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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2020. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita a partir das 

18 horas do dia 20 de setembro de 2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca 

examinadora, quando julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, 

nos dias 21 e 22 de setembro de 2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
 

➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2020) 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 4.  
 

 

Hábitos Indígenas 
 

Você sabia que vários dos nossos hábitos são herdados da cultura indígena___ Um dos costumes mais 

importantes é o de tomar banho todos os dias. Em outras culturas, como na dos países europeus, é comum as 

pessoas passarem dias sem tomar banho. Que bom que os índios nos ensinaram isso, né___ Assim somos um 

povo bem cheirosinho___ 

Também aprendemos com eles o uso de chás e plantas medicinais para curar doenças. E como os índios têm 

muito conhecimento de ervas e plantas, muitos dos remédios que compramos hoje nas farmácias tiveram suas 

fórmulas baseadas em chás indígenas. É influência deles também a utilização de redes para dormir, as várias 

danças, principalmente as da região Norte do Brasil. E ainda várias canções e lendas do folclore brasileiro. 

(Texto Adaptado. Fonte: https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/02/dia-do-indio/) 
 

01. No texto acima, há a ausência de alguns sinais de pontuação. Qual alternativa completa as lacunas 

existentes no texto com a correta pontuação?  

 
(A) ? - ? - ! (B) ! - ? - ! (C) ? - ! - ? (D) ! - ? - ? 
 

02. O texto fala de alguns hábitos que herdamos da cultura indígena. Qual dos hábitos, listados abaixo, 

não é citado no texto? 

 
(A) Tomar banho todos os dias. 

(B) Uso de chás e plantas medicinais. 

(C) Utilização de rede para dormir. 

(D) Escovar os dentes diariamente. 

 

03. Das palavras retiradas do texto, qual apresenta dígrafo? 

 
(A) Principalmente. (B) Índios. (C) Plantas. (D) Dias. 

 

04. Das palavras retiradas do texto, quanto à separação silábica, qual está incorreta? 

 
(A) Bra / si / lei / ro. (B) Pas / sa / rem. (C) In / dí / ge / na. (D) Eu / ro / pe / us. 

 

05. Das palavras abaixo, qual é do gênero masculino? 

 
(A) Emoção. (B) Programa. (C) Cidade. (D) Atriz. 

 

06. Analise a seguinte frase: “Os alunos chegaram atrasados novamente.” 
 

Podemos afirmar que o predicado da frase é: 

 
(A) Os alunos.  

(B) Chegaram. 

(C) Atrasados. 

(D) Chegaram atrasados novamente. 

https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/02/dia-do-indio/
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07. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a ortografia correta? 

 
(A) Enchofre; passoca. 

(B) Assafrão; troucha. 

(C) Escassez; extensão. 

(D) Muçulmano; Xafariz. 

 

08. O verbo destacado na frase “Eu vou agora ao supermercado.” está em qual tempo verbal? 

 
(A) Presente. 

(B) Pretérito. 

(C) Futuro. 

(D) Pretérito perfeito. 

 

09. Assinale a alternativa em que a palavra apresentada se classifica como oxítona? 

 
(A) Jabuti. (B) Azeitona. (C) Menino. (D) Científico. 

 

10. Em qual alternativa há erro quanto ao plural correto da palavra.   

 
(A) Quintal – quintais. 

(B) Fogão – fogões.  

(C) Mulher – mulheres.  

(D) Emoção – emoçãos.  

 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 
 

 

11. Uma corrida de carros iniciou com 05 pilotos largando conforme imagem a seguir:  
 

 
 

Durante a corrida ocorreram os seguintes eventos: 

 

• Volta 03: Pedro ultrapassa Ricardo e depois Paulo. 

• Volta 12: Paulo recupera sua posição inicial no grid e Robert cai para última posição. 

• Volta 14: Ricardo ultrapassa Pedro e Prado também ultrapassa Pedro. 

