PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA
Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
35796-000- Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Escreva seu nome nos quadrinhos abaixo:

_______________________________________________
Assinatura conforme identidade
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA




ATENÇÃO:
Duração da prova: 3 horas.
Este caderno contém 35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas de
resposta A, B, C e D.
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique o fiscal.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:













Preencha o Cartão de Respostas com caneta azul ou preta (transparente).
Não será validado o Cartão de Reposta preenchido com lápis e também não haverá substituição do
Cartão de Respostas por erro do candidato.
O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição devidamente preenchido e sem rasuras
(Anexo V) e documento de identificação com foto.
O candidato só poderá se ausentar da sala de provas, após decorridas uma hora e trinta minutos do
início da prova e os três últimos sairão da sala em conjunto.
Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou comunicação entre os candidatos,
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos e anotações, máquinas calculadoras, agendas
ou equipamentos eletrônicos ou similares, telefone celular, BIP, walkman, pager, relógio, máquina
fotográfica, gravador, ou qualquer outro receptor de mensagens, bem como protetores e receptores
auriculares, óculos escuros, bonés ou outros acessórios que encubram a cabeça, bem como as orelhas,
o candidato que infringir essa norma será excluído da Seleção.
Os candidatos só terão acesso aos seus pertences ao final da prova.
Não serão disponibilizados o Caderno de Provas.
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local.
É de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.
BOA PROVA!

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA
Praça Coronel Francisco Mascarenhas, nº 76 – Centro
35796-000- Inimutaba / MG - Tel.: (38) 3723-1103 Fax: (38) 3723-1114

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - A palavra fiscalizar é grafada com a letraZ.Qual, dentre as alternativas abaixo, esta
incorretamente grafada com a referida letra?
A)
B)
C)
D)

Realizar.
Paralizar.
Amenizar.
Organizar.

Questão 2 - Análise a frase: “Apesar do mecânico ter ____________meu carro, ele quebrou quando estava
indo a uma festa _____________”. Qual alternativa abaixo preenche adequadamente a frase:
A)
B)
C)
D)

Consertado, beneficente.
Consertado, beneficiente.
Concertado, beneficente.
Concertado, beneficiente.

Questão 3 - A palavra álcoolé acentuada por ser:
A)
B)
C)
D)

Monossílabo tônico.
Oxítona.
Paroxítona.
Proparoxítona.

Questão 4 - É classificado como tritongo:
A)
B)
C)
D)

Quais.
Joelho.
Tesoura.
Saúde.

Questão 5 - A alternativa que apresenta erro quanto à correlação entre a palavra e seu antônimo é:
A)
B)
C)
D)

Feio – belo.
Grande – baixo.
Rápido – devagar.
Dia – noite.

Questão 6 - Marque a alternativa incorreta quanto à separação silábica:
A)
B)
C)
D)

Du-e-lo.
Fi-el.
Des-li-gar.
Bis-a-vó.
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Questão 7 - Não é considerada uma palavra dissílaba:
A)
B)
C)
D)

Reino.
Leite.
Juíza.
Sumiu.

