CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA SANTA
Edital Nº 001 / 2018

NÍVEL FUNDAMENTAL
Códigos: 101 a 104

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Os homens igualam-se na dor e diversificam-se na alegria.” Carlos Drummond de Andrade
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas)
horas do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos no Edital e especificados na capa da prova. O tempo
de duração das provas abrange a distribuição das provas, a assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno
de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira,
corretivos, borracha, lápis-borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop,
gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste
Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização
das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas,
oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva. Ao término do prazo estabelecido para as provas,
os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.lagoasanta.mg.gov.br> no dia 26 de fevereiro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro)
alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática e Raciocínio Lógico e 10 (dez)
questões de Atualidades, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Analise o texto a seguir para responder às
questões 3 e 4.

QUESTÃO 1
Analise as frases a seguir.
I.

Cláudia foi ao _____________ semana passada.

II.

Adriano está ____________ com os programas
de televisão.

III. O dono desta empresa _____ muitos bens.
IV. Com tanta __________, fica difícil estudar.
Segundo a norma-padrão, assinale a alternativa
que completa correta e respectivamente as lacunas
anteriores.
A) Cabelereiro / entertido / possui / perturbação  

Disponível em: <turma6bcms.blogspot.com>.
Acesso em: 16 jan. 2019.

B) Cabeleireiro / intretido / possue / pertubação
C) Cabelereiro / intertido / possuem / pertubação
D) Cabeleireiro / entretido / possui / perturbação

QUESTÃO 3
Nesse texto há dois adjetivos pátrios: argentino, aquele
que nasce na Argentina, e brasileiro, aquele que nasce
no Brasil.

QUESTÃO 2
Analise o seguinte rótulo.

Assinale a alternativa em que o adjetivo pátrio
corresponde a seu respectivo referente.
A) Goiás – goianiense
B) Polônia – polinésio
C) Eslovênia – eslovaco
D) Brasília – candango  
QUESTÃO 4
Considerando esse texto, analise as afirmativas a seguir.
I.

A expressão “Deus é brasileiro”, nesse contexto,
sugere a superioridade de Deus em relação ao
Papa.

II.

O texto reforça uma conhecida disputa entre
brasileiros e argentinos.

Disponível em: <encurtador.com.br/quOU7>.
Acesso em: 14 jan. 2019.

Com base na leitura desse rótulo, não se pode afirmar:
A) Os valores diários de ingestão têm como
referência o consumo de 2 000 quilocalorias
por dia.

III. A conjunção “mas”, coloquialmente, poderia ser
substituída por “e daí”, sem prejuízo de sentido.

B) Esse rótulo apresenta a composição do produto
alimentício a que se refere.

IV. Por se tratar de uma charge, esse texto,
de gênero literário, tem características cômicas e
retrata acontecimentos atuais.

C) Esse produto deve ser consumido na quantidade
determinada no rótulo, independentemente
da dieta.
D) Os valores de quilocalorias e de quilojoules são
equivalentes.

Estão corretas as afirmativas
A) I, II e IV, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e IV, apenas.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões de 5 a 7.

Disponível em: <https://tirasdidaticas.files.wordpress.com/2014/12/rato45_trocadilho_mau_72b.jpg>. Acesso em: 15 jan. 2019.

QUESTÃO 5
Analise este trecho.
“Hiena, você é o mais infame dos animais!”
Considerando a norma-padrão, nesse contexto, são sinônimos da palavra infame, exceto:
A) Miserável
B) Sórdido
C) Desprezível
D) Eminente
QUESTÃO 6
Releia estes trechos.
“Seus trocadilhos são de muito mau gosto!”
Assinale a alternativa em que a palavra destacada não exerce a mesma função morfológica que “mau”.
A) “Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas:
a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus.” Fernando Pessoa
B) “A ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento apaga as velas e atiça as
fogueiras.” Machado de Assis
C) “A comida faz bem aos nervos e ao espírito. A coragem vem do estômago – todo o resto é desespero.“ Charles
Bukowski
D) “Quem vive dirigido pela razão, se esforça, tanto quanto pode, por compensar pelo amor e pela generosidade,
o ódio recíproco.“ Spinoza
QUESTÃO 7
Considerando esse gênero textual, não se pode afirmar que seu efeito de humor é garantido pela(o)
A) uso de recursos verbais e não verbais.
B) resposta inesperada da personagem.
C) utilização de uma situação cômica.
D) duplo sentido das expressões e seus destaques.
QUESTÃO 8
Considerando as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta.
A) Memórias Póstumas de Brás Cubas é de Machado de Assis.
B) Bruna tem olhos verdes-claros maravilhosos.
C) Vinte por cento da população do país estão abaixo do índice da pobreza.
D) Aquela loja vende roupa e sapato novo.
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QUESTÃO 9
Segundo a norma-padrão, algumas palavras ou
expressões têm essencialmente natureza subjetiva e
afetiva. Nesse contexto, relacione a COLUNA I com a
COLUNA II, associando a palavra / expressão destacada
em cada frase a seu respectivo sentido denotativo.
COLUNA I
1.