• Volta 18: Paulo perde a posição para Ricardo e posteriormente para Prado. 
 

Em que posição na corrida terminou Pedro? 

 

(A) 5° lugar. (B) 4° lugar. (C) 3° lugar. (D) 2° lugar. 

 

12. Genaro vendeu uma casa por R$ 200 mil e resolveu aplicar este dinheiro em ações. Sabe-se que 

Genaro comprou 5.000 ações (todas pelo mesmo preço) e ainda sobrou R$ 1.350,00. Diante dos fatos, 

assinale a alternativa que mostre corretamente o custo unitário das ações que Genaro adquiriu.  
 

(A) R$ 40,30. (B) R$ 40,00. (C) R$ 39,87. (D) R$ 39,73. 
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13. Qual o resultado para a seguinte operação: 480+177+83+5 = ________ 

 
(A) 745. 

(B) 735. 

(C) 845. 

(D) 645. 

 

14. Com base na imagem abaixo, qual a quantidade de leite será necessária para fazer 20 mamadeiras? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(A) 6 litros. (B) 5 litros. (C) 400 ml. (D) 4 litros. 

 

15. Fernando foi à feira e observou que o preço do limão era diferente em 04 barracas, conforme 

podemos observar abaixo: 
 

BARRACA 01 BARRACA 02 BARRACA 03 BARRACA 04 

50 limões por R$ 8,50 10 limões por R$ 1,60 20 limões por R$ 2,80 25 limões por R$ 5,00 

 

O menor valor unitário do limão é o encontrado em qual barraca?  

 
(A) Barraca 2. (B) Barraca 4. (C) Barraca 1. (D) Barraca 3. 

 

16. José deseja fazer uma cerca em sua propriedade, para isso será necessário cerca de 12km de 

arame. Ao convertemos 12km de arrame para metros, podemos afirmar que José gastará?  

 

(A) 120 metros de arrame. 

(B) 1.200 metros de arrame. 

(C) 12.000 metros de arrame. 

(D) 120.000 metros de arrame. 

 

17. Veja as camisas de futebol do time da cidade: 

 
Sobre os números que estão faltando nas camisas podemos afirmar que:  

 

(A) Os números que estão faltando são: 20, 23, 26, 30 e 32. 

(B) Os números que estão faltando são: 20, 24, 26, 30 e 32. 

(C) Os números que estão faltando são: 20, 24, 25, 30 e 32. 

(D) Os números que estão faltando são: 19, 23, 27, 31 e 32. 
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18. Faltam 7 semanas e 4 dias para Pedro completar 15 anos. Quantos dias faltam para o aniversário 

de Pedro?  

 
(A) 11 dias. (B) 18 dias. (C) 49 dias. (D) 53 dias. 

 

19. Maria é a melhor confeiteira da cidade. Ela recebeu uma encomenda de quindim na qual gastaria 

8 dúzias de ovos. No mercadinho ao lado de sua casa só havia cartelas com meia dúzia cada como a 

imagem abaixo.   
 

 

 
Quantas cartelas de ovos Maria terá que comprar para fazer a sua encomenda de quindim? 

 
(A) 14 cartelas. (B) 15 cartelas. (C) 16 cartelas. (D) 17 cartelas. 

 

20. Para fazer o suco do almoço para servir duas pessoas, Camila usa as seguintes medidas:   

  
Qual será a medida que Camila deverá usar para servir suco para oito pessoas? 
 

(A) 1 litro e 500 ml de água e 12 laranjas. 

(B) 2 litros de água e 16 laranjas. 

(C) 2 litros de água e 14 laranjas. 

(D) 2 litros e 500 ml de água e 18 laranjas. 

 
 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

 

21. De acordo com a história do município, primitivamente, a região onde se situa a cidade de Divino 

(MG) pertenceu à cidade de ____________.  

 
(A) Mariana (MG). (B) Ouro Preto (MG). (C) Manhuaçu (MG). (D) Carangola (MG). 

