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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

1 
CARGO: 
 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVAS: 
 LÍNGUA PORTUGUESA 

 MATEMÁTICA  

 

 

Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram 
no verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objeti-

vas, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1 

(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 

e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG e disponibilizados nos endereços eletrôni-

cos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, até 3 (três) dias 

úteis após a aplicação das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

 

 
  

http://www.matozinhos.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia, atentamente, o texto. 

 

 
Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti têm explosão em novo balanço 

da Saúde 

 

O número de casos de dengue em Minas Gerais, nos três primeiros me-

ses deste ano, supera o mesmo período de 2013, quando ocorreu a pior epide-

mia já registrada da doença no estado. Enquanto de janeiro a março daquele ano 

foram 245.304 ocorrências, em igual período de 2016 já são 251.315 registros, 

de acordo com o Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Den-

gue, Chikungunya e Zika Vírus, divulgado ontem pela Secretaria de Estado da 

Saúde (SES-MG). Foram confirmadas 30 mortes causadas pela doença no esta-

do, uma a mais que no último balanço. 

O boletim também aponta uma explosão nos casos de zika, atribuída à 

mudança no critério de diagnóstico. De 10 casos, conforme boletim divulgado na 

semana passada, o número saltou para 789. De acordo com critérios do Ministé-

rio da Saúde, quando há confirmação da circulação do vírus nos municípios, não 

é mais necessária a realização de exames laboratoriais, passando a ser conside-
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rados para a confirmação do diagnóstico apenas os exames clínicos. O docu-

mento também demonstrou que foram confirmados oito casos da febre chikun-

gunya em Belo Horizonte, Santa Vitória, Limeira do Oeste, Nanuque e Água 

Comprida. A secretaria informa que todos os casos foram importados, uma vez 

que a infecção ocorreu em estados do Nordeste brasileiro. 

O aumento dos casos contrasta com o número de vistoria em residências 

em Minas. As visitas domiciliares, que estão entre as principais ações para o 

combate ao Aedes aegypti, estão longe de alcançar a totalidade de imóveis. Das 

7,2 milhões de residências no estado, apenas 45,98% foram vistoriadas, de 

acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. O percentual 

coloca Minas em sétimo lugar no ranking nacional, liderado por Rondônia, onde 

62,37% dos imóveis foram vistoriados. Entre as federações do Sudeste, Minas é 

o melhor colocado ficando à frente de Espírito Santo (40,69%), Rio de Janeiro 

(37,91%) e São Paulo (33,68%). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de 

Belo Horizonte, até fevereiro, dos 886 mil imóveis da capital, foram vistoriados 

370 mil. 

Para tentar reduzir as pendências de casas em que o acesso foi vedado, 

a Defesa Civil de Belo Horizonte adotou estratégia ostensiva para localizar os 

proprietários. Como muitos não são encontrados durante o dia, técnicos visitarão 

as residências, no período noturno, para tentar agendar a visita dos agentes de 

combate a endemias (ACE). “Estamos fazendo um piloto no Barreiro para identi-

ficarmos as dificuldades. O nosso objetivo é diminuir ao máximo o número de 

pendências”, afirma o coordenador da Defesa Civil de BH, coronel Alexandre 

Lucas. Cerca de 20% não receberam a visita de agentes ou porque os morado-

res não estão em casa ou não permitiram a entrada. 

Desde que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decretou estado de 

emergência em razão da infestação do Aedes aegypti, já foram realizadas 75 

ações de entrada forçada em imóveis. De acordo com o município, a partir do 

Decreto 16.182, de dezembro de 2015, o poder público pôde intensificar as 

ações intersetoriais no combate ao mosquito. 

Além das visitas dos ACEs e agentes comunitários de saúde (ACS), tam-

bém são realizados mutirões nas regionais. A gerente de Vigilância em Saúde e 

Informação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Maria Tereza 

da Costa, pontuou que este tem sido um ano atípico. Ela lembra que o número 

de casos começou a aumentar em janeiro. Diante desse quadro de proliferação 

do vetor, a especialista destaca que uma das principais ações são os mutirões. 

Até o momento, foram feitos 85 e retiradas 3 mil toneladas de lixo. “Toda sema-
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na, são realizados mutirões com visita de uma média de 3 mil residências em 

cada uma das regionais”, informa. 

 

Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/30/interna_gerais,748385/doencas-

transmitidas-pelo-aedes-aegypti-tem-explosao-em-novo-balanco-d.shtml Acesso em: 09 abr. 2016. 