Questão 8 - Assinale a alternativa que apresenta incorreção quanto ao plural da palavra relacionada:
A) Limão – limões.
B) Caminhão – caminhões
C) Coração – corações
D) Alemão – alemãos
Questão 9 - Assinale a alternativa em que só ocorrem substantivos coletivos:
A) Peixe - boiada.
B) Cardume - cartas.
C) Quadrilha - lapiseiras.
D) Fauna - flora.
Questão 10 - Estão separadas corretamente:
A) As-ses-sor, es-tra-da, ca-mi-nhão.
B) Co-ra-ção, ga-to, saí-da.
C) Ca-sa-men-to, fo-i-ce, cá-li-ce.
D) Á-gu-a, car-ro, ju-í-za.
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MATEMÁTICA
Questão 11 - O conjunto formado pela palavra INESTIMÁVEL tem _____________ elementos:
A) 8.
B) 9.
C) 10.
D) 11.
Questão 12 - Um motorista percorre 200 km e ainda faltam 40 km para chegar ao destino. Que fração do
percurso ele percorreu?
A) 5/6.
B) 3/4.
C) 1/2.
D) 7/8.
Questão 13 - Um terreno retangular mede 15 metros de frente e 30 metros de fundo. Quantos metros
quadrados possui o terreno?
A) 45.
B) 4500.
C) 450.
D) 300.
Questão 14 - Um quarto de horas corresponde a:
A) 10 minutos.
B) 15 minutos.
C) 20 minutos.
D) 45 minutos.
Questão 15 - 1.000 gramas de açúcar custam em torno de R$1,05. Na compra de um fardo com 30kg o valor
a ser pago será em R$:
A) R$3.150,00.
B) R$315,00.
C) R$30,00.
D) R$31,50.
Questão 16 - Na copa do mundo, a transmissão de um jogo durou 2 horas. Começando às 11 horas da
manhã, a transmissão terminou _______________?
A) 1 hora da tarde.
B) 2 horas da tarde.
C) 1 hora e 30 minutos da tarde.
D) 3 horas da tarde.
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Questão 17 - Dona Maria foi a feira e comprou três quilos de tomate, um quilo de feijão, meio quilo de alho
e um quilo e meio de cebola. O peso total dessa compra foi?
A) Seis quilos.
B) Cinco quilos.
C) Seis quilos e meio.
D) Quatro quilos.
Questão 18 - No piso de uma sala de 5m por 4m, foram colocadas cerâmicas quadradas de 20m de lado.
Quantas caixas de cerâmica foram compradas se cada caixa contém 25 unidades?
A) 50 caixas.
B) 20 caixas.
C) 25 caixas.
D) 40 caixas.
Questão 19 - Marcos tem 7 anos e sua mãe 35 anos. Que idade tinha a mãe de marcos quando ele nasceu?
A) 25 anos.
B) 26 anos.
C) 28 anos.
D) 29 anos.
Questão 20 - Um ferreiro deseja colocar ferraduras em oito cavalos. Ele precisa de:
A) 24 ferraduras.
B) 32 ferraduras.
C) 26 ferraduras.
D) 08 ferraduras.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 21 - A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do
Brasil, que cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva
e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de
reais em propina. De acordo com essas informações, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao
Estado brasileiro que começou essa operação e a sua data de início.
A)
B)
C)
D)

Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 2014.
Bahia, em 24 de junho de 2014.
São Paulo, em 02 de agosto de 2014.
Paraná, em 17 de março de 2014.
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Questão 22 - A Operação Lava Jato,a principio, tinha como objetivo principal de:
Investigar um esquema de benefícios a favor dos agentes políticos em votações das Reformas da
Previdência e Trabalhista.
B) Investigar um esquema de lavagem de dinheiro nos frigoríficos nacionais e agentes políticos na
Companhia Vale do Rio Doce.
C) Investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo doleiros, empresários e agentes
políticos com recursos desviados dos cofres da Petrobras.
D) Investigar um esquema de corrupção entre empresários internacionais e banqueiros, sempre em
articulação com os agentes políticos da Embraer.
A)

Questão 23 – O governador anterior assinou a concessão de rodovias da BR-135, MG-231 e LMG-754 no
Norte de Minas Gerais, que prevê obras a duplicação de 136,35 quilômetros da BR-135, de 125,5
quilômetros de acostamento, de 110 quilômetros de faixas adicionais, de 6,05 quilômetros de vias laterais,
40 melhorias de interseções, 120 melhorias em acessos às rodovias, implantação de 14 passarelas para
pedestre, dentre outras melhorias. Para tanto, a partir do dia 01/04/2019, está sendo cobrado, pela empresa
ECO 135, nas referidas rodovias:
A) IPVA.
B) IPTU.
C) Pedágios.
D) Taxa de Licenciamento.
Questão 24 - A manchete acima denuncia um grave problema social que tomou conta de uma capital
brasileira que vem sofrendo com o intenso fluxo de imigrantes venezuelanos. As cenas da chegada de
centenas, até milhares de venezuelanos desempregados, famintos e desesperados se tornaram frequentes na
cidade que recebe um número crescente de imigrantes. Já são 40 mil, segundo as contas da Prefeitura, o que
equivale a mais de 10% dos cerca de 330 mil habitantes da capital do estado com menor índice populacional
do Brasil. A cidade a qual estamos nos referindo é:
A)
B)
C)
D)

Rio Branco.
Boa Vista.
Manaus.
Belém.

Questão 25 - Em novembro de 2015, no estado de Minas Gerais, registrou-se um desastre socioambiental de
enormes proporções, quando a Barragem de Fundão, controlada pela mineradora Samarco, rompeu-se
provocando, além de mais de uma dezena de mortes, a poluição da Bacia do Rio Doce e a devastação de
extensa área de Bento Rodrigues. Esta barragem encontra-se localizada no município mineiro de:
A) Ouro Preto.
B) Mariana.
C) Tiradentes.
D) Brumadinho.
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Questão 26 - Em 2018, a Rússia sediou a Copa do Mundo de Futebol. Esse evento será realizado, em 2022,
em qual país?
A) China.
B) Brasil.
C) Estados Unidos.
D) Catar.
Questão 27 - Qual o nome do atual Presidente dos Estados Unidos:
A) Donald Trump.
B) Barack Obama
C) Bill Clinton.
D) George W. Bush.
Questão 28 - Um movimento liderado por diferentes segmentos de oposição ao governo Dilma, que pedia o
seu afastamento do cargo de Presidente do Brasil, em 31 de agosto de 2016, foichamado de:
A)
B)
C)
D)

Impeachment.
Mensalão.
Lava Jato.
Ostentação.

Questão 29 – Recentemente, o Brasil, ficou assustado com o anúncio de fechamento de uma importante
fábrica de automóveis. Qual o nome da empresa:
A) General Motors.
B) Fiat.
C) Caoa.
D) Ford.
Questão 30 – Em qual cidade, está situada a fábrica de automóveis, que recentemente anunciou o
encerramento das atividades:
A) Santo André.
B) São Caetano do Sul.
C) São Bernardo do Campo.
D) São José do Rio Preto.
Questão 31–Trinta e três mineiros foram salvos em uma operação que se estendeu por 22 horas e 37
minutos depois de terem passados 69 dias presos a cerca de 700 metros de profundidade, após o acidente que
os
isolou
no
subterrâneo
da
mina.(adaptado
de
www.estadao.com.br)
O resgate dos mineiros, descrito na notícia, ocorreu em qual país:
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A) Colômbia.
B) Venezuela.
C) Chile.
D) Bolívia.
Questão 32 - Na década de 80, a luta dos trabalhadores rurais do Acre, tendo à frente Chico Mendes,
produziu um efeito positivo tanto social quanto ecologicamente. O principal exemplo dos efeitos obtidos foi
à demarcação de:
A) Reservas extrativistas.
B) Reservas biológicas.
C) Reservas indígenas.
D) Assentamentos rurais.
Questão 33 - Sua emancipação deu-se em 1961 quando deixou de ser comarca de Curvelo. Passada à
condição de cidade, seu primeiro prefeito foi o senhor José Marcos, um dos mais populares prefeitos de sua
breve história. Na atualidade são cidades limítrofes com Inimutaba:
A) Curvelo, Presidente Juscelino e Morro da Garça.
B) Curvelo e Morro da Garça.
C) Curvelo, Morro da Garça e Corinto.
D) Curvelo, Sete Lagoas e Morro da Garça.
Questão 34 - Inimutaba é um município brasileiro do estado de Minas Gerais que Fica a 6 km de Curvelo, a
maior cidade da região. A história de Inimutaba possui estreita relação com:
A) A construção de uma indústria da tecelagem que fabricava “americano cru”.
B) A instalação de torres transmissoras de rádio para funcionamento de telégrafos.
C) A chegada das bandeiras e o extrativismo.
D) A construção da ferrovia que trouxe muitos comerciantes.
Questão 35 – O IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre outras funções, é responsável
pelo censo demográfico que coleta informações sobre o perfil da população. A partir dos dados do IBGE as
políticas públicas em diversos setores, inclusive a educação, são definidas pela União e pelos governos
estaduais e municipais.
Assinale a alternativa que melhor define a quantidade de habitantes existentes no município de Inimutaba,
conforme a estimativa publicada pelo IBGE em 2018.
A) Entre 3.000 e 4.000 habitantes.
B) Entre 4.500 e 5.000 habitantes.
C) Entre 7.000 e 8.000 habitantes.
D) Acima de 10.000 habitantes.
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