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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação 
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. Caso haja algum 
problema, solicite a substituição deste caderno. 
 
Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 
 
As instruções constantes neste Caderno de Questões da Prova Objetiva e da Prova de Redação complementam 

o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. 

Este caderno contém a Prova Objetiva e a Prova de Redação.  São 40 (QUARENTA) questões de prova objetiva, 

sendo 10 (DEZ) de Língua Portuguesa, 10 (DEZ) de Matemática, 10 (DEZ)  de Conhecimentos Gerais e 

Atualidades e 10 (DEZ) de Conhecimentos Específicos,  cada uma constituída de 4 (QUATRO) alternativas de 

respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta. A Prova de Redação compõe-se de uma 

proposta de REDAÇÃO relativa ao cargo de Ensino Fundamental completo, conforme item 6.2.1, QUADRO V do 

Edital. 

  
Faça nas páginas apropriadas, deste caderno, os rascunhos do gabarito e da redação. Os rascunhos não serão 
considerados na correção. 
 
Não serão distribuídas folhas suplementares para os rascunhos. 
 
Ao finalizar a Prova Objetiva, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte exemplo: 

 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 
 
 
 

Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher o gabarito da Folha de Respostas. Não utilize corretivo. 
NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 
 
Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE UMA DELAS 
ESTEJA CORRETA. 
 
Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
 
Transcreva, a caneta (tinta preta ou azul), a redação para a Folha de Resposta da Prova de Redação. 
 
Não dobre, amasse ou rasure as Folhas de Respostas. ELAS SÃO A SUA PROVA.  
 
O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS DO GABARITO e a FOLHA DE 
TRANSCRIÇÃO DA REDAÇÃO, devidamente preenchidas e assinadas. 
 
O tempo de duração da Prova Objetiva e da Prova de Redação é de 4 h (QUATRO HORAS), já incluído o tempo 
destinado à transcrição das respostas de Questões da Prova Objetiva e da Prova de Redação para as Folhas de 
Respostas e à assinatura das mesmas. 
 
Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone celular, beep, pagers, entre 
outros). 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
TEXTO I 
 
 

Luz elétrica reduz nossas horas de sono 
 
 

Marcelo Ernesto 

 
 

O que é mais importante para você: a 

qualidade do seu sono ou o conforto trazido pela 

presença da energia elétrica em sua vida? Essa 

pergunta pode parecer descabida, especialmente 

porque vivemos cada dia mais cercados de artefatos 

tecnológicos, mas um estudo recente mostra a 

influência desses objetos na qualidade e quantidade 

do sono nosso de cada dia. A pesquisa comparou os 

padrões do sono em casas com e sem luz elétrica. O 

resultado revelou que a claridade artificial  provoca 

perdas significativas da sonolência. E mais: 

especialistas garantem que seguidas noites 

maldormidas podem acarretar problemas cardíacos, 

no sistema imunológico e até mentais.(...) 

O estudo revelou que a presença da 

melatonina, hormônio responsável por estabelecer a 

rotina do sono, demorou mais tempo para aparecer 

nos seringueiros que estavam expostos à energia 

elétrica quando comparados com os que não têm 

acesso à luz artificial. Essa condição determinou 

diretamente a diminuição  do tempo de sono de cada 

seringueiro em menos 30 minutos diários.(...) 

  
(ERNESTO, Marcelo. Luz elétrica reduz nossas horas de sono. 

Ciência & Saúde. Estado de Minas, Domingo, 6 de outubro de 

2015. Fragmento) 

 

 

1) Considerando as informações do TEXTO I, analise 

as afirmativas a seguir.  

 
 

I- Noites mal dormidas podem provocar vários 

problemas de saúde, como problemas cardíacos e 

mentais.  

II- O fato de termos muitos aparelhos 

tecnológicos, que são usados com frequência, 

ajuda na qualidade de vida das pessoas.  

III- A ausência do hormônio melatonina ocorre 

quando as pessoas estão expostas à luz elétrica. 

IV- O estudo foi feito com seringueiros que têm 

acesso a luz elétrica e com os que não têm.  

 

 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) I,II e III. 

B) II e IV. 

C) I e IV. 

D) III e II. 

 

 

2) A palavra descabida, usada na 4ª linha, pode ser 

substituída, mantendo o mesmo sentido por:  

 

A) Despropositada. 

B) Adequada. 

C) Despretensiosa. 

D) Elevada. 

 
 
3) Analise o titulo do TEXTO I.  

 

 

 

 

O título constitui uma oração e sobre ela é CORRETO 

afirmar: 

 

A) É um tipo de oração que não tem sujeito, pois 

indica um fenômeno da natureza. 

B) Essa oração tem sujeito, que é  luz elétrica. 

C) Essa oração não tem sujeito, que deve ser 

indicado por um ser animado. 

D) Essa oração tem um sujeito, que é nossas 

horas de sono. 

