
1. A prova terá, no máximo, 3 (três) horas	de	duração,	incluído	o	tempo	desti	nado	à	transcrição	do	gabarito	na	
Folha de Respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número 
do	documento	de	identi	dade.

3.	 Não	haverá	substi	tuição	da	Folha	de	Respostas	por	erro	do	candidato	ou	por	qualquer	outro	dano.

4.	 O	candidato	só	poderá	se	reti	rar	do	recinto	após	1 (uma) hora,	contada	a	parti	r	do	efeti	vo	início	da	prova.

5.	 Este	caderno	contém	30	questões	de	múlti	pla	escolha,	assim	distribuídas:	

	 	-	Língua	Portuguesa	10	questões	(numeradas	de	01	a	10);

	 	-	Conhecimentos	Gerais	20	questões	(numeradas	de	11	a	30).

6.	 Cada	 questão	 apresenta	 4	 alternati	vas,	 de	 (a)	 a	 (d).	 O	 candidato	 deverá	 lê-las,	 atentamente,	 antes	 de	
responder a elas.

7.	 Caso	o	Caderno	não	corresponda	ao	cargo	de	inscrição,	esteja	incompleto	ou	com	defeito,	o	candidato	deverá	
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos,	as	providências	cabíveis.

8.	 O	canditado	deverá	entregar	ao	aplicador	este	Caderno	de	Provas	e	a	Folha	de	Respostas.

9.	 O	candidato	passará	o	Gabarito	para	a	Folha	de	Respostas,	uti	lizando	caneta	esferográfi	ca	azul	ou	preta.

instruções gerais

atençÃo: folHa De respostas sem assinatura nÃo tem ValiDaDe
a folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

o gaBarito e o CaDerno De proVas serÃo DiVulgaDos no enDereço eletrÔniCo: 
ConCurso.funDaCaoCefetminas.org.Br

__________________________________________

Nome do candidato

Por	favor,	abra	somente	quando	autorizado.

ConCurso pÚBliCo para proVimento Dos Cargos efetiVos 
Do poDer exeCutiVo Do muniCípio De CaranaíBa

Cargo de FuNdameNtal iNComPleto - gruPo ii
auxiliar De serViços gerais; CoVeiro; gari; JarDineiro;

laVaDeira De roupa; operÁrio; pintor e serVente esColar.
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língua portuguesa 

as questões 01 e 02 se referem ao texto 
seguinte.

a doninha e a raposa.

	 Magra	 e	 faminta,	 uma	 doninha	 descobriu	
uma	fresta	que	dava	para	um	celeiro	e	por	ela	pas-
sou.	 Ali,	 no	meio	 da	 abundância,	 foi	 comendo,	 co-
mendo,	e	engordando	à	proporção.	Quando	quis	sair,	
já	não	podia	passar	pela	fresta.	
	 –	Você	está	presa,	minha	amiga!	–	disse-lhe	
uma	 raposa.	 Se	 quer	 sair,	 faça	 uma	 dieta,	 jejua,	 e	
quando	estiver	magra	e	desfeita,	como	entrou	antes,	
poderá sair.

Disponível	em:	<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/fabulas.html>.	Aces-
so	em:	20	jul.	2019.	Adaptado.

questÃo 01

O	último	parágrafo	do	texto	termina	com	uma	lição	
de	moral.	Que	ditado	popular	nÃo explica o compor-
tamento da doninha?
a)	"O	apressado	come	cru".
b)	"Dar	com	os	burros	n’água".
c)	"Saco	vazio	não	para	em	pé".
d)	"Ter	o	olho	maior	que	a	barriga".

questÃo 02

Na	 setença	 "...	 uma	 doninha	 descobriu	uma fresta 
que	dava	para	um	celeiro	",	a	expressão	em	destaque	
poderá	ser	corretamente	substituída	por
a)	um	atalho.
b)	uma	trilha.
c)	um	caminho.
d)	uma	abertura.

questÃo 03

Leia o microconto.

Disponível	 em:	 <https://entrementes.com.br/2017/06/wilson-gorj-escri-
tor-de-minicontos/>.	Acesso	em:	20	jul.	2019.

