em seu espaço territorial o 
bioma, que é uma planície aluvial, é influenciado por 

rios que drenam a bacia do Alto Paraguai.” 
https://www.mma.gov.br/biomas 

 
Marque a alternativa que completa corretamente o 
enunciado acima: 
 
a) O bioma Pantanal. 
b) O bioma Caatinga. 
c) O bioma Mata Atlântica. 

d) O bioma Amazônia. 

28) No aparelho reprodutor feminino onde ocorre a 

produção de hormônios, como, por exemplo, os 
hormônios sexuais femininos (estrógenos 
e progesterona) e ovócitos secundários (células que 
se tornam óvulos, ou ovos, caso haja fertilização): 
 
a) Na Trompa de Falópio. 
b) No Útero. 

c) Nos Ovários. 
d) Na Placenta. 
 

29) Qual o nome do general iraniano morto em 
ataque aéreo dos EUA em Bagdá, em janeiro de 
2020? 
 
a) Hassan Rohani. 

b) Barham Salih. 
c) Adel Abdul Mahdi. 

d) Qasem Soleimani. 
 

30) Qual o importante apresentador brasileiro que 

teve morte encefálica em Orlando, na Flórida (EUA), 
onde tinha uma residência, após cair de uma altura 
de quatro metros quando fazia um reparo no ar-
condicionado no sótão da casa? 
 

a) Gugu Liberato. 
b) Jorge Fernando. 
c) Paulo Henrique Amorim. 
d) Ricardo Boechat. 
 

PROVA Nº 10 

ESPECÍFICA 

 
31) De acordo com o Manual de Redação Oficial 

2018, é incorreto afirmar: 
 
a) A abreviatura EM significa: Exposição de Motivos. 
b) A clareza deve ser a qualidade básica de todo 

texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto 
que possibilita imediata compreensão pelo leitor. 
Não se concebe que um documento oficial ou um ato 
normativo de qualquer natureza seja redigido de 
forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua 
compreensão.  
c) A redação oficial é elaborada sempre em nome do 

serviço público e sempre em atendimento ao 
interesse geral dos cidadãos. Sendo assim, os 
assuntos objetos dos expedientes oficiais não devem 
ser tratados de outra forma que não a estritamente 
pessoal. 
d) É indispensável que o texto tenha coesão e 

coerência. Tais atributos favorecem a conexão, a 
ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. 
Percebe-se que o texto tem coesão e coerência 
quando se lê um texto e se verifica que as palavras, 
as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando 
continuidade uns aos outros.  
Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a 

coerência de um texto são: referência, substituição, 
elipse e uso de conjunção. 
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32) Segundo o Manual de Redação Oficial 2018, o 

fecho da comunicação deve ser formatado da 
seguinte maneira: 
 
I – alinhamento: alinhado à margem esquerda da 
página; 
II – recuo de parágrafo: 2,5 cm de distância da 
margem esquerda; 

III – espaçamento entre linhas: simples; 
IV – espaçamento entre parágrafos: de 3 pontos 
após cada parágrafo; 
 
Marque a alternativa correta: 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

33) Sobre arquivo podemos afirmar: 
 
I – Conjunto de documentos produzidos e 

acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 
privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do 
suporte. 
II – Arquivo intermediário é o conjunto de 
documentos de uso pouco frequente, originados dos 
arquivos correntes que aguardam sua destinação 

final: eliminação ou guarda permanente. 
III – Arquivo permanente trata-se de conjuntos de 
documentos que não podem ser eliminados, por 
serem de guarda permanente. 
IV – Arquivo Corrente é o conjunto de documentos 
de uso frequente, normalmente mantidos com seus 
produtores, com valor administrativo, legal e fiscal.  

 
Marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

34) Sobre as principais funções organizacionais e 
que são coordenadas pela administração geral da 
empresa, podemos afirmar, exceto: 
(Maximiano - 2003) 
 
a) Produção (operações) – tem como objetivo 

transformar insumos (matérias-primas e outros) em 
produtos ou serviços para suprir as necessidades 
dos clientes. Há três tipos de processos produtivos: 

produção em massa e em grandes lotes; produção 
por processo contínuo; e produção unitária e em 
pequenos lotes. 
b) Finanças - essa função tem como objetivo, 

transformar as informações de marketing, as 
melhores idéias e os avanços tecnológicos e da 
ciência em produtos e serviços. 
c) Marketing – estabelece relações entre a 
organização e seus clientes. Abrange as diferentes 
atividades de pesquisa e desenvolvimento de 

produtos, distribuição, preço, e promoção 

(publicidade e propaganda). 
d) Recursos humanos – também é chamado de 
gestão de pessoas, 18 começa com os cuidados com 
a entrada de pessoas na organização, sua 
permanência e até a sua saída. Tem como 
componentes as tarefas de: planejamento, 
recrutamento e seleção de pessoas para a mão-de-

obra necessária, treinamento e desenvolvimento, 
avaliação e desempenho, remuneração ou 
compensação, higiene, saúde e segurança, 
administração de pessoal e funções pós-emprego. 
 

35) São alguns objetivos da existência dos 

almoxarifados: 
 
I – Impedir divergências de inventário e perdas de  
qualquer natureza; 

II – Criar condições para assegurar que o material  
adequado, na quantidade devida, estará no local 
certo, quando necessário, por meio da  
armazenagem de materiais, de acordo com a  
normas adequadas; 
III – Receber, registrar e controlar a tramitação e 

expedição de documentos, com vistas ao 
favorecimento de informações aos usuários internos 
e externos; 
IV – Resguardar as quantidades exatas e preservar 
a qualidade dos materiais; 
 
Marque a alternativa correta: 

 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 