 
 
4) Analise o fragmento do TEXTO I a seguir. 

 

O que é mais importante para você: a qualidade do 

seu sono ou o conforto trazido pela presença da 

energia elétrica em sua vida?   

 

O termo destacado expressa uma ideia de: 

 

A) Finalidade. 

B) Conclusão. 

C) Alternância. 

D) Dúvida.  

 
 
5) Analise o TEXTO II, que é uma propaganda sobre 

economia de água. 

 
 
 
 
  

Luz elétrica reduz nossas horas de sono 
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TEXTO II 
 

(Disponível 

em:<https://www.google.com.br/search?q=propaganda+sobre+econ

omia+de+luz>. Acesso em: 18 nov. 2015) 

 

O gênero de texto propaganda tem o objetivo de:  
 

A) Convencer ou persuadir as pessoas a fazerem 
algo. 
B) Apresentar informações técnicas sobre um 
determinado produto.  
C) Discutir assuntos de interesse dos leitores. 
D) Argumentar sobre o ponto de vista positivo de 
um assunto. 

 
 
TEXTO III 

 
Combate à Dengue 

 
O Combate à Dengue é uma responsabilidade dos 
órgãos públicos e de toda população. O mosquito da 
dengue (aedes aegypti) se reproduz em qualquer 
lugar que houver condições propícias (água parada 
limpa ou pouco poluída). A conscientização da 
população e a tomada de medidas são de 
fundamental importância para a redução e, quem 
sabe, a erradicação desta doença do Brasil. 
 

É possível evitar uma epidemia de dengue, mas todos 
devem colaborar.   
 

Medidas de Combate à dengue, que podem eliminar 
os criadouros e evitar a reprodução e proliferação do 
aedes aegypti: 
 

- Não deixar água parada em pneus fora de uso. O 
ideal é fazer furos nestes pneus para evitar o acúmulo 
de água; 
 

- Não deixar água acumulada sobre a laje de sua 
residência; 
- A vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas não 
pode ter água parada. Deixar estas vasilhas sempre 
secas ou cobri-las com areia; 
- Caixas de água devem ser limpas constantemente e 
mantidas sempre fechadas e bem vedadas. O mesmo 
vale para poços artesianos ou qualquer outro tipo de 
reservatório de água; 
 

- Vasilhas que servem para animais (gatos, cachorros) 
beber água não devem ficar mais do que um dia com 
a água sem trocar; 

- Não descartar lixo em terrenos baldios e manter a 
lata de lixo sempre bem fechada. 
 

(Disponível em: 

<http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/combate_dengue.htm

>. Acesso em: 20 nov. 2015). 

 

6) É objetivo principal do TEXTO III: 

 

A) Apresentar informações técnico - cientificas 

sobre o processo de reprodução do mosquito da 

dengue. 

B) Convencer o leitor a ter hábitos de higiene 

mais adequados e civilizados. 

C) Apresentar ao leitor informações sobre formas 

de evitar que o mosquito se reproduza e a doença 

se prolifere. 

D) Convencer as pessoas a serem mais atuantes 

na comunidade em que moram, assumindo ações 

de preservação do meio ambiente. 

 
 

7) Segundo o TEXTO III, não se deve descartar lixo 

em terrenos baldios. Um terreno baldio é aquele: 

 

A) Com uma grande extensão de área, 

conservado, e que não é aproveitada de forma 

adequada pelo dono.  

B) Sem dono, com plantações, especialmente de 

verduras e hortaliças, para consumo próprio. 

C) Em que não se faz manutenções, abandonado 

e sem dono. 

D) Sem licenciamento, cujo dono o cedeu para 

ocupações. 

 
 

8) Analise a estrutura a seguir.  

 

 

 

 

 

 
 

O termo destacado pode ser substituído, mantendo a 

mesma relação de sentido, por: 

 

A) Porque. 

B) Portanto. 

C) Porém. 

D) Pois. 

  

Todas as famílias do bairro trabalharam muito para 

limpar suas casas, mas, ainda assim, ocorreram 

muitos casos de dengue.   
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9) Analise as CHARGES I e II 

 

CHARGE I 

 
(Disponível em: 

<http://www.google.com.br/search?q=charges+economia+de+agua>

. Acesso em: 16 dez.2015) 

CHARGE II 

 
(Disponível em: 

<http://www.google.com.br/search?q=charges+economia+de+agua>

. Acesso em: 16 dez.2015) 
 

É CORRETO dizer que elas mostram: 

 

A) Uma situação atual no Brasil e no mundo: o 

estímulo à poupança e à economia, 

principalmente de jovens e crianças.  

B) A forma como as pessoas lidam com a falta de 

água, guardando, desde a infância, para não faltar 

no futuro.  

C) A situação de carência no Nordeste do Brasil, 

que exige ações emergenciais das instituições não 

governamentais para a economia de água. 