É	correto	afirmar	que	a	última	frase	dessa	pequena	
narrativa	contém
a)	uma	crítica,	já	que	apresenta	uma	admoestação.
b)	um	mau	agouro,	uma	vez	que	indica	uma	boa	sorte.
c)	um	trocadilho,	pois	exemplifica	um	jogo	de	palavras.
d)	uma	piada,	porque	transmite	uma	ideia	bem-hu-
morada.

questÃo 04

O	infográfico	a	seguir	mostra	uma	das	situações	do	
emprego	no	nosso	país.

onde estão os empregos.

Mesmo com a incerteza na economia e o alto índi-
ce de desemprego, o mercado de trabalho está em 
recuperação e traz oportunidades. Em especial, para 

setores como saúde, tecnologia e agronegócio.

Disponível	em:<https://istoe.com.br/onde-estao-os-empregos-2/?>.	Aces-
so	em:	20	jul.	2019.	Adaptado.

Com	 base	 na	 leitura	 integral	 do	 texto	 e	 nos	 fatos	
apresentados,	 informe	 se	 é	 verdadeiro	 (V)	 ou	 falso	
(F)	o	que	afirma.

(			)	O	avanço	dos	empregos	formais	ocorreu	nos	dois	
últimos	anos,	isto	é,	entre	2018	e	2019.
(   )	O	aumento	no	número	de	vagas	de	emprego	é	um	
fato contestado. 
(			)	O	setor	que	mais	cresceu	foi	o	correspondente	à	
execução	de	obras.
(		 	)	A	oferta	de	trabalho	regrediu	por	conta	do	alto	
índice	de	desemprego.
(		 	)	O	dado	otimista	diz	respeito	ao	cultivo	da	terra	
com	vistas	à	produção	animal.

De	acordo	com	as	afirmações,	a	sequência	correta	é
a)	F;	V;	V;	F;	F.
b)	V;	F;	F;	F;	V.
c)	V;	F;	V;	F;	V.
d)	F;	V;	F;	V;	F.
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as questões 05 e 06 se referem ao texto 
seguinte.

Disponível	 em:	 <http://ooutroladodaleitura.blogspot.com/2015/09/blog
-post_55.html>.	Acesso	em:	20	jul.	2019.

questÃo 05

Considere as classes de palavras encontradas no 
miniconto exemplificado e preencha corretamente 
as	lacunas	do	texto	a	seguir.

Nesse miniconto destaca-se o _______________, 

classe	de	palavras	que	se	refere	ao	_______________,	

indicando-lhe	 um	 atributo,	 uma	 qualidade,	 uma	

característica, como, por exemplo, o termo 

"_______________".

a)	adjetivo	/	pronome	/	"sério".

b)	substantivo	/	verbo	/	"	euforia	".

c)	adjetivo	/	substantivo	/	"calorenta".

d)	substantivo	/	adjetivo	/	"nenhuma".

questÃo 06

É	correto	afirmar	que	na	frase	"Mas	numa	tarde	de	ve-

rão,	conheceu	a	Maria"	o	verbo	indica	uma	ação	que	

ocorreu num determinado momento do passado, tal 

como em

a)	As	relações	do	homem	com	a	tecnologia	vão além 

da	dependência	e	da	interação.

b)	Nunca	existiu	 um	 artista	 tão	 impactante	 quanto	

João	Gilberto,	o	pai	da	Bossa	Nova.	

c)	Os	baleeiros	matam	impiedosamente	as	jubartes,	

espécies	em	extinção	no	século	passado.

d)	O	desenvolvimento	de	um	pioneiro	robô	representará 

o	fim	da	presença	humana	nas	lavouras.

questÃo 07

Os sinais de pontuação são fundamentais para uma 
boa	leitura	e	uma	escrita	de	qualidade.	

       

a esse respeito, leia o miniconto a seguir.

Disponível	 em:	 <https://www.instazu.com/tag/naosouescritorasouumba-
lao>.	Acesso	em:	20	jul.	2019.

Avalie	o	que	se	afirma	a	respeito	dos	sinais	de	pontu-

ação	presentes	nessa	curta	narrativa.

I.	Os	travessões	indicam	os	diálogos	entre	os	perso-

nagens.	

II.	Os	pontos	finais	demonstram	o	estado	emocional	

do narrador.

III.	Os	pontos	de	interrogação	servem	para	marcar	os	

questionamentos.

IV.	Os	sinais	de	pontuação,	na	primeira	frase,	se	reti-

rados,	não	alteram	o	sentido	do	texto.

Está	correto	apenas	o	que	se	afirma	em

a)	I	e	III.

b)	I	e	IV.

c)	II	e	III.

d)	II	e	IV.
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as questões 08, 09 e 10 se referem ao 
texto seguinte.

