CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MÓDICA
Edital 01/2019
Turno: Manhã - Prova Objetiva
Prova Objetiva
Cargos / Empregos
Auxiliar de Serviços Gerais - Obras, Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza,
Calceteiro, Gari, Operador I, Pedreiro, Vigilante.

PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA
Instruções: As questões de 01 a 04 se referem ao texto a seguir.
A galinha e o porco

(Disponível em: <https://www.ecorbis.pt/pt/blog/scrum.html>. Acesso em: 20 fev. 2019)

01) É correto afirmar que esse texto pertence ao gênero
a) propaganda, porque o humor está presente nos diálogos.
b) anúncio, já que descreve situações reais vividas pelos animais.
c) fábula, pois os personagens se comportam como seres humanos.
d) aviso, por relatar experiências pessoais de um porco e de uma galinha.
02) No texto, a galinha e o porco estão trocando ideias.
É correto afirmar que, na conversa, ela sugere que eles
a) iniciem um negócio.
b) sejam bons amigos.
c) construam uma casa.
d) visitem um restaurante.
03) Em relação ao texto, é correto afirmar que o porco não aceitou a proposta da galinha fundamentalmente porque ele
a) era precavido e não quis decidir logo.
b) queria dar outro nome para o restaurante.
c) desconfiou que a conversa seria um fracasso.
d) percebeu que a galinha estava mal intencionada.
04) As palavras a seguir foram transcritas do texto.
A separação em sílabas está correta em
a) a - penas.
b) en - qua - nto.
c) o - bri - ga - do.
d) res - ta - u - ran - te.
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05) O texto a seguir apresenta informações sobre um tema importante da atualidade.

(Disponível em: <http://www.ufscar.br/jcfogo/Bioestat/arquivos/Bioestat2_Variaveis_Qualitativas.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2019.)

Com base nos dados apresentados no gráfico, avalie o que se afirma sobre as causas mais frequentes de
intoxicação e de envenenamento em crianças de 1 a 5 anos.
I.

As substâncias caseiras usadas para eliminar pragas matam menos do que as plantas.

II.

Os seis itens citados são os únicos causadores de mortalidade na faixa etária indicada.

III. Os produtos químicos são responsáveis por mais mortes do que os animais peçonhentos.
IV. Os produtos farmacêuticos indicam a principal causa das mortes nos anos iniciais de vida.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
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06) As palavras expressam ideias, ações, conceitos, mas podem apresentar diferentes significados, dependendo
do contexto em que são usadas.
Leia os dois textos a seguir.
Texto I
“Foram dias inesquecíveis! A cidade mascarou-se de arlequim, fantasiou a imaginação e saiu para a folia!
Belo Horizonte virou um formigueiro naquele Carnaval.”
(Texto elaborado pela Banca. 22 fev. 2019.)

Texto II

(Disponível em: <https://wordsofleisure.com/2014/08/06/tirinha-do-dia-turma-da-monica-e-o-formigueiro/>. Acesso em: 22 fev. 2019.
Adaptado.)

A esse respeito, preencha corretamente as lacunas do texto.
No Texto I, a palavra “formigueiro” foi empregada com o sentido de _______________; já no segundo, ela
significa _______________.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a) agitação / morada
b) comichão / terreno
c) formigamento / jardim
d) desassossego / quintal
07) Segundo a forma e o significado dos vocábulos, é possível classificá-los como antônimos (quando apresentam
sentido oposto ou inverso) e sinônimos (cujos significados são idênticos ou muito semelhantes).
Associe as colunas, relacionando corretamente a classificação aos seus respectivos pares de palavras.
CLASSIFICAÇÕES

PARES DE PALAVRAS

(1) Antônimos

(...) alfabeto / abecedário.

(2) Sinônimos

(...) colóquio / diálogo.
(...) soberba / humildade.
(...) extinguir / abolir.
(...) iluminado / sombrio.

A sequência correta dessa associação é
a) (1); (2); (1); (2); (1).
b) (1); (2); (2); (1); (2).
c) (2); (1); (2); (2); (2).
d) (2); (2); (1); (2); (1).
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08) A anedota (ou piada) é um gênero textual humorístico, popular, que tem a intenção de levar ao riso.
A esse respeito, leia o texto seguinte.

			

(Disponível em: <http://professoragabrielameireles.blogspot.com/p/generos-textuais.html>. Acesso em: 22 fev. 2019.)

Avalie o que se afirma sobre as características fundamentais do gênero textual anedota identificado na tirinha.
I.

Ser escrito com linguagem simples e informal.