D) A situação de carência em relação à água no 

Brasil, e a necessidade de hoje se economizar 

este recurso natural. 

 
 
 
 

10) Analise OS TEXTOS III e IV. 
 

 

TEXTO III 

 

 (Disponível  em:<https://www.google.com.br/search?q=charge>. 

Acesso em: 20 nov. 2015.) 

 

TEXTO IV 

 
 

(Disponível em: 

<http://www.google.com.br/search?biw=1423&bih=709&tbm=isch&s

a=1&q=charges+desperdicio+deagua>. Acesso em: 16 dez.2015) 

 

Sobre eles, é CORRETO afirmar: 

 

A) O Texto III aborda as formas de higiene 

necessárias para convivência em grupo, e o Texto 

IV, a falta de água. 

B) O Texto IV transmite uma mensagem para o 

leitor sobre o desperdício de água; já o Texto III, 

como só tem imagem, não transmite uma 

mensagem para o leitor.   

C) Os dois textos tratam, com perspectivas 

diferentes, da seca no Nordeste. 

D) Ambos têm como o foco a água – o Texto IV 

destaca o desperdício, e o Texto III, a falta de 

água. 
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MATEMÁTICA  

 

11) Durante um mês, certo homem abasteceu seu 

automóvel flex com 350 litros de gasolina e 70 litros de 

álcool, totalizando 420 litros. Considerando que ele 

sempre colocou os combustíveis na mesma 

proporção, a razão entre a quantidade de: 

 

A) Álcool e a quantidade de gasolina é de 7 por 

1. 

B) Álcool e a quantidade de gasolina é de 1/4. 

(um quarto) 

C) Álcool e a quantidade total de combustível é 

de 1/6. (um sexto) 

D) Gasolina e a quantidade total de combustível 

é de 4/5. (quarto quintos) 

 
 
12) Se um caminhão pipa é totalmente cheio de água 

por uma mangueira que tem vazão contínua de 60 

litros de água por minuto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Se a capacidade total do tanque for de 16.500 

litros, o tempo total para que esteja totalmente 

cheio é de 4,5 horas. 

B) Se a capacidade total do tanque for de 19.500 

litros, o tempo total para que esteja totalmente 

cheio é de 5,5 horas. 

C) Se a capacidade total do tanque for de 23.500 

litros, o tempo total para que esteja totalmente 

cheio é de 6,5 horas. 

D) Se a capacidade total do tanque for de 27.000 

litros, o tempo total para que esteja totalmente 

cheio é de 7,5 horas. 

 
 
13) Considerando que uma conta de R$ 260,00 foi 

paga com 9 notas, é CORRETO afirmar que foram 

dadas: 

 

A) Duas notas de R$ 50,00, uma nota de R$ 

100,00 e seis notas de R$ 10,00. 

B) Quatro notas de R$ 50,00, uma nota de R$ 

20,00 e cinco notas de R$ 10,00. 

C) Duas notas de R$ 100,00, duas notas de R$ 

20,00 e quatro notas de R$ 10,00. 

D) Três notas de R$ 50,00 e seis notas de R$ 

20,00. 

 
 

14) Considere uma máquina industrial que ficou 

ligada durante 18 horas seguidas e consumiu, em 

energia, o valor total de R$ 99,00. Se esta mesma 

máquina tivesse ficado ligada durante 15,5 horas, e as 

mesmas condições de consumo e preço fossem 

mantidas, o valor total do consumo seria de: 

 

A) R$ 87,50 

B) R$ 92,25 

C) R$ 85,25 

D) R$ 82,50 

 
 

15) O preço de determinado produto aumentou 2/10 

(dois décimos) de seu valor inicial e, com o aumento, 

chegou ao valor final de R$ 240,00. Tendo em vista 

essas informações, é CORRETO afirmar que o preço 

deste produto antes do aumento era de: 

 

A) R$ 195,00 

B) R$ 200,00 

C) R$ 215,00 

D) R$ 195,50 

 
 
16) João deu cinco voltas em um quarteirão com 

formato retangular, com duas laterais de 350 metros e 

duas laterais de 700 metros.  

O total percorrido por João nas cinco voltas é: 

 

A) 12.100 metros. 

B) 10.500 metros. 

C) 9.400 metros. 

D) 9.800 metros. 

 
 
17) Cláudia caminha durante 2 horas e meia todos os 

dias, percorrendo uma distância de 12 quilômetros. Se 

Cláudia caminhar durante 3 horas, à mesma 

velocidade média, ela percorrerá: 

 

A) 14.400 metros. 

B) 15.400 metros. 

C) 15,5 quilômetros. 

D) 14,5 quilômetros. 

 
 

18) Um time de basquete tem jogadores, cujas 

alturas são, em metros, 1,80; 1,95; 2,05; 2,00 e 1,85. 