Disponível	 em:	 <http://borboletasnosolhos.blogspot.com/2012/02/
coracao-em-tiras.html>.	Acesso	em:	20	jul.	2019.

questÃo 08

É	correto	afirmar	que	esse	texto	pertence	ao	gê-
nero
a)	cartum,	já	que	contém	um	relato	real	com	prin-
cípio,	meio	e	fim.
b)	charge,	porque	dá	relevância	a	um	momento	da	
vida do autor da história.
c)	tirinha,	pois	apresenta	uma	sequência	de	 ilus-
trações	no	formato	de	quadrinhos.
d)	anúncio,	uma	vez	que	divulga	informações	so-
bre	um	acontecimento	do	cotidiano.

questÃo 09

Avalie	as	afirmações	acerca	das	palavras	presentes	
nos	balões.

I.	EXPLICAR	é	oxítona.
II.	PIRAMBABA	é	polissílaba.
III.	PESSOA	é	formada	por	um	ditongo.
IV.	CO-I-SAS	apresenta	a	separação	de	sílabas	de	
forma	correta	da	palavra	"coisas".
V.	ESTOU	contém	um	encontro	consonantal	e	um	
encontro vocálico.

Está	correto	apenas	o	que	se	afirma	em
a)	I,	II	e	V.
b)	I	e	II.
c)	II,	III	e	IV.
d)	III,	IV	e	V.

questÃo 10

Em cada frase há sempre uma intenção por parte 
de	quem	a	emite.	Essa	intenção	pode	revelar	uma	
pergunta,	 um	 espanto,	 uma	 admiração.	 Como	
também	pode	afirmar	ou	negar	algo.

A	 esse	 respeito,	 associe	 corretamente	 o	 tipo	 de	
frase predominante ao exemplo dado.

tipos De frase             exemplos
(1)	Exclamativa	 																			
(2)	Interrogativa	
(3)	Afirmativa	
(4)	Negativa

A	sequência	correta	dessa	associação	é
a)	1;	2;	3;	4.
b)	2;	4;	1;	3.
c)	4;	3;	2;	1.
d)	3;	1;	4;	2.

ConHeCimentos gerais 

questÃo 11

É	uma	comida	típica	brasileira	de	origem	africana

a)	o	acarajé.

b)	a	bacalhoada.

c)	a	macarronada.

d)	o	frango	xadrez.

questÃo 12

Uma	das	manifestações	da	cultura	brasileira	mais	
conhecida é

a)	o	sumô.

b)	o	caratê.

c)	o	kung	fu.

d)	a	capoeira.

(			)	"Estou	me	sentido	um	re-
les	pirambaba."
(			)	"Você	 foi	muito	claro,	
Filipe!	Claríssimo!"
(			)	"Não	dá	para	explicar."
(			)	"Mas	afinal	o	que	quer	
dizer	pirambaba?"
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questÃo 13

No	Brasil,	os	estados	do	Mato	Grosso,	Mato	Grosso	
do	Sul	e	Goiás	estão	situados	na	região
a)	Sul.
b)	Norte.
c)	Sudeste.
d)	Centro-oeste.

questÃo 14

O	 documento	 obrigatório	 apenas	 para	 pessoas	 do	
sexo masculino é 
a)	o	título	de	eleitor.
b)	a	carteira	de	trabalho.
c)	a	carteira	de	motorista.
d)	a	carteira	de	reservista.

questÃo 15

Informe	se	é	verdadeiro	(V)	ou	falso	(F)	o	que	se	afir-
ma	sobre	os	cuidados	que	devem	ser	tomados	para	o	
preparo correto dos alimentos.

(			)	Lavar	cuidadosamente	as	frutas	e	as	verduras	
com	água	corrente.

(			)	Verificar,	na	embalagem,	se	o	prazo	de	consumo	
do produto está vencido.

(			)	Desinfetar	os	 legumes	em	uma	solução	com	
ácido	muriático,	vinagre	e	água.

(			)	Descartar	ou	não	comprar	produtos	cujas	emba-
lagens	estão	amassadas	ou	enferrujadas.

