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Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS
LÍNGUA PORTUGUESA

10 (questões)
08. Assinale a alternativa que apresenta reticências:

01. O plural de capitão é:
a)
b)
c)
d)

Capitãos.
Capitãozes.
Capitões.
Capitães.

a)
b)
c)
d)

Amo minha mãe.
Amo minha mãe...
Amo minha mãe!
Amo minha mãe?

09. É uma palavra monossílaba:
02. São sinônimos:
a)
b)
c)
d)

Indiscreta – Espaçosa.
Caçoar – Zombar.
Governa – Zanga.
Vir – Partir.

03. Assinale a alternativa em que as sílabas da
palavra estão incorretamente separadas:
a)
b)
c)
d)

Di-a.
Ru-a.
Fa-ís-ca.
Coo-pe-rar.

04. É uma frase negativa:
a)
b)
c)
d)

A menina não ganhou o jogo.
A menina ganhou uma bicicleta.
Que casa linda!
Quem venceu o jogo?

05. Assinale a alternativa em que as palavras estão
em ordem alfabética:
a)
b)
c)
d)

Pataquada – Lindíssima – igreja.
William – Filadélfia – Caleidoscópio.
Diamante – Jarra – Misterioso.
Hoje – Gíria – Estribo.

06. Há encontro vocálico em qual das alternativas
abaixo?
a)
b)
c)
d)

Sons.
Antes.
Macacada.
Adeus.

07. Assinale a alternativa que não deveria ser
acentuada:
a)
b)
c)
d)

Pulôver.
Táxi.
Escrêver.
Horrível.

a)
b)
c)
d)

Foi.
País.
Viagem.
Averiguei.

10. Assinale a alternativa em que a palavra está
indevidamente acentuada:
a)
b)
c)
d)

Volúveis.
Lapís.
Difícil.
Série.

MATEMÁTICA

10 (questões)

11. Maria foi à feira e comprou uma dúzia de ovos por
R$ 3,50 uma dúzia de bananas por R$ 2,75 e um
quilo de batatas por R$ 4,35. Sabendo que ela levou
para as compras na feira R$ 20,00 quanto lhe sobrou
ao final das compras:
a)
b)
c)
d)

R$ 9,40
R$ 9,00
R$ 8,40
R$ 8,00

12. Para montar uma cesta de chocolates a loja
colocou 7 barras de chocolates, 12 bombons de
morangos e 3 biscoitos cobertos de chocolate, no
total a cesta ficou com:
a)
b)
c)
d)

22 itens de chocolate.
24 itens de chocolate.
26 itens de chocolate.
28 itens de chocolate.

13. Uma professora comprou um saco de balas para
dividir entre seus alunos. Sabendo que a sala desta
professora possui 22 alunos e o saco de balas 110
unidades, quantas balas cada aluno irá receber?
a)
b)
c)
d)

8 balas.
6 balas.
5 balas.
3 balas.
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14. Um cacho de uva possui 37 uvas. Sabendo disso
e que todos os cachos possuem a mesma quantidade
de uvas, quantas unidades teremos, se somarmos 8
cachos?
a)
b)
c)
d)

299 uvas.
296 uvas.
292 uvas.
289 uvas.

15. Um padeiro sozinho é responsável por produzir
350 pães, por dia. Considerando que a padaria irá
contratar, 2 novos padeiros e sabendo que cada um
dos padeiros produzira a mesma quantidade do
primeiro padeiro, no total os três juntos irão produzir,
por dia de trabalho:
a)
b)
c)
d)

700 pães.
950 pães.
1.050 pães.
1.400 pães.

19. A soma das idades das amigas, Paula, Beatriz e
Simone é 32 anos. Sabendo que Simone é a mais
velha das três meninas, e tem 12 anos e as outras
duas tem a mesma idade, então Paula e Beatriz,
possuem:
a)
b)
c)
d)

10 anos de idade cada uma.
15 anos de idade cada uma.
18 anos de idade cada uma.
20 anos de idade cada uma.

20. O departamento de segurança de uma cidade
comprou 320 unidades de munição de revolver para
seus policiais. Considerando que na cidade trabalham
20 policiais é correto afirmar que cada um receberá:
a)
b)
c)
d)

14 munições para seu resolver
16 munições para seu revolver.
32 munições para seu revolver.
40 munições para seu revolver.

CONHECIMENTOS GERAIS
16. Uma escola possui 13 salas com 15 carteiras em
cada uma. No total esta escola possui capacidade
para:
a)
b)
c)
d)

195 alunos.
185 alunos.
175 alunos.
165 alunos.

10 (questões)

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

17. João começou a leitura de um livro com 450
páginas, sabendo que João lê todos os dias 30
páginas do livro, em quantos dias ele irá terminar de
ler o seu livro?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

22. São cidades que fazem fronteira com o município
de Madre de Deus de Minas - MG, exceto:

15 dias.
17 dias.
20 dias.
45 dias.

18. Um supermercado em dia de promoção vende
cada unidade de refrigerante de 2 litros por R$ 3,95.
No dia sem promoção o mesmo refrigerante é
vendido por R$ 5,20. Para uma festa infantil, o Buffet
irá adquirir 7 unidades de refrigerante de 2 litros. Se o
Buffet comprar os refrigerantes no dia da promoção a
economia total, no valor final será de:
a)
b)
c)
d)

R$ 1,25
R$ 2,75
R$ 8,75
R$ 10,25

a)
b)
c)
d)

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

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)
b)
c)
d)

Uberlândia.
Contagem.
Belo Horizonte.
Juiz de Fora.
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24. Analise o trecho e assinale a alternativa que
completa corretamente a lacuna:

A sigla OMS presente na notícia acima, representa:

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)

a)
b)
c)
d)

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

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)

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)

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

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

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

Venezuela.
Argentina.
Bolívia.
Espanha.

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)
b)
c)
d)

Palmas.
São Luís.
Rio Branco.
Boa Vista.

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

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
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)
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