II.

Criar uma história curta para descontrair o leitor.

III. Narrar situações cotidianas com ironia e bom humor.
IV. Transmitir uma informação objetiva sobre a realidade.
V.

Influenciar e persuadir o receptor, por meio de um apelo.

Está correto apenas o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, II e V.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V.

Auxiliar de Serviços Gerais - Obras, Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza, Calceteiro, Gari, Operador I, Pedreiro, Vigilante

6

09) O texto a seguir apresenta um breve diálogo entre os personagens.

(Disponível em: < https://poesiareclamada.tumblr.com/post/132679221343/miniconto>. Acesso em: 22 fev. 2019.)

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o texto.
( ) O título do texto é formado por um substantivo e um adjetivo.
( ) A última frase faz referência ao substantivo que aparece na primeira.
( ) Na frase "Você tem lindos olhos!", a terceira palavra qualifica a quarta.
( ) A mesma regra de acentuação se aplica às palavras "você" e "também".
( ) Os dois substantivos presentes no texto pertencem a gêneros diferentes.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (F); (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (V); (F); (F).
c) (V); (V); (F); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (V); (F).
10) O texto a seguir contém uma advertência que se comunica a alguém.

(Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g1023722-d8619554-i150399286-Aldeia-Matinhos_State_of_
Parana.html>. Acesso em: 22 fev. 2019.)

Pelo tipo de mensagem que o texto traz, é correto classificá-lo como
a) um aviso.
b) uma tirinha.
c) um anúncio.
d) uma propaganda.
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ÉTICA PROFISSIONAL
11) Complete a frase abaixo de acordo com o que está escrito na Constituição Federal Brasileira, no que se refere
aos princípios constitucionais da Administração Pública.
Em relação à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, é correto afirmar que obedecerá aos princípios de
a) licitude / pessoalidade / eficácia / transparência / comodidade.
b) formalidade / burocracia / sigilo / melhor gestão / continuidade.
c) continuidade / modicidade / progresso / celeridade / anterioridade.
d) legalidade / impessoalidade / moralidade / publicidade / eficiência.
12) O agente público que integra a Administração Pública do Poder Executivo Estadual deve prestar a atenção em
alguns princípios e valores fundamentais. O Decreto Nº 46.644 de 2014 dispõe sobre o Código de Conduta
Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual e aponta tais princípios.
A sequência em que todos os princípios estão presentes no Decreto é
a) boa-fé / honestidade / fidelidade ao interesse público.
b) desrespeito à dignidade da pessoa humana / sigilo / presteza e intempestividade.
c) pessoalidade / indignidade e decoro no exercício de suas funções / deslealdade às instituições.
d) inassiduidade / pontualidade / cuidado e desrespeito no trato com as pessoas, subordinados, superiores
e colegas.
13) A conduta ética deve ser observada com muita importância no ambiente de trabalho e em suas relações entre
as pessoas.
De acordo com o Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 46.644 de 2014, é correto
afirmar que é um direito ou garantia do agente público
a) facilitar atividades de fiscalização pelos órgãos de controle.
b) atender prontamente às questões que lhe forem encaminhadas.
c) manifestar-se livremente, observado o respeito à imagem da instituição e dos demais agentes públicos.
d) ser justo e honesto no desempenho de funções e no relacionamento com subordinados, colegas, superiores
hierárquicos, parceiros, patrocinadores e usuários do serviço.
14) O Código de Ética Profissional do Serviço Público – Decreto nº 46.644 de 2014 também prevê as proibições
ao agente público.
Nesse sentido, é correto afirmar que não é permitido ao agente público
a) promover ampla divulgação do Código de Ética.
b) dar ao Governador do Estado sugestões de aprimoramento do Código de Ética.
c) exercer atividade profissional antiética ou ligar seu nome a negócios que atentem contra a moral pública.
d) resolver dúvidas a respeito da interpretação das normas do Código de Ética e decidir sobre os casos que
não estão previstos no Código.
15) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual
haverá uma Comissão de Ética.
Qual a finalidade da Comissão de Ética?
a) Cuidar das compras e da logística da Administração Pública.
b) Fazer a publicidade do funcionamento da Administração Pública.
c) Contratar pessoas para o trabalho regular da Administração Pública.
d) Divulgar as normas do Código de Ética e atuar na prevenção e na apuração de falta ética no âmbito da
respectiva instituição.
16) Qual conduta abaixo é caracterizada como ética?
a) Desrespeitar a privacidade do colega de trabalho.
b) Fazer críticas que não sejam construtivas e de forma ríspida.
c) Ser honesto e ser ágil na prestação de contas de suas atividades.
d) Não reconhecer o mérito do colega e nem mesmo seus próprios erros.
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17) Sobre a improbidade administrativa, é correto afirmar que ela é
a) um ato que não causa consequência para quem o praticou.
b) uma conduta praticada pelo particular que não causa prejuízo para a administração pública.
c) uma conduta ética que deve ser praticada por todos os agentes públicos porque não causa prejuízo aos
cofres públicos.
d) um ato ilegal praticado na Administração Pública, quando um agente público age de forma desonesta e
desleal no cumprimento das suas funções públicas.
18) É correto afirmar que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de um agente público que
praticou ato de improbidade administrativa podem ser efetivadas
a) após a decisão judicial de primeira instância.
b) após o julgamento judicial em segunda instância.
c) somente com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
d) imediatamente após a investigação conclusiva do ato de improbidade.
19) A Comissão de Ética e o Conselho de Ética não podem dizer que não darão decisão em processo ético, com
a justificativa de que o Código de Ética não fala a respeito do assunto que precisa de decisão.
Nesse sentido, caso um assunto que não é tratado no Código de Ética seja levado à Comissão ou ao
Conselho, esse assunto será determinado
a) por decisão judicial.
b) pela aplicação das normas internacionais.
c) por decisão de casos semelhantes julgados anteriormente.
d) pela aplicação dos princípios que regem a Administração Pública.
20) A apuração de algum fato praticado pelo agente público que desrespeite o Código de Ética será instaurada
através de denúncia com provas ou pela própria Comissão de Ética ou pelo próprio Conselho de Ética.
Sobre esse procedimento, complete corretamente as lacunas da frase.
A Lei fala que depois de passar_________________ anos __________________ do fato, não pode ser
apurada a falta ética porque passou muito tempo sem alguém tomar atitude para esta apuração. Isso se
chama ______________________.
A sequência que preenche corretamente as lacunas é
a) dois / da ocorrência / prescrição.
b) três / da ocorrência / prescrição.
c) dois/ do conhecimento / decadência.
d) três / do conhecimento / decadência.