De	acordo	com	as	afirmações,	a	sequência	correta	é
a)	V;	V;	F;	V.
b)	F;	V;	F;	F.
c)	V;	F;	V;	F.
d)	F;	F;	V;	V.

questÃo 16

Uma	atitude	que	ajuda	o	ser	humano	a	manter	o	cor-
po saudável é

a)	fumar	e	beber	bebidas	alcoólicas.

b)	comer	comidas	e	carnes	gordurosas.

c)	ir	ao	médico	só	quando	estiver	doente.

d)	comer	frutas	e	verduras	frequentemente.

questÃo 17

É	pertinente	ao	saneamento	básico

a)	a	coleta	e	o	tratamento	do	esgoto	sanitário.

b)	o	controle	dos	gastos	públicos	da	prefeitura	municipal.

c)	 o	 cadastramento	 dos	 beneficiários	 do	 Programa	
Bolsa-Família.

d)	 o	 aumento	 no	 número	 de	 vagas	 para	 crianças	 e	
bebês	nas	creches.

questÃo 18

Preencha	corretamente	as	lacunas	do	texto	sobre	as	
enchentes	no	Brasil.

Muitas	 vezes,	 as	 enchentes	 que	 acontecem	 no	
____________	 são	 resultado	 da	 falta	 de	 drenagem	
das	águas	da	____________,	pois	o	asfalto	e	o	grande	
número	de	construções	impedem	que	a	água	infiltre	
no ____________.

A	sequência	que	preenche	corretamente	as	 lacunas	
do texto é 

a)	povoado	/	chuvarada	/	lago.

b)	espaço	urbano	/	chuva	/	solo.

c)	espaço	rural	/	tempestade	/	esgoto.

d)	centro	da	cidade	/	tromba	d’água	/	rio.

questÃo 19

Informe	se	é	verdadeiro	(V)	ou	falso	(F)	o	que	se	afir-
ma	sobre	as	 ações	que	ajudam	a	preservar	o	meio	
ambiente.

(			)	Criar	animais	silvestres	em	cativeiro.

(			)	Reduzir	a	produção	de	lixo	através	da	reciclagem.

(			)	Economizar	os	recursos	naturais,	tais	como	água	
e	energia.

(			)	Cortar	as	árvores	dos	quintais	e	das	calçadas	das	
residências	urbanas.

De	acordo	com	as	afirmações,	a	sequência	correta	é

a)	V;	V;	F;	V.

b)	F;	V;	V;	F.

c)	V;	F;	V;	F.

d)	F;	F;	V;	V.



Prefeitura de Caranaíba | Cargo de fundaMentaL inCoMPLeto - gruPo ii 7

questÃo 20

A	Lei	que	busca	coibir	a	violência	doméstica	e	a	fami-

liar	praticada	contra	as	mulheres	no	Brasil	é	chamada	

de Lei

a)	Antiagressão.

b)	Mulher	Segura.

c)	Contra	a	Covardia.

d)	Maria	da	Penha.

as questões De 21 a 23 se referem 
à norma regulaDora 01, portaria 
gm n.º 3.214/1978 e suas alterações 
posteriores. 

 questÃo 21

No	que	se	refere	aos	Direitos	e	Deveres	(item 1.4.2),	

cabe	ao	trabalhador	

a)	realizar	exames	médicos	mensalmente. 	

b) comprar	o	seu	próprio equipamento	de	proteção	

individual. 	

c) colaborar	com	a	organização	na	aplicação	das nor-

mas	reguladoras.  	

d) escolher	a	norma	reguladora	de	segurança	e	saúde	

no	trabalho	que	ele	deseja	cumprir. 	
 

questÃo 22

Conforme	os	ítens	1.6.1	e	1.6.1.2,	o	empregador	deve	
promover	a	capacitação	dos	 trabalhadores	em	con-
formidade	com	o	disposto	nas	normas	reguladoras.

Nesse	 sentido,	 é	 corretor	 afirmar	 que	 a	 capacita-
ção deve incluir	

a)	treinamentos inicial,	periódico	e	eventual.	

b)	 exercícios	físicos,	 psicomotores	e atividades	para	
a memória.	

c)	exame	psicotécnico	e	provas	de	conhecimento	te-
órico	e	prático.	

d) preparação	 para	 a	 operação	 de	 veículos,	 ferra-
mentas	e	logística	do	trabalho.  	

questÃo 23

De	acordo	com	os	Direitos	e	Deveres	(item	1.4.1),	cabe	

ao	empregador	informar	aos	trabalhadores	sobre	

a)	os	riscos	ocupacionais	existentes	nos	locais	de	tra-

balho.	

b)	os	estabelecimentos	onde	é	proibido	fazer	as	re-

feições.	

c)	o	uso	do	clube	ou	da	área	de	lazer	para	descanso.	

d)	as	formas	de	acabar	com	os	problemas	de	saúde	

na	organização.		

as questões De 24 a 26 se referem à 
Norma reguladora 06, Portaria mtb N.º 
3.214/1978 e suas alterações posteriores. 