 

QUESTÃO 01  

 

O assunto principal do texto é 

 

(A) apresentar as medidas que estão sendo tomadas contra a dengue. 

(B) decretar estado de emergência em razão da infestação do mosquito Aedes 

aegypti. 

(C) mostrar como os casos de dengue aumentaram nos últimos três anos. 

(D) revelar quantas mortes já ocorreram por causa da dengue. 

 

QUESTÃO 02  

 

Uma das principais ações para combater o mosquito Aedes aegypti é 

 

(A) a realização de exames laboratoriais. 

(B) a realização de visitas domiciliares. 

(C) o ataque à epidemia. 

(D) o diagnóstico rápido da doença. 

 

 

QUESTÃO 03  

 

De acordo com o Ministério da Saúde, as casas vistoriadas em Minas não che-

gam a 

 

(A) 40% 

(B) 50% 

(C) 60% 

(D) 70% 

 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/30/interna_gerais,748385/doencas-transmitidas-pelo-aedes-aegypti-tem-explosao-em-novo-balanco-d.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/03/30/interna_gerais,748385/doencas-transmitidas-pelo-aedes-aegypti-tem-explosao-em-novo-balanco-d.shtml
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QUESTÃO 04  

 

Para poder ter acesso a todas as casas e fazer a vistoria, a Defesa Civil de Belo 

Horizonte está 

 

(A) destruindo a entrada de algumas casas. 

(B) diminuindo as pendências existentes. 

(C) realizando mutirões de limpeza. 

(D) visitando as casas à noite. 

 

QUESTÃO 05  

 

Em: “De acordo com critérios do Ministério da Saúde, quando há confirmação 

da circulação do vírus nos municípios, não é mais necessária a realização de 

exames laboratoriais [...]”, o antônimo do termo destacado é  

 

(A) condição. 

(B) negação. 

(C) obstrução. 

(D) realização. 

 

QUESTÃO 06  

 

Os termos destacados estão corretamente interpretados entre parênteses, EX-

CETO em: 

 

(A) “A gerente de Vigilância em Saúde e Informação da Secretaria Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte, Maria Tereza da Costa, pontuou que este tem si-

do um ano atípico.” (anormal) 

(B) “Como muitos não são encontrados durante o dia, técnicos visitarão as resi-

dências, no período noturno, para tentar agendar a visita dos agentes de 

combate a endemias (ACE).” (programar) 

(C) “Diante desse quadro de proliferação do vetor, a especialista destaca que 

uma das principais ações são os mutirões.” (aumento) 

(D) “Para tentar reduzir as pendências de casas em que o acesso foi vedado, a 

Defesa Civil de Belo Horizonte [...].” (comprometido) 
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QUESTÃO 07  

 

O termo destacado refere-se ao mosquito Aedes aegypti em 

 

(A) “Para tentar reduzir as pendências de casas em que o acesso foi vedado, a 

Defesa Civil de Belo Horizonte adotou estratégia ostensiva para localizar os 

proprietários.” 

(B) “O nosso objetivo é diminuir ao máximo o número de pendências, afirma o 

coordenador da Defesa Civil de BH, coronel Alexandre Lucas.” 

(C) “Diante desse quadro de proliferação do vetor, a especialista destaca que 

uma das principais ações são os mutirões.” 

(D) “De acordo com critérios do Ministério da Saúde, quando há confirmação da 

circulação do vírus nos municípios, não é mais necessária a realização de 

exames laboratoriais [...].” 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

Todos os termos destacados são verbos, EXCETO em: 

 

(A) “Cerca de 20% não receberam a visita de agentes ou porque os moradores 

não estão em casa ou não permitiram a entrada.” 

(B) “O aumento dos casos contrasta com o número de vistoria em residências 

em Minas.” 

(C) “O boletim também aponta uma explosão nos casos de zika, atribuída à 

mudança no critério de diagnóstico [...].” 

(D) “O percentual coloca Minas em sétimo lugar no ranking nacional, liderado 

por Rondônia [...].” 
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QUESTÃO 09  

 

Todos os termos destacados são substantivos, EXCETO em: 

 

(A) “Até o momento, foram feitos 85 e retiradas 3 mil toneladas de lixo.” 

(B) “Estamos fazendo um piloto no Barreiro para identificarmos as dificulda-

des.” 

(C) “O documento também demonstrou que foram confirmados oito casos da 

febre chikungunya em Belo Horizonte [...].” 