Se o treinador colocar os jogadores em fila, por ordem 

decrescente de altura, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O segundo da fila será o jogador com altura 

de 2,00 metros. 

B) O antecessor do jogador da terceira posição 

na fila é o jogador que tem altura de 1,85 metros. 

C) O penúltimo da fila terá altura de 1,95 metros. 

D) O último da fila é o jogador que tem altura de 

1,80 metros. 
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19) Carlos comprou uma televisão por R$ 1.250,00, 

deu uma certa quantia de entrada e pagou o restante 

em seis parcelas de R$ 150,00. Considerando o valor 

total da televisão, é CORRETO afirmar que o valor da 

entrada foi de: 

 

A) R$ 250,00 

B) R$ 350,00 

C) R$ 300,00 

D) R$ 450,00 

 
 
20) Suponha que um torno mecânico industrial 

consiga produzir 150 unidades de determinada peça 

em 10 minutos. Considerando que após a manutenção 

desta máquina ela passou a produzir o dobro da 

capacidade que tinha, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Após a revisão, em 20 minutos, ela produzirá 

600 peças. 

B) Após a revisão, em 20 minutos, ela produzirá 

300 peças. 

C) Após a revisão, em 10 minutos, ela produzirá 

450 peças. 

D) Após a revisão, em 10 minutos, ela produzirá 

600 peças. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

21) Leia e analise a notícia a seguir. 

 

Escassez de água cria nova injustiça: a exclusão 

hídrica 

 
A crise silenciosa 

 

A água é vida para as pessoas e para o planeta. A 

água doce é por si só, o elemento mais precioso da 

vida na Terra. É essencial para a satisfação das 

necessidades humanas básicas, a saúde, a produção 

de alimentos, a energia e a manutenção dos 

ecossistemas regionais e mundiais. “Embora se 

observe pelos países” mundo afora tanta negligência e 

tanta falta de visão com relação a este recurso, é de 

se esperar que os seres humanos tenham pela água 

grande respeito, que procurem manter seus 

reservatórios naturais e salvaguardar sua pureza. De 

fato, o futuro da espécie humana e de muitas outras 

espécies pode ficar comprometido a menos que haja 

uma melhora significativa na administração dos 

recursos hídricos terrestres”. 
(Disponível em:< 

https://crispassinato.files.wordpress.com/2013/07/1_saiba_mais_esc

assez_agua.pdf. >.Acesso em: 16 nov. 2015.) 

 

 

Nos últimos dois anos, o Brasil tem passado por uma 

crise hídrica jamais vista. Dados relatam que escassez 

parecida com esta ocorreu, em 1915. Percebe-se 

também que grande parte da população, que reside 

nas áreas mais afetadas, tem-se preocupado em 

proteger os mananciais e, principalmente, em 

economizar água. Mas ainda existem aquelas pessoas 

que insistem em desperdiçá-la. Mesmo não sendo um 

problema de agora, nossas ações hoje podem garantir 

que tenhamos água em disponibilidade nos próximos 

anos. 

 

A opção que apresenta a(s) razão(ões) para o 

agravamento do problema da escassez de água nos 

últimos anos no Brasil é: 

 

A) A população das áreas atingidas 

periodicamente com a seca preocupou-se em 

economizar a água nos momentos de abundância 

hídrica. 

B) A Negligência, a falta de visão e o desperdício 

são atitudes que podem ser associadas ao 

agravamento da crise de água. 

C) As autoridades responsáveis pela 

administração dos recursos hídricos sempre 

executaram investimentos para reservar o 

excedente de água durante o período chuvoso, 

no entanto a população não se preocupou em 

fazer sua parte. 

D) O excesso de poluentes na atmosfera, que 

impede que as nuvens de chuva cheguem até as 

áreas atingidas. 

 
 
22) Os problemas urbanos no Brasil aumentaram a 

partir da década de 1950 com a chegada da 

industrialização e aumento da migração. Esses 

problemas têm-se tornado um desafio para os 

administradores dos principais centros urbanos.  

 

A opção que apresenta SOMENTE problemas 

associados aos meios urbanos é: 

 

A) Transporte público ineficiente, favelização e 

violência. 

B) Enchentes, assoreamento de rios e retirada da 

mata ciliar. 

C) Uso excessivo de agrotóxicos, pisoteamento 

do solo por animais, inversão térmica. 

D) Ilhas de calor, ocupação irregular do solo, 

queimadas de pastos para plantio. 
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23) Observe a imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Disponível em: 

<http://suvacodecobrahiphop.blogspot.com.br/2013/05/brasil-

atualiza-o-racismo-por-nao.html>. Acesso em: 01 nov. 2015.) 

 

Ainda hoje as pessoas usam o tom da pele para 

justificar uma suposta superioridade perante os outros. 