O coração, de fato, é terra que ninguém vai!

2.

Bem, você quer que eu responda esse e-mail?

3.

Absolutamente, você não vai sair de casa hoje.

4.

Carol disse que foi ao Rio; não, a Niterói.

5.

Bem você foi acabar se casando comigo.

COLUNA II
( ) Coincidência
(   ) Negação

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Em uma escola foi realizada uma pesquisa com um
grupo de 150 crianças, entre 10 e 12 anos de idade, sobre
o acesso delas à internet. A tabela a seguir apresenta os
resultados dessa pesquisa.
Opções
Não acessam a internet

20

Acessam a internet em casa

65

Acessam a internet na escola

27

Acessam a internet em outros locais

38

A porcentagem de crianças que acessam a internet na
escola é de

(   ) Afirmação

A) 18%.

(   ) Retificação  

B) 20%.

(   ) Continuação

C) 25%.

Assinale a sequência correta.
A) 2 4 1 3 5

Número de
crianças

D) 27%.

B) 1 2 5 3 4

QUESTÃO 12

C) 5 3 1 4 2

Geralda é proprietária de uma fábrica de calçados.
Atualmente ela conta com uma equipe de 26 funcionários,
que produzem diariamente 78 pares de calçados. Ela
deseja aumentar a sua produção, passando a fabricar
uma média de 99 pares de calçados por dia, sem
aumentar a carga horária de sua equipe. Para isso,
então, ela deverá contratar novos funcionários.

D) 4 5 3 1 2
QUESTÃO 10
A gramática normativa oferece recursos linguísticos que
auxiliam na produção de sentido dos textos.
A esse respeito, assinale a alternativa em que o efeito de
sentido provocado pela pontuação destacada na frase
não corresponde ao indicado entre parênteses.

Quantos funcionários ela deve contratar?
A) 7
B) 9

A) Carla tem dois ou três anos de idade? (Dúvida)

C) 21

B) Não vejo a hora de me encontrar com Adrian...
(Surpresa)

D) 33

C) A Terra é composta por camadas. (Concordância)

QUESTÃO 13

D) O “bom humor” de Fernanda é contagiante.
(Ironia)

O reservatório de combustível de um posto de gasolina
tinha, no início do dia, 2 148 litros de óleo diesel. Durante
esse dia, foram vendidos 989 litros. Ao final do dia,
o reservatório foi reabastecido com 1 020 litros de óleo.
Após esse reabastecimento, a quantidade de óleo diesel
existente no reservatório era de
A) 1 159 litros.
B) 2 009 litros.
C) 2 179 litros.
D) 3 168 litros.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

Observe a receita prescrita pelo médico de Luciana.

Observe as palavras seguinte na sequência de fichas e
que possuem uma característica em comum.
ALO – OLA

ATOR – ROTA MISSA – ASSIM

RAMA –

?

De acordo com a característica apresentada, a palavra
que substitui corretamente o ponto de interrogação (?)
na quarta ficha é:
A) MARA
B) AMAR
C) ROMA
O frasco do medicamento receitado contém 100 mL
de xarope. Luciana fez o tratamento completo, como
indicado pelo médico.
Qual foi a quantidade de xarope restante no frasco?
A) 30 mL
B) 40 mL
C) 50 mL
D) 60 mL

D) AMOR
QUESTÃO 18
Observe a sequência numérica a seguir.
810, 270, ..., 30, 10.
O terceiro termo dessa sequência é:
A) 280
B) 240

QUESTÃO 15

C) 90

Na cidade de Monte Verde – MG, no dia 12 de julho de
2018, registrou-se a temperatura mínima de –2,3 ºC,
às 6 horas. A temperatura máxima, de 16,7 ºC,
foi registrada às 15 horas e 30 minutos.

D) 81
QUESTÃO 19

Nesse intervalo de tempo, a temperatura

Observe os números a seguir.

A) aumentou 16,7 ºC.
B) diminuiu 2,3 ºC.
C) aumentou 19 ºC.
D) diminuiu 14 ºC.
QUESTÃO 16
Um vendedor de uma loja de eletrodomésticos recebe um
salário mensal de R$ 1 500,00, mais 12% de comissão
sobre suas vendas. No mês de março de 2018, esse
vendedor vendeu R$ 12 000,00 em mercadoria.
Quanto ele recebeu no fim desse mês?
A) R$ 1 440,00
B) R$ 1 900,00
C) R$ 2 940,00
D) R$ 3 340,00
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Analise as descrições a seguir sobre um dos números
mostrados.
•

É um número maior que 400.

•

É um número par.

•

Nesse número, as dezenas são maiores do
que 8.

As descrições condizem com o número
A) 780.
B) 596.
C) 407.
D) 231.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 24

A figura a seguir representa a planificação de um cubo.

Lagoa Santa possui um distrito de grande destaque para
o turismo da cidade. Trata-se de
A) Confins.
B) Cipó.
C) Lagoinha de Fora.
D) Lapinha.

A face que se opõe àquela em que há um # é
representada por:

A)
B)
C) @

QUESTÃO 25
Nos últimos anos, várias regiões do Brasil registraram
casos de febre amarela, o que deixou a população e
as autoridades em estado de alerta. As formas mais
eficazes de combate e controle da febre amarela são
A) consulta médica e controle biológico dos
mosquitos.

D) %

B) dedetização e colocação de telas nas residências.
C) eliminação dos focos dos mosquitos e vacinação.
D) isolamento dos doentes e controle dos macacos.

ATUALIDADES

QUESTÃO 26

QUESTÃO 21
O nome atual da cidade de Lagoa Santa está
baseado na:

Observe e analise a charge a seguir.

A) crença no valor curativo das águas da cidade.
B) determinação
Vereadores.

do

nome

pela

Câmara

de

C) devoção dos habitantes à Nossa Senhora da
Saúde.
D) imagem de uma santa encontrada na lagoa.
QUESTÃO 22
O município de Lagoa Santa foi criado em 1938, quando
foi desmembrado de
A) Belo Horizonte.
B) Confins.
C) Pedro Leopoldo.
D) Santa Luzia.
QUESTÃO 23
O dinamarquês Peter Wilhelm Lund viveu em Lagoa
Santa de 1835 até sua morte, em 1880. Esse personagem
histórico da cidade está relacionado a

Disponível em: <http://envolverde.cartacapital.com.br/cidadese-meio-ambiente-uma-relacao-conturbada/>.
Acesso em: 23 out. 2018.

A partir da interpretação da charge, pode-se concluir que
A) o
aumento
da
temperatura
desaparecimento da vegetação.
B) o aumento do
desmatamento.

calor

está

leva

dissociado

ao
do

A) atrativos turísticos oferecidos pelas grutas.

C) o desmatamento é importante para o controle
climático.

B) descobertas paleontológicas de fósseis humanos
e animais.

D) o desmatamento leva ao aumento da temperatura
no ambiente.

C) estudos da formação geológica da região.
D) pesquisas na área da medicina e cura de
doenças.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Na história recente do Brasil e do mundo, a expressão
fake news tem sido usada com bastante frequência.
Essa expressão pode designar

Analise o gráfico e os dados a seguir.

A) empresas, que faturam dinheiro
divulgação de notícias falsas.

com

a

B) informações falsas publicadas, principalmente,
através de redes sociais.
C) notícias políticas que são veiculadas através do
aplicativo Whatsapp.
D) sites que promovem vendas em redes sociais
como o Facebook.
QUESTÃO 28
No dia 02 de setembro de 2018, o Museu Nacional,
na cidade do Rio de Janeiro, foi destruído por um incêndio
de grandes proporções. Um crânio, descoberto na Lapa
Vermelha (região de Lagoa Santa), considerado o mais
antigo ancestral americano, estava entre as perdas do
museu e foi encontrado depois do rescaldo.
Esse fóssil é conhecido como
A) Eva de Naharon.
B) Lucy.
C) Luzia.
D) Naia.
QUESTÃO 29
Recentemente o Brasil passou por eleições em que
foram eleitos representantes para cargos dos Poderes
Executivo e Legislativo nos níveis Federal e Estadual.
Para os cargos do Poder Legislativo, no nível federal,
foram escolhidos
A) deputados federais e deputados estaduais.
B) deputados federais e senadores.
C) presidente e governadores.
D) presidente e senadores.
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“Setor de serviços tem o pior resultado em 7 anos”.
In. Jornal O Tempo. 15 set. 2018, p. 17.

De acordo com a tabela, o setor de serviços registrou
queda sensível no mês de julho de 2018.
Assinale o serviço que, no mesmo período, obteve
resultado positivo:
A) Serviços de informação e comunicação
B) Serviços prestados à família
C) Transporte aéreo
D) Transportes em geral, armazenamento e correio

FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