 

22. A cidade de Divino (MG) se encontra em qual mesorregião do Estado de Minas Gerais?  
 

(A) Jequitinhonha. 

(B) Zona da Mata. 

(C) Triângulo Mineiro. 

(D) Vale do Mucuri. 
 

23. A explosão ocorrida na região portuária da cidade de Beirute, capital do Líbano, no mês de agosto 

de 2020, deixou mais de 100 mortos e milhares de feridos e foi sentida a quilômetros de distância. O Líbano 

fica localizado em qual continente?  

 

(A) Ásia. (B) Europa. (C) África. (D) Oceania. 
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24. O Estado de Minas Gerais faz divisa com os Estados de:  

 
(A) São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Tocantins e Bahia.  

(B) São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Espírito Santo e Bahia.  

(C) São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, Espírito Santo e Bahia.  

(D) São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Espírito Santo e Bahia.  

 

25. “O território brasileiro é repleto de muitos encantos, como as serras, que atraem cada vez mais 

turistas buscando explorar esses locais. O Estado de Minas Gerais possui mais de 40 conhecidas e, por 

isso, as serras mineiras compõem os principais pontos turísticos da região.”  
(Fonte: https://blog.grandhotelpocinhos.com.br/4-serras-mineiras-que-voce-precisa-conhecer-o-quanto-antes/) 

 

Das Serras abaixo, qual não está localizada no Estado de Minas Gerais?  

 

(A) Serra do Cipó. (B) Serra do Curral. (C) Serra da Canastra. (D) Serra dos Órgãos. 

26. COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus. Em qual país foi identificado, 

pela primeira vez, o vírus causador da Covid-19?  

 

(A) Japão. (B) Cingapura. (C) China. (D) Coréia do Norte. 

 

27. “O número de focos de queimada no Pantanal até o dia 21 de julho deste ano é o mais alto 

registrado no bioma desde 1998, quando começou o monitoramento do INPE através do Programa 

Queimadas.”  
(Fonte: https://www.oeco.org.br/noticias/queimadas-no-pantanal-aumentam-189-em-relacao-a-2019-e-batem-recorde//) 

 
Com base em seus conhecimentos, o Pantanal está situado em que Estados brasileiros?  

 

(A) Mato Grosso, Paraná e Goiás. 

(B) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

(C) Mato Grosso e Paraná. 

(D) Mato Grosso do Sul, Rondônia e Goiás. 

 

28. “Ministério da Saúde habilita mais de 11 mil leitos de UTI para Covid-19”  

(Fonte: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47253-ministerio-da-saude-habilita-mais-de-11-mil-leitos-de-uti-para-covid-19) 

 

O que significa a sigla UTI? 

 

(A) Unidade de Terapia Intensiva. 

(B) Unidade de Tratamento Importante. 

(C) Urgência de Tratamento Intensiva. 

(D) Urgência de Tratamento Importante. 

 

29. Para reduzir a demanda pelas notas de R$ 100 em momento que dinheiro vivo passou a circular 

mais na economia, a criação da nota de R$ 200 foi anunciada pelo Banco Central. Qual animal está 

estampado na nota de R$ 200?  

 

(A) Capivara. 

(B) Sucuri. 

(C) Lobo-Guará. 

(D) Jacaretinga. 

 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47253-ministerio-da-saude-habilita-mais-de-11-mil-leitos-de-uti-para-covid-19
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30. Qual é o nome do atual governador do Estado de Minas Gerais?  

 

(A) Romero Zema Filho. 

(B) Romeu Zema Filho. 

(C) Romero Neto Zema. 

(D) Romeu Zema Neto. 
 
 
 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

 

31. Sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na cozinha, complete corretamente a 

citação abaixo: 
 

“As ____________ são ideais para proteger o trabalhador contra cortes e ferimentos que possam ser 

causados durante o manuseio de facas, punhais/canivetes. Essas, nunca devem ser utilizadas em 

equipamentos com serras lisas e nem dentadas.” 