Muitos não sabem, entretanto, que determinadas 

atitudes podem ser consideradas racismo e, dessa 

forma, podem sofrer as consequências das leis. 

 

Analise as afirmativas a seguir. 

 

I- É considerado racismo somente o preconceito 

em relação às pessoas de pele negra. 

II- Xingamentos referentes à cor da pessoa 

dizem respeito ao crime de injúria racial e não ao 

de racismo, que ocorre quando um determinado 

grupo, como, por exemplo, negros, indígenas ou 

judeus, tem seu acesso negado a determinado 

estabelecimento. 

III- O crime de racismo é inafiançável e 

imprescritível, ou seja, não perde a sua validade. 

IV- O sistema de cotas para as universidades 

públicas atende somente as pessoas de cor negra. 

 

A alternativa que apresenta SOMENTE afirmativas 

verdadeiras é: 

 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) II, III e IV. 

 
 

24) Leia e analise o trecho a seguir publicado no site 

da BBC Brasil em 9 de setembro de 2015: 

 

Nas últimas semanas, a crise humanitária na Síria 

voltou a ganhar projeção na imprensa internacional, 

com levas de refugiados abandonando o país em 

direção, principalmente, à Europa. A imagem de um 

menino sírio morto em uma praia da Turquia virou 

símbolo da tragédia. 

Apesar da distância ─ 10 mil quilômetros separam 

Brasil e Síria, o governo brasileiro vem mantendo uma 

política diferente da de muitos países europeus em 

relação a refugiados sírios. 
 

(Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_brasil_ref

ugiados_sirios_comparacao_internacional_lgb.>. Acesso em: 17 

nov. 2015.) 

 

Os conflitos na região da Síria tornaram-se intensos a 

partir do ano de 2011, quando a população foi às ruas 

pedindo a renúncia do governo de Bashar al-Assad. 

Desde então, conflitos violentos vêm tomando conta 

desse país onde a população civil e, principalmente, 

as crianças tem sido as maiores atingidas.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) A população de refugiados tem encontrado 

nos países vizinhos, total apoio para poder 

começar uma vida nova. 

B) O governo sírio tem tentado apaziguar os 

conflitos internos entre os grupos radicais 

islâmicos. 

C) A região onde se encontra o país sírio é 

conhecida como Oriente Médio.  

D) A situação piorou depois que a Síria passou a 

fazer parte do bloco econômico da União 

Europeia. 

 
 

25) O ano de 2015 foi marcado por vários 

acontecimentos no Brasil e no Mundo, dentre os quais 

pode-se assinalar APENAS: 

 

A) Atentados em Paris, na França, e a queda das 

barragens de rejeitos de mineração em Bento 

Rodrigues, na cidade de Mariana, no estado de 

Minas Gerais. 

B) Eleições para vereadores e prefeitos no Brasil. 

C) Estabilidade política e econômica no Brasil e 

no Mundo. 

D) Eleições para presidente dos Estados Unidos 

e no Brasil. 

 
 

26) Observe o mapa a seguir que apresenta dados 

sobre a urbanização no Brasil. 
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(Disponível em:< http://marcosbau.com.br/geobrasil-2/1434-2/.>. 

Acesso em: 04 nov. 2015.) 

 

A alternativa que apresenta os dois principais centros 

urbanos da Região Sudeste do país é: 

 

A) Manaus e Belém. 

B) Porto Alegre e Curitiba. 

C) São Paulo e Rio de Janeiro. 

D) Salvador e Recife. 

 
 

27) Leia a seguir a definição de Desenvolvimento 

Sustentável: 

 

 “A definição mais aceita para desenvolvimento 
sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a 
capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os 
recursos para o futuro”. 

(Disponível em: 
<http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/de

senvolvimento_sustentavel/.>. Acesso em: 03 nov. 2015.)  

 

Analise as proposições a seguir. 

 

I- A redução do uso de matérias-primas não 

renováveis é uma das inúmeras formas para se 

garantir um desenvolvimento sustentável. 

II- A reciclagem e o reaproveitamento do lixo 

urbano fazem parte apenas das ações de grupos 

ligados ao movimento ecológico. 

III- A economia de água e de energia elétrica, 

além de ajudar na economia doméstica, são 

exemplos de ações que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável. 

IV- A utilização de veículos mais modernos, além 

de mais conforto à população, garante um futuro 

sustentável para as gerações futuras. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 

B) As proposições I e III são verdadeiras. 

C) Todas as proposições são verdadeiras. 

D) As proposições II e IV são verdadeiras. 

 
 
28) Leia o trecho a seguir sobre um pouco da história 

do município de Caeté, com destaque para o conflito 

conhecido como Guerra dos Emboabas. 