Auxiliar de Serviços Gerais - Obras, Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza, Calceteiro, Gari, Operador I, Pedreiro, Vigilante

9

CONHECIMENTOS GERAIS
21) Leia o texto a seguir.
Polícia prende homem acusado de aliciar jovens para jogar Baleia Azul
Publicado em 18/07/2017 - 12:00 Por Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

Policiais civis prenderam (...) um homem de 23 anos, acusado de aliciar crianças e adolescentes para o
desafio da Baleia Azul. Ele (...) confessou ter cooptado cerca de 30 vítimas para o jogo (...). Além do mandado
de prisão contra o homem, policiais cumprem 24 mandados de busca e apreensão em nove estados.
Segundo a Polícia Civil, o homem abordava as vítimas nas redes sociais e apresentava 50 desafios (...) Para
garantir que as vítimas permanecessem no jogo, o homem fazia ameaças de morte a elas e a membros de
sua família. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio começou a monitorar
as redes sociais e encaminhou ofícios a escolas e postos de saúde para que fossem reportados casos de
automutilação envolvendo menores de idade.
(Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/policia-prende-homem-acusado-de-aliciar-jovens-para-jogar-baleiaazul. Acesso em: 24 mar.2019.)

O trecho acima relaciona-se ao “jogo” Baleia Azul que foi desenvolvido na Rússia e chegou ao Brasil em
2017, causando bastante alvoroço. O desafio consiste em uma troca de mensagens em redes sociais nas
quais elenca-se uma série de tarefas a serem cumpridas pelos participantes.
A esse respeito, é correto afirmar que a grande preocupação causada pelo “jogo” e que, inclusive, mobilizou
a polícia, consistia no último desafio que incentivava a/o
a) roubo.
b) estupro.
c) suicídio.
d) overdose.

22) Observe infográfico a seguir:

A análise dos dados do infográfico apresentado nos permite afirmar que, exceto,
a) as regiões Sul e Sudeste têm mais de 80% da população vivendo em áreas urbanas.
b) a porcentagem da população brasileira que vive hoje em áreas rurais no Brasil é de 15%.
c) a região brasileira com o maior número de pessoas vivendo na área rural no Brasil é a Norte.
d) a região Sudeste concentra o maior número de pessoas que vivem em áreas urbanas no Brasil.
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23) Charles de Montesquieu, um pensador iluminista de origem francesa, foi quem inspirou a divisão dos Estados
modernos em três poderes, criando a Teoria dos Três Poderes ou da Tripartição dos Poderes do Estado.
Essa teoria estabelece que existem três instâncias do poder nas repúblicas, que é o caso do Brasil, sendo
elas o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.