 

(A) Luvas de malha de aço. 

(B) Luvas de Látex. 

(C) Luvas de Neoprene. 

(D) Luvas nitrílicas. 

 

32. Os temperos são ingredientes utilizados para intensificar, realçar ou melhorar seu sabor e aroma 

dos alimentos, eles são classificados em três categorias: ervas, especiarias e condimentos.  
 

(Fonte (adaptado): https://www.blogsenacsp.com.br/temperos-e-especiarias/) 

 
Dos temperos listados abaixo, qual se classifica como uma erva? 
 

(A) Açafrão. (B) Coentro. (C) Gengibre. (D) Canela. 

 

33. Dos itens abaixo, assinale o produto que não é utilizado para limpeza: 

 
(A) Álcool 70%. (B) Iodo. (C) Sabão de coco. (D) Sapólio. 

 

34. Durante a higiene das frutas e legumes devemos lavar com água limpa e deixar de molho por 

alguns minutos, qual das opções abaixo apresenta a mistura correta para deixar de molho as frutas e 

legumes? 

 
(A) Hipoclorito de Sódio (1 colher de sopa para 1 litro de água). 

(B) Água Sanitária (03 colheres de sopa para 1 litro de água). 

(C) Vinagre (03 colheres de sopa para 1 litro de água). 

(D) Vinagre de álcool (04 colheres para 1 litro de água). 

 

35. Muitos locais, como espaços públicos, comércios e condomínios, apresentam lixeiras de coleta 

seletiva, ao encontrarmos uma lixeira de COR AZUL, qual dos itens listados abaixo poderá ser descartado 

nela? 

 

(A) Garrafa Pet. 

(B) Folha de caderno. 

(C) Lata de refrigerante. 

(D) Garrafa de azeite. 

 



 
 

 

 

Concurso Público 001/2020                                                                                                                                                                                                     Pág. 11 de 11 

36. Qual tipo de vassoura é mais indicada para limpeza de calçadas e áreas externas? 

 

(A) Vassoura com cerdas de pano. 

(B) Vassoura com cerdas macias e volumosas. 

(C) Vassoura com cerdas duras e grossas. 

(D) Vassoura com cerdas macias e curtas. 

 

37. Você está caminhando pela cozinha e se depara com uma placa sinalizadora de piso molhado. 

Você, prudentemente, toma cuidado para caminhar nesta área. Esta placa é um (a):  
 

(A) Indicador de incidente. 

(B) Forma de manter a área com pouca circulação e limpa.  

(C) Equipamento de proteção coletiva. 

(D) Acessório para limpeza de ambientes críticos, como cozinhas. 

 

38. Acidentes em cozinhas infelizmente são bem comuns devido aos diversos riscos existentes. São 

medidas preventivas para evitar acidentes na cozinha: 

 

(A) Mantenha fósforos, recipientes com produtos inflamáveis, material de limpeza, sacos plásticos, objetos de 

vidro e material cortante no alcance de crianças. 

(B) Ao recolher cacos de vidro, não utilize luvas, apenas pá e vassoura. 

(C) Verifique sempre a validade do cilindro de gás, já a mangueira e registro não há necessidade de verificação, 

pois não possuem prazo de validade. 

(D) Ao cozinhar, mantenha as panelas, preferencialmente, nos queimadores de trás. 

 

39. Qual dos produtos listados abaixo é indicado como desinfetante de superfícies de mobiliários e 

equipamentos? 

 

(A) Detergente. 

(B) Álcool 70%. 

(C) Sabonete líquido. 

(D) Água sanitária.  

 

40. Qual Equipamento de Proteção Individual (EPI) é indispensável sua utilização durante a limpeza 

de banheiros?  

 

(A) Luvas de borracha. 

(B) Vassoura. 

(C) Balde. 

(D) Touca. 

 

 

 

EM BRANCO 