 
Em 1701, o sargento-mor Leonardo Nardez Sisão 
descobria minas de ouro em regiões densas de mata 
virgem. O que logo originou o nome do município. Na 
língua indígena, Caeté significa mato denso ou mata 
virgem. 
Em 26 de Janeiro de 1714, o governador Dom Braz 
Balthazar da Silveira decretou a criação da Vila Nova 
de Caeté, nome que anos mais tarde se resumiria a 
apenas Caeté. No contexto histórico, um dos períodos 
mais marcantes do município é a Guerra dos 
Emboabas.  
Por volta de 1708, Caeté se tornara o berço do 
conflito. As origens do movimento, de caráter 
basicamente econômico, partiu de um incidente entre 
bandeirantes e moradores locais. Devido a grande 
repercussão em várias localidades mineiras, foi se 
formando a Capitania das Minas, que até então era 
ligada ao Estado de São Paulo. No entanto, com o 
período de decadência das minas, Caeté acabou 
tendo sua categoria de Vila anulada, mas logo 
restaurada.  
E foi em 1840, que a cidade foi emancipada e se 
desmembrou do município de Sabará. 

 
(Disponível em: 

<http://www.camaradecaete.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=6495.>. 

Acesso em: 16 nov. 2015.) 

 

A alternativa CORRETA é: 

 

A) A Guerra dos Emboabas foi motivada por 

disputas em torno da posse das minas de ouro. 

B) A Guerra dos Emboabas não teve 

consequência significativa para a Capitania das 

Minas. 

C) Caeté teve importância secundária na história 

do evento conhecido como Guerra dos Emboabas. 

D) O referido conflito foi resolvido de forma 

amistosa sem derramamento de sangue. 
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29) Um turista que chegue hoje à cidade de Caeté 

tem a possibilidade de conhecer, certamente como 

marca da história do município, vários aspectos da 

sua arquitetura urbanística. 

 

Marque a alternativa que melhor representa esses 

aspectos: 

 

A) As serras da Água Limpa e da Piedade. 

B) As festas populares e comidas típicas de 

Caeté. 

C) Construções típicas do século XVIII e XIX, 

como os casarios, igrejas, chafarizes. 

D) Seu povo hospitaleiro e religioso. 

 
 

30) Leia e analise um trecho do hino do município de 

Caeté, composto por Nélson Biasoli. 

 

No minério, comércio, indústrias e escolas 

Confia o futuro brilhante 

Na meiga criança que será história 

No vigor jovem o porvir triunfante 

Entrelaçamento de raças gigantes 

De gente audaz, valente, destemida 

De fortes nativos, heroicos, bandeirantes 

São todos teus filhos, Oh' terra querida. 

Avante, Caeté-avante 

Eis o grito varonil 

Avante, Caeté-avante 

Primeiro brado de liberdade no Brasil. 
 

(Disponível 

em:<http://www.camaradecaete.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=6484>.

Acesso em: 16 nov. 2015.) 

 

A partir da leitura do trecho anterior, considerando a 

economia do município de Caeté, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Mineração e Indústria são as principais 

atividades econômicas do município atualmente. 

B) O futuro econômico do município de Caeté 

reside no retorno ao seu passado bandeirante.  

C) O comércio não tem importância atualmente 

para a economia caeteense. 

D) O hino traça um perfil otimista para o 

município de Caeté em termos econômicos. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

31) Ao processo de separação e recolhimento dos 

resíduos descartados por empresas e pessoas damos 

o nome de coleta seletiva. Os materiais que podem 

ser reciclados são separados do lixo orgânico (restos 

de carne, frutas, verduras e outros alimentos). Os 

recipientes que recebem materiais recicláveis seguem 

um padrão de cor. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os recipientes azuis recebem metais e vidros, 

enquanto os recipientes pretos recebem 

madeiras. 

B) Os recipientes brancos recebem resíduos 

ambulatoriais e de serviço de saúde, enquanto os 

recipientes vermelhos recebem os plásticos. 

C) Os recipientes laranjas recebem os resíduos 

perigosos, enquanto os recipientes amarelos 

recebem os papéis e papelões. 

D) Os recipientes roxos recebem resíduos 

radioativos, enquanto os recipientes verdes 

recebem os materiais orgânicos. 

 
 

32) Para garantir a segurança e a saúde, deve-se 

conhecer os significados dos símbolos de risco. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A)  

 
 
 
 

O significado do símbolo é 
infectante. 
 

B)  

 
 
 
 
 

O significado do símbolo é 
risco químico. 

C)  

 
 
 
 
 

O significado do símbolo é 
risco radioativo. 

D)  

 
 
 
 
 

O significado do símbolo é 
risco biológico 

 
 

33) EPI (Equipamento de Proteção Individual) é todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado a proteção contra riscos 

capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA, considerando o 

EPI a ser usado para cada tipo de proteção. 

 

A) Proteção da cabeça: capacetes. 

B) Proteção visual e facial: óculos e viseiras. 

C) Proteção contra quedas: sapatos, botas, 

botinas luvas e mangotes. 