(Disponível em: https://www.estudokids.com.br/os-tres-poderes-executivo-legislativo-e-judiciario/. Acesso em: 25 mar. 2019.)

Considerando o texto e a imagem apresentada, é correto afirmar que os deputados e senadores são membros
do poder
a) Judiciário.
b) Executivo.
c) Legislativo.
d) Moderador.
24) De todas atribuições de um presidente da República, a fundamental é zelar pela Constituição da República.
O documento é um conjunto de regras de governo que rege o ordenamento jurídico de um País. A versão em
vigor atualmente – a sétima na história do Brasil – foi promulgada em 5 de outubro de 1988. (...) No Brasil,
a Constituição de 1988 foi elaborada pelo Congresso Constituinte, composto por deputados e senadores
eleitos democraticamente em 1986 e empossados em fevereiro de 1987. O trabalho, concluído em um ano
e oito meses, permitiu avanços em áreas estratégicas como saúde (com a implementação do Sistema Único
de Saúde), direito da criança e do adolescente e novo Código Civil.
(Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/acervo/constituicao-federal. Acesso em: 25 mar.2019.)

A atual Constituição Brasileira, promulgada em 1988, é o marco da consolidação da democracia no Brasil.
Considerando esse documento e o contexto de sua formulação, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o
que se afirma.
( ) A nova constituição foi escrita ainda durante o regime militar.
( ) A Constituição de 1988 proibiu o direito de voto para os analfabetos.
( ) A Constituição Federal do Brasil de 1988 é também conhecida como a Constituição Cidadã.
( ) O documento foi elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita democraticamente e presidida
por Ulysses Guimarães.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (V); (F); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (F); (F); (V); (V).
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25) No início do ano 1940, Belo Horizonte se esforçava para deixar para trás sua imagem de cidade de funcionários
e assumir uma posição de destaque como pólo industrial. No próprio ano de 1940 (...) foi nomeado (um)
prefeito pelo interventor Benedito Valadares e logo passou a agir sobre as “doenças” da cidade: suas
primeiras obras consistiram em renovar a pavimentação da zona central, asfaltar a avenida Afonso Pena
e tornar realidade a avenida do Contorno. Com 12 quilômetros, pouco tempo depois a nova avenida seria
inaugurada (...). (...) passou para a história da cidade como o “prefeito-furacão”, pela quantidade e rapidez
das obras que realizou.
(Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/ (texto adaptado). Acesso em: 25 mar.2019.)

Entre 1946 e 1964, o Brasil foi governado por presidentes, na sua maioria, carismáticos e por isso esse
período ficou conhecido como populista. Durante esses anos, o país teve 4 presidentes eleitos e, dentre eles,
um havia sido também prefeito de Belo Horizonte.
Quem foi esse presidente?
a) Afonso Pena.
b) Jânio Quadros.
c) Getúlio Vargas.
d) Juscelino Kubitschek.
26) É correto afirmar que o município de Nova Módica está sob jurisdição da Comarca de
a) Peçanha.
b) Itambacuri.
c) Teófilo Otoni.
d) Governador Valadares.
27) De acordo com o IBGE/2010, quantos habitantes o município de Nova Módica possuía?
a) 3.120.
b) 3.790.
c) 4.120.
d) 4.790.
28) A sequência que apresenta corretamente os três municípios mais próximos de Nova Módica, considerando a
distância em quilômetros, via rodoviário, é
a) Pescador / Frei Gaspar / Campanário.
b) Pescador / Frei Gaspar / Itambacuri.
c) Itambacuri / São José do Divino / Frei Inocêncio.
d) São José do Divino / Pescador / São Felix de Minas.
29) A data correta da emancipação do município de Nova Módica é
a) 30 de março de 1964.
b) 30 de junho de 1964.
c) 30 de setembro de 1962.
d) 30 de dezembro de 1962.
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30) Em relação ao Artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Nova Módica - Da Administração Pública Municipal
- indique se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.
( ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
( ) A investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
( ) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos e não poderá ser prorrogado.
( ) É assegurado ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) (V); (F); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (F).
c) (V); (V); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (V).
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RASCUNHO
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RASCUNHO
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (10 questões), Ética Profissional (10 questões), Conhecimentos
Gerais (10 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2019.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓ Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.
Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.

10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
Auxiliar de Serviços Gerais - