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LÍNGUA PORTUGUESA

10 (questões)

(Texto)

Em relação às classes gramaticais das palavras do
trecho retirado do Texto, assinale a alternativa
correta:
a)
b)
c)
d)

Existe exatamente um verbo no trecho.
Não há substantivos no trecho.
“de” classifica-se como uma conjunção.
“profissão” classifica-se como um adjetivo.

05. Em relação à acentuação das palavras do Texto,
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F).
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem
correta das respostas, de cima para baixo.

01. A Lei nº 13.432, segundo o Texto:
a) Auxiliou na reforma previdenciária.
b) Regulamentou a profissão de detetive
particular.
c) Regulamento a profissão de doméstica.
d) Auxiliará no benefício previdenciário dos detetives
profissionais mais antigos.

(__)- As palavras “profissão” (linha 2) e “exercício”
(linha 4) são acentuadas devido à mesma regra
gramatical;
(__)- O acento em “também” (linha 6) é justificado
pela regra: são acentuadas graficamente todas as
palavras oxítonas terminadas em “em” ou “ens”;
(__)- O acento agudo em “exercício” (linha 4) não é
mais utilizado segundo o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa.
a)
b)
c)
d)

V-V-V.
F-F-V.
V-F-F.
F-V-F.

06. Com base na seguinte oração retirada do Texto:
02. “A Lei nº 13.432, de 11 de abril de 2017,
regulamentou a profissão de detetive particular...”
(linhas 1 e 2).
As vírgulas presentes no trecho em questão são
utilizadas com o objetivo de:
a) Representar uma palavra escrita de forma
abreviada.
b) Separar num período as orações da mesma
natureza que tenham certa extensão.
c) Isolar um termo de valor meramente
explicativo.
d) Indicar certas inflexões de natureza emocional –
por exemplo, tristeza, cólera, sarcasmo.
03. A correta divisão silábica da palavra “profissão”
(linha 2) é:
a)
b)
c)
d)

Pro-fi-ssão.
pro-fis-são.
pro-fi-ss-ão.
pro-fis-sã-o.

04. “... regulamentou a profissão de detetive (...).”
(linha 2).

“A Lei nº 13.432, de 11 de abril de 2017,
regulamentou a profissão de detetive particular...”
(linhas 1 e 2), responda as próximas duas questões:
Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da
oração acima:
a)
b)
c)
d)

“A Lei nº 13.432”
“de 11 de abril de 2017”
“regulamentou”
“a profissão”

07. O predicado da oração acima é classificado
corretamente como:
a)
b)
c)
d)

Nominal.
Verbal.
Verbo-nominal.
Predicativo do Sujeito.

08. “... criando normas a serem observadas para o
seu regular exercício, (...)” (linhas 3 e 4). O termo
destacado exerce função morfológica de:
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a)
b)
c)
d)

Pronome.
Preposição.
Substantivo.
Adjetivo.

2. Batedeira R$ 40,00: 30% de desconto;
3. Televisão R$ 850,00: 3% de desconto.
Com base nisso, é correto afirmar que, entre os três
itens, o valor de maior desconto foi de:

09. A palavra “dessa” (linha 4) presente no Texto
possui cinco letras, mas apenas quatro fonemas.
Esse fenômeno é justificado por:
a) Existir um dígrafo na palavra, que se
caracteriza pela existência de um grupo de
letras que simboliza apenas um som.
b) Classificar-se o termo “dessa” como um
substantivo.
c) A vogal “a” não apresentar autonomia e, por isso,
ser sempre acompanhada da consoante “s”.
d) Existir um ditongo na palavra, marcado pela união
de duas consoantes “s”.
10. Crase é a fusão da preposição “a” e artigo
definido “a”. Assim, há caso de emprego incorreto de
crase na seguinte alternativa:
a) Ficou à vontade com a situação, mesmo que
pudesse parecer embaraçosa.
b) Ele andava à cavalo na fazenda todas as
manhãs.
c) Todos os dias ela sai às 8h para trabalhar.
d) O médico foi à Itália para se especializar.
MATEMÁTICA

10 (questões)

11. João possui 10 novelos de lã com 250 metros
cada. Com base nisso é correto afirmar que a soma
de todos os novelos, em quilômetros (km), é de:
a)
b)
c)
d)

250 km.
25 km.
2,5 km.
0,25 km.

12. Um galinheiro possui 35 galinhas que juntas
colocam 70 ovos por dia. Com base nisso, é correto
afirmar que a quantidade total de ovos colocados em
um dia ao ser triplicado a quantidade de galinhas será
de:
a)
b)
c)
d)

140
210
240
280

13. Para pagamento à vista uma loja de
eletrodomésticos fornece os seguintes descontos:

a)
b)
c)
d)

R$ 4,50
R$ 12,00
R$ 25,50
R$ 30,00

14. Ao financiar R$ 5.000,00, João parcelou sua
dívida em doze parcelas mensais com juros simples
de 2% ao mês. Com base nisso, é correto afirmar que
o montante pago por João foi de:
a)
b)
c)
d)

R$ 1.200,00
R$ 4.800,00
R$ 5.500,00
R$ 6.200,00

15. Para a festa de seu casamento uma noiva
comprou 50 arranjos de flores. Considerando que
cada arranjo de flor custou R$ 120,00 e que a noiva
pagou ao fornecedor com um cheque de R$ 6.500,00,
é correto afirmar que o troco recebido pela noiva foi
de:
a)
b)
c)
d)

R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.100,00
R$ 1.200,00

16. Se em uma festa de aniversário foram
consumidas 20 jarras de suco contendo 2000 mililitros
cada uma, é correto afirmar que ao todo, em litros,
foram consumidos:
a)
b)
c)
d)

4 litros de suco.
40 litros de suco.
400 litros de suco.
4000 litros de suco.

17. Uma sala de aula mede 7 metros de comprimento
por 6 metros de largura. Com base nisso, é correto
afirmar que a área desta sala é igual a:
a)
b)
c)
d)

42 m²
34 m²
32 m²
30 m²

18. Sendo três colegas com idades de 12 anos, 13
anos e 14 anos, respectivamente, é correto afirmar

1. Liquidificador R$ 90,00: 5% de desconto;
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que a média aritmética simples da idade dos colegas
é:

c) Belo Horizonte.
d) Juiz de Fora.

a)
b)
c)
d)

24. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:

11 anos.
12 anos.
13 anos.
14 anos.

19. Se para realizar um concurso uma pessoa levou 3
horas e meia, é correto afirmar que este tempo, em
minutos, é igual a:
a)
b)
c)
d)

O estado de Minas Gerais, tem o maior pico da região
sudeste, o_________, possui 2.892 metros, é o
terceiro mais alto do país, e está localizado na Serra
do Caparaó, dentro do Parque Nacional do Caparaó.
a)
b)
c)
d)

180 minutos.
210 minutos
240 minutos.
250 minutos.

Pico das Agulhas Negras.
Pico da Neblina
Pico do Cristal.
Pico da Bandeira.

20. Pedro possui 1,80 metros de altura. É correto
afirmar que a altura de Pedro, em centímetros, é igual
a:

25. O estado de Minas Gerais, já teve outras
denominações. Assinale a alternativa que não
apresenta uma das denominações que o atual estado
de Minas Gerais já teve:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

180 centímetros.
18 centímetros.
0,18 centímetros.
0,018 centímetros.

CONHECIMENTOS GERAIS

Campos de Cataguás.
Capitania de Minas Gerais.
Mato Grosso de Minas.
Província de Minas Gerais.

10 (questões)

21. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:

26. O estado de Roraima é o estado mais ao norte do
Brasil, pertencente à Região Norte faz fronteira com a
Venezuela e Guiana. A capital de Roraima é:

A política do _________ foi um acordo firmado entre
as oligarquias estaduais e o governo federal durante
a República Velha para que os presidentes da
República fossem escolhidos entre os políticos de
São Paulo e Minas Gerais.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

27. Segundo os dados atuais do IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado
brasileiro que possui o maior número de municípios é:

Pão-de-queijo.
Banho-maria.
Quente e frio.
Café-com-leite.

22. São cidades que fazem fronteira com o município
de Madre de Deus de Minas - MG, exceto:
a)
b)
c)
d)

São Vicente de Minas.
Piedade do Rio Grande.
São João del-Rei.
Andrelândia.

23. Minas Gerais é o quarto estado com a maior área
territorial e o segundo em quantidade de habitantes. A
cidade mais populosa de Minas Gerais é:
a) Uberlândia.
b) Contagem.

a)
b)
c)
d)

Palmas.
São Luís.
Rio Branco.
Boa Vista.

Minas Gerais.
São Paulo.
Rio de Janeiro.
Mato Grosso.

28. São Luiz, capital do Maranhão é a única cidade
brasileira que foi fundada por:
a)
b)
c)
d)

Portugueses.
Franceses.
Espanhóis.
Venezuelanos.

29. A OMS alertou no final de janeiro de 2018 para o
elevado índice de resistência aos antibióticos de
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várias infecções bacterianas detectadas tanto em
países ricos como de baixa renda.
(Fonte: http://jovempan.uol.com.br >acesso em 29 de janeiro de
2018)

A sigla OMS presente na notícia acima, representa:
a)
b)
c)
d)

Órgão Ministerial Sanitário.
Organização Ministerial da Saúde.
Órgão Municipal de Saúde.
Organização Mundial da Saúde.

34. São atitudes que previnem que o computador seja
invadido por “vírus”:
I– Não abrir anexos de e-mails com
remetente desconhecido;
II– Instalar antivírus no computador;
III– Deixar o computador desligado ao menos
uma hora durante o dia de trabalho.
Dos itens acima:

30. O presidente, Mauricio Macri, anunciou na manhã
do dia 29 de janeiro de 2018, um corte de 25% dos
funcionários do Estado, além da demissão de
parentes de ministros que ocupem outros cargos no
governo.
(Fonte adaptada:
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/01/1954109-macrianuncia-que-vai-cortar-25-dos-funcionarios-do-estado.shtml >
acesso em 29 de janeiro de 2018)

Mauricio Macri é o atual presidente da:
a)
b)
c)
d)

Venezuela.
Argentina.
Bolívia.
Espanha.

INFORMÁTICA

05 (questões)

31. No MS-Word a aba “Layout” exibe, entre outros,
os botões:
a) Quebras, Alinhar, Colunas, Painel de Seleção.
b) Efeitos, Imagem, Orientação, Número de Linhas.
c) Planilha, Caixa de Texto, WordArt, Pincel de
formatação.
d) Inserir citação, Novo comentário, Mostrar Tudo,
Gráfico.

32. Assinale a alternativa que apresenta a tecla
responsável, por apagar os caracteres que estiverem
à direita do cursor:
a)
b)
c)
d)

Delete(Del).
Tab.
Alt Gr.
End.

33. Assinale a alternativa que apresenta uma das
principais funcionalidades do Power Point:
a)
b)
c)
d)

Criação e organização de banco de dados.
Elaboração de cálculos e tabelas.
Criação de slides de apresentação.
Formatação de imagem em alto padrão de
resolução.

a)
b)
c)
d)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

35. Assinale a alternativa incorreta sobre o correio
eletrônico (e-mail):
a) É possível anexar documentos no envio.
b) As mensagens de e-mail precisam de conexão
com a internet para que sejam enviadas.
c) O e-mail é uma forma de comunicação rápida.
d) Toda a comunicação realizada por e-mail deve
ter caráter não oficial e linguagem coloquial
na escrita.
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
05 (questões)
36. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. Segundo o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Madre de
Deus de Minas - MG, o vereador não pode:
(__)- Ser proprietário, controlador ou diretor de
empresas que gozem de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nelas
exercer função remunerada;
(__)- Solicitar, por intermédio da Mesa Diretora,
informações ao Prefeito Municipal, sobre fato
relacionado com matéria legislativa em trâmite ou
sobre fato sujeito à fiscalização pela Câmara
Municipal;
(__)- Ser titular de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.
a)
b)
c)
d)

V-V-V.
V-V-F.
F-V-V.
V-F-V.

37. Analise os itens a seguir segundo CAPÍTULO III,
DA POLÍCIA INTERNA, disposto no Regimento
Interno da Câmara Municipal de Madre de Deus de
Minas - MG:
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I- Será preso em flagrante aquele que
perturbar a ordem dos trabalhos, desacatar a Mesa
Diretora, ou a Vereador, quando em reunião;
II- É vedado a Vereador usar expressões
ofensivas e desrespeitosas ou, de qualquer modo
perturbar a ordem dos trabalhos, sob pena de ser
advertido pelo Presidente da Câmara;
III- É permitido o porte de armas de fogo, ou
branca, no recinto da Câmara a qualquer cidadão,
inclusive Vereador.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

38. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna, segundo o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Madre de
Deus de Minas - MG:
Art. 66: Ao Vereador é permitido participar de
até______ Comissões, como membro efetivo.
a)
b)
c)
d)

2 (duas)
5 (cinco)
7 (sete)
9 (nove)

39. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Madre de Deus de Minas-MG, a
Comissão Temporária se compõe de 5 (cinco)
membros, nomeados pelo Presidente da Câmara, de
ofício, ou:
a)
b)
c)
d)

A partida por fundamento sólido.
A solicitação por fato.
A jurisprudência.
A requerimento fundamentado.

40. Segundo o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Madre de Deus de Minas-MG, até que
se realize a eleição do Presidente, o cargo será
exercido pelo:
a)
b)
c)
d)

Vereador com mais verba.
Vereador mais jovem.
Vereador mais votado.
Vereador mais idoso.
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