D) Proteção respiratória: máscaras e filtros.  
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34) Ao conjunto de procedimentos de limpeza e 

cuidados com o corpo que, consequentemente, 

tornam-se normas de vida em caráter individual, 

denomina-se: 

 

A) Ambiente de trabalho. 

B) Higiene pessoal. 

C) Higiene de equipamento de trabalho. 

D) Trabalho seguro. 

 
 

35) “Todo o Ser Humano se relaciona para viver. A 

forma como vivenciamos esses relacionamentos 

mostra muito do que acreditamos.”  

Simone Arrojo 
 

Em relação ao relacionamento humano no trabalho, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Deve-se ser cortez e demonstrar boa vontade. 

B) Deve-se respeitar as limitações de cada 

indivíduo. 

C) Deve-se ser solidário com qualquer um. 

D) Deve-se recusar atendimento sem justa 

causa. 

 
 

36) O vínculo humano é essencial para que ocorra o 

bom atendimento. 

 

Assinale a alternativa que NÃO é uma das 

características para que um bom atendimento 

aconteça. 

 

A) Educação. 

B) Atenção. 

C) Má vontade. 

D) Bom humor. 

 
 

37) Acidentes de trabalho podem ser evitados, basta 

que procedimentos adequados sejam tomados. 

Entre os procedimentos indicados, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Alertar sobre o piso molhado. 

B) Antes de serem descartados no lixo, 

fragmentos de vidros, devem ser embrulhados 

em papel. 

C) Os equipamentos usados no setor de trabalho 

devem estar fora do padrão correto de uso. 

D) Todos os objetos de trabalho devem ser 

colocados em locais apropriados. 
 
 

38) Sacos de lixo devidamente colocados nas lixeiras 

facilitam o trabalho do pessoal da limpeza, sem dizer 

que trata-se de um procedimento de higiene. 

Assinale a sequência CORRETA para o manuseio de 

sacos de lixo durante a realização da limpeza. 

 

A) Retirar o saco cheio de lixo da lixeira/ Fechar 

muito bem o saco de lixo/ Colocar o saco de lixo 

no local de descarte do lixo/ Fazer a limpeza 

úmida da lixeira com pano e detergente múltiplo-

uso/ Colocar novo saco para lixo na lixeira. 

B) Retirar o saco cheio de lixo da lixeira/ Fazer a 

limpeza úmida da lixeira com pano e detergente 

múltiplo-uso/ Colocar novo saco para lixo na 

lixeira/ Fechar muito bem o saco de lixo/ Colocar o 

saco de lixo no local de descarte do lixo. 

C) Fechar muito bem o saco de lixo/ Retirar o 

saco cheio de lixo da lixeira/ Colocar o saco de 

lixo no local de descarte do lixo/ Colocar novo 

saco para lixo na lixeira/ Fazer a limpeza úmida da 

lixeira com pano e detergente múltiplo-uso. 

D) Fechar muito bem o saco de lixo/ Colocar 

novo saco para lixo na lixeira/ Colocar o saco de 

lixo no local de descarte do lixo/ Fechar muito bem 

o saco de lixo/ Fazer a limpeza úmida da lixeira 

com pano e detergente múltiplo-uso. 
 
 

39) Os resíduos que provocam danos nocivos ao 

meio ambiente devem ser recolhidos e depositados 

em locais apropriados. 
 

A alternativa que apresenta resíduo que não se 

enquadra na afirmativa citada acima é: 

 

A) Óleo de cozinha. 

B) Pilhas. 

C) Revistas. 

D) Baterias de celular. 
 
 

40) Antônio deverá realizar a limpeza de banheiros 

nas dependências da Prefeitura de Caeté.  

Ele tem para usar o seguinte material: 
 

I- Óculos de proteção. 

II- Botas de borracha. 

III- Máscara. 

IV- Gorro. 

V- Luvas de borracha. 

VI- Vassoura. 

VII- Rodo. 
 

Os equipamentos de Proteção Individual (EPI) mais 

adequados para serem usados para a realização do 

trabalho são: 
 

A) I, II e III. 

B) II, III, e V. 

C) IV, VI e VII. 

D) IV, V e VII. 
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INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
Preencha com cuidado, utilizando caneta de tinta preta ou azul, a identificação que se encontra na parte superior 
da Folha de Resposta.  
 
A versão definitiva da resposta deverá ser registrada no espaço próprio da Folha de Resposta. 
 
NÃO SE IDENTIFIQUE NO ESPAÇO DE TRANSCRIÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTA DA PROVA DE REDAÇÃO.  
 
A prova que apresentar, no espaço específico para transcrição da redação, qualquer sinal ou que contiver 
expressão que possibilite a identificação do candidato será anulada e a ela será atribuída a nota 0 (zero). 
 