 

questÃo 24

Conforme	a	lista	de	Equipamentos	de	Proteção	Indi-

vidual	-	EPI	(Anexo	1),	é	um	tipo	de	proteção	contra	

agentes	cortantes	e	perfurantes	o	uso	de	

a)	meia.	

b)	calça.	

c)	luvas.	

d)	creme	protetor.	
 

questÃo 25

Ainda conforme	a	lista	de	Equipamentos	de	Proteção	

Individual	 (Anexo	 1),	 o	 cinturão	 de	 segurança	 com	

talabarte	é	usado	para	a	proteção	do	usuário	contra	

riscos de 

a)	queda	em	trabalhos	em	altura.	

b)	colisão	em	operação	com	veículos.	

c)	choque	em	trabalhos	com	energia	elétrica.	

d)	impacto	no	tórax	em	manuseio	maquinário	pesado.	
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questÃo 26

A	figura	a	seguir	apresenta	um	operário	(1),	uma	mé-
dica	(2),	um	policial	(3)	e	uma	professora	(4).	

Disponível	 em:	 <https://calendario.inf.br/dia-do-trabalho/>.	 Acesso	 em:	
16 out. 2019.

Com	base	nessa	imagem,	o trabalhador	que	porta	evi-

dente	equipamento	de	proteção	individual	é	apenas 	

a)	o	operário	(1). 	

b)	a	médica	(2).	

c)	o	policial	(3).	

d)	a	professora	(4).	

 

questÃo 27

O	 contato	 permanente	 do	 trabalhador	 com	 algumas	

substâncias	pode	causar	problemas	de	saúde.

Avalie	o	que	se	afirma	serem	consideradas	atividades	

ou	operações	insalubres,	conforme	a Norma	Regulado-

ra	15	(Anexo	14).	

I.	Manusear	alimentos	orgânicos.

II.	Coletar	lixo	urbano. 	

III.	Exumar	corpos	em	cemitérios. 	

IV. Usar	sal	de	cozinha	no	preparo	das	refeições.

Está	correto	apenas	o	que	se afirma em 	

a)	I	e IV. 	

b)	I	e	II. 	

c)	II e	III. 	

d) III e	IV.	

questÃo 28

Segundo	a	Norma	Reguladora	16	(Anexo	3), é	consi-

derada	uma	atividade	e/ou	uma	operação	perigosa  	

a)	a	compra	e	venda	de	caminhões.	

b)	a	jardinagem	em	praças	públicas.	

c) a	atividade	em	motocicleta	ou	motoneta	em	locais	

privados. 

d) o	monitoramento	de	locais, por	meio de	sistemas	

eletrônicos	de	segurança.	

 

questÃo 29

Conforme	 a	 Norma	 Reguladora	 16	 (item	 16.2),	 o	

exercício	de	trabalho	em	condições	de	periculosida-

de	 assegura	 ao	 trabalhador	 a	 remuneração	 adicio-

nal	ao	seu	salário	(sem	os	acréscimos	resultantes	de	

gratificações,	prêmios	ou	participação	nos	lucros	da	

empresa)	de		

a)	10%.	

b)	30%.	

c)	60%.	

d)	100%.	

 

questÃo 30

De	acordo	a	NR	21	 (item	21.2),	nos	 trabalhos	 reali-

zados	a	céu	aberto	serão	exigidas	medidas	especiais	

que	protejam	os	trabalhadores	contra	

a)	picadas	de	insetos.	

b)	animais	venenosos.	

c)	insolação	excessiva.	

d)	alergia	ou	coceira	por	plantas.



GABARITO (RASCUNHO)

O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico: 

concurso.fundacaocefetminas.org.br
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ConHeCimentos gerais

Concurso Público para Provimento dos Cargos efetivos 
do Poder executivo do município de Caranaíba



ATENÇÃO: 
AGUARDE	AUTORIZAÇÃO	

PARA	VIRAR	O	CADERNO	DE	PROVA.	