(D) “Toda semana, são realizados mutirões com visita de uma média de 3 mil 

residências em cada uma das regionais, informa.” 

 

 

 

QUESTÃO 10  

 

O termo destacado é pronome em: 

 

(A) “Ela lembra que o número de casos começou a aumentar em janeiro.” 

(B) “Foram confirmadas 30 mortes causadas pela doença no estado, uma a 

mais que no último balanço.” 

(C) “O boletim também aponta uma explosão nos casos de zika, atribuída à 

mudança no critério de diagnóstico.” 

(D) “O nosso objetivo é diminuir ao máximo o número de pendências [...].” 

 
 
 

QUESTÃO 11  

 

A divisão silábica está correta, EXCETO em:  

 

(A) a-tí-pi-co 

(B) di-fi-cul-da-des 

(C) es-pe-ci-a-lis-ta 

(D) la-bo-ra-to-ri-a-is 
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QUESTÃO 12  

 

A acentuação das palavras está correta, EXCETO em: 

 

(A) consciência 

(B) idéia 

(C) juízo 

(D) lâmpada 

 

 

 

QUESTÃO 13  

 

As palavras estão escritas corretamente, EXCETO em: 

 

(A) analizar 

(B) conselho 

(C) órfão 

(D) viagem 

 

 

 

QUESTÃO 14  

 

Os verbos destacados estão flexionados no presente do indicativo, EXCETO em: 

 

(A) “Toda semana, são realizados mutirões com visita de uma média de 3 mil 

residências em cada uma das regionais[...].” 

(B) “O número de casos de dengue em Minas Gerais, nos três primeiros meses 

deste ano, supera o mesmo período de 2013 [...].” 

(C) “Como muitos não são encontrados durante o dia, técnicos visitarão as resi-

dências, no período noturno [...].” 

(D) “A secretaria informa que todos os casos foram importados, uma vez que a 

infecção ocorreu em estados do Nordeste brasileiro.” 
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QUESTÃO 15  

 

Todas as palavras destacadas têm natureza adjetiva, EXCETO em: 

 

(A) “O aumento dos casos contrasta com o número de vistoria em residências 

em Minas.”  

(B) “Como muitos não são encontrados durante o dia, técnicos visitarão as resi-

dências, no período noturno [...].” 

(C) “As visitas domiciliares, que estão entre as principais ações para o comba-

te ao Aedes aegypti, estão longe de alcançar a totalidade de imóveis.” 

(D) “[...] a Defesa Civil de Belo Horizonte adotou estratégia ostensiva para loca-

lizar os proprietários.” 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
Em uma fábrica, o supervisor perguntou aos funcionários quem gostava de tomar 
café no lanche, 23 responderam que sim. Depois, ele perguntou quem gostava 
de tomar leite e 15 responderam que sim.  
Se 5 funcionários gostam de tomar café com leite, quantos funcionários tem esta 
fábrica? 

 
 
 

                                                        ● 5              
                                ● 18                               ●  10       
 
 
 
 
                                                        
(A) Esta fábrica tem 33 funcionários. 

(B) Esta fábrica tem 38 funcionários. 

(C) Esta fábrica tem 45 funcionários. 

(D) Esta fábrica tem 48 funcionários. 
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QUESTÃO 17  

 
Em um supermercado, ontem, os fregueses compraram vários tipos de leite. Eles 
compraram 50 litros de leite integral, 35 litros de leite desnatado e 15 litros de 
leite sem lactose. 153 não compraram leite.  
Quantos fregueses foram ontem ao supermercado? 

 
 

                                                    ●35 
                  ● 50                                        
                                                                         ● 153 
                                             ●15                      
 
 
 
 
 
 
 
(A) Ontem foram ao supermercado 253 fregueses. 

(B) Ontem foram ao supermercado 263 fregueses. 

(C) Ontem foram ao supermercado 273 fregueses. 

(D) Ontem foram ao supermercado 283 fregueses. 

 

 

QUESTÃO 18  

 

Qual o maior número que podemos escrever com os algarismos 4, 7, 1 e 2 ? 
 
(A) 7124 

(B) 7421 

(C) 7214 

(D) 7412 
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QUESTÃO 19  

 
Quantos grupos de dez existem, ao todo, no número 46.651? 
 
(A) 5 dezenas. 

(B) 51 dezenas. 

(C) 466 dezenas. 

(D) 4.665 dezenas. 

 

 

QUESTÃO 20  

 

A diferença entre as idades de José e Marcos é de 9 anos. A soma das idades 
dos dois é de 69 anos. José é o mais velho. Qual a idade de cada um? 
 
(A) José tem 27 anos e Marcos tem 18 anos. 

(B) José tem 35 anos e Marcos tem 26 anos. 

(C) José tem 36 anos e Marcos tem 27 anos. 

(D) José tem 39 anos e Marcos tem 30 anos. 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Maria tem 13 anos. Antônio tem o triplo da idade de Maria menos 7 anos.  
Qual a idade de Antônio? 

 

(A) Antônio tem 31 anos. 

(B) Antônio tem 32 anos. 

(C) Antônio tem 39 anos. 

(D) Antônio tem 46 anos. 
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QUESTÃO 22  

 

Uma doceira fabricou 2.536 doces de figo cristalizados. Ela vai colocá-los em 
embalagens de plástico com 15 doces em cada uma.  
De quantas caixas vai precisar? Vão sobrar doces? Quantos? 

 

(A) Ela vai precisar de 159 caixas e vão sobrar 136 doces. 

(B) Ela vai precisar de 165 caixas e vão sobrar 61 doces. 

(C) Ela vai precisar de 167 caixas e nada vai sobrar. 

(D) Ela vai precisar de 169 caixas e vai sobrar um doce. 

 
 

QUESTÃO 23  

 
Se Carlos tiver a metade de R$150,00 mais um terço de R$ 240,00, poderá com-
prar um tênis. Qual o preço do tênis que Carlos quer comprar? 

 

(A) R$ 155,00. 

(B) R$ 170,00. 

(C) R$ 220,00. 

(D) R$ 225,00. 

 

 

 

QUESTÃO 24  

 

Um trabalhador ganha R$ 880,00 por mês. Ele consegue economizar R$ 50,00 

por mês. Em quanto tempo ele conseguirá guardar R$ 1.000,00 para comprar o 

celular que ele quer? 

 

(A) Um ano. 

(B) 16 meses. 

(C) 20 meses. 

(D) 8 meses. 
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QUESTÃO 25  

 

Um borracheiro cobra R$ 50,00 para reparar um pneu sem câmara e R$ 150,00 

para reparar um pneu com câmara. Hoje ele reparou 10 pneus sem câmara e 8 

com câmara. Quanto ele recebeu? 

 

(A) R$ 1.150,00. 

(B) R$ 1.280,00. 

(C) R$ 1.300,00. 

(D) R$ 1.700,00. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26  

 
Um carro gasta um litro de gasolina para percorrer 12 km em uma autoestrada. 
Quantos litros de gasolina este carro vai gastar para ir da cidade A até a cidade 
B? 

 

A                                                                                  B 

                                 450 km 

 

(A) 15 litros de gasolina. 

(B) 22 litros de gasolina. 

(C) 37,5 litros de gasolina. 

(D) 56 litros e um quarto litro de gasolina. 
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QUESTÃO 27  

 
Um carro vai da cidade “A” à cidade “B” em 2 horas e um quarto de minutos. 

Qual a velocidade deste carro?  

 

A                                                                                       B 

                                     180 km 

(A) 50 km por hora. 

(B) 80 km por hora. 

(C) 100 km por hora. 

(D) 120 km por hora. 

 

 

 

 

QUESTÃO 28  

 

Um carro tem o valor de R$ 34.000,00. Antônio vai dar R$ 16.000,00 de entrada 

e o restante irá pagar em 20 prestações de R$ 1.400,00 cada uma. Quanto a 

mais ele irá pagar? 

 

(A) Ele irá pagar R$ 10.000,00 a mais. 

(B) Ele irá pagar R$ 12.000,00 a mais. 

(C) Ele irá pagar R$ 13.500,00 a mais. 

(D) Ele irá pagar R$ 15.300,00 a mais. 
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QUESTÃO 29  

 
Se Sérgio vender o seu carro usado por R$ 12.400,00 ele vai ganhar o dobro do 

custo do carro mais R$ 600,00. Quanto Sérgio pagou por este carro? 

 

(A) R$ 4.750,00. 

(B) R$ 5.900,00. 

(C) R$ 6.000,00. 

(D) R$ 7.860,00. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30  

 

Na oficina de seu Pedro tem uma caixa d’água que mede 0,70 m de comprimen-

to, 0,80 m de largura e 1,20 m de altura. Quantos litros de água essa caixa pode 

armazenar? 

 

(A) 234 litros. 

(B) 420 litros. 

(C) 672 litros. 

(D) 560 litros. 
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