O texto da redação a ser redigida deve conter, no mínimo, 18 (dezoito) e, no máximo, 20 (vinte) linhas. 
 

Haverá um desconto de pontos para as seguintes situações: 
 

 desconto de 0,5 (meio) ponto por linha aquém do mínimo estipulado. 

 desconto de 0,5 (meio) ponto por linha além do máximo estipulado. 
 
Este critério se aplica ainda ao texto escrito com letra grande demais ou com espaçamento exagerado entre os 
vocábulos. 
 
A variante linguística a ser utilizada na elaboração do texto é o padrão culto formal. 
 
A Prova de Redação consistirá na elaboração de uma redação, no valor de 30 (trinta) pontos, sendo atribuída nota 
zero, de acordo com o critério de avaliação do Anexo VII ou que não obedecer às orientações apresentadas neste 
caderno de prova. 
 
Somente serão corrigidas as redações escritas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não será permitido 
o uso de lápis borracha ou corretivo de texto. 
 
Nos termos do Anexo VII do Edital, os critérios de correção da Prova de Redação serão os estabelecidos no item 
A, QUADRO III em que são apresentados os quesitos a serem considerados na avaliação. 
 
QUADRO III CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO - TEXTO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO – ENSINO FUNDAMENTAL  
 
 

ASPECTOS AVALIADOS Total de Pontos 
Não pertinência ao tema /proposta Zerada 

CL – Correção Linguística  (Pontuação, ortografia, acentuação 

gráfica e morfossintaxe) 

Até 4,0 pontos (0,5 ponto por erro) 

PV - Propriedade Vocabular Até 2,0 pontos (0,5 ponto por erro) 

AA - Adequação no uso dos articuladores Até 2,0 pontos (0,5 ponto por erro) 

PG - Pertinência ao tipo textual (estrutura do texto dissertativo) Até 2,0 pontos 

OP - Organização adequada de parágrafos Até 2,0 pontos 

ACI - Argumentação coerente das ideias pertinentes à proposta 

(pertinência, relevância e suficiência argumentativa). 

Até 6,0 pontos 

CC – Coesão e Coerência Até 3,0 pontos 

PI – Progressão e continuidade de idéias (manutenção temática) Até 5,0 pontos 

Proposta de Intervenção Até 4,0 pontos 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
 

Leia os textos abaixo. 

 

Texto I 

 
(Disponível em:<http://ciep113waldickpereira.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html>. Acesso em: 13 nov. 2015) 

 

Texto II 

 

A importância da reciclagem 

Junto com o aumento da população mundial e com o crescimento da indústria, aumenta também a quantia de 

resíduos orgânicos e inorgânicos na sociedade. Devido a grande quantia de lixo, reciclar se torna uma atitude cada 

vez mais  importante para a manutenção da saúde do planeta e das pessoas. 

O processo de reciclarem gera riquezas, já que algumas empresas usam o procedimento como uma forma de reduzir 

os custos e também contribui para a preservação do ambiente. Os materiais mais reciclados são o papel, o plástico, 

o vidro e o alumínio. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são cada vez mais conhecidas em todo o mundo, uma 

vez que a reciclagem auxilia a redução da poluição do solo, do ar e da água. 

(Disponível em:< http://portal.rebia.org.br/ecologia-humana/5953-a-importancia-da-reciclagem>.Acesso em: 13 nov. 2015) 

 

Analise os textos acima, e, a partir deles, produza um texto dissertativo-argumentativo, analisando a seguinte 

questão: OS IMPACTOS, EM NOSSA VIDA E NO PLANETA, DO DESCARTE INCORRETO DO LIXO. Apresente 

uma proposta que possa promover uma relação saudável entre os homens e a natureza. 

 

 

 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_oey2poTe11g/TSyY4YIq3RI/AAAAAAAABWA/Vcu1VsgSkN8/s1600/ENIGMA+DO+LIXO+DP_charge_20_07_2010_72.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_oey2poTe11g/TSyY4YIq3RI/AAAAAAAABWA/Vcu1VsgSkN8/s1600/ENIGMA+DO+LIXO+DP_charge_20_07_2010_72.jpg
http://portal.rebia.org.br/ecologia-humana/5953-a-importancia-da-reciclagem%3e.Acesso
http://4.bp.blogspot.com/_oey2poTe11g/TSyY4YIq3RI/AAAAAAAABWA/Vcu1VsgSkN8/s1600/ENIGMA+DO+LIXO+DP_charge_20_07_2010_72.jpg
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Será atribuída a nota 0 (zero) à Prova de Redação: 

 

 Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido; 

 Que não esteja de acordo com a tipologia e proposta solicitadas; 

 Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, versos, bem como em códigos alheios à língua 
portuguesa escrita ou em idioma diverso do português; 

 Que estiver em branco, que for redigida a lápis, que apresentar qualquer tipo de identificação em local indevido. 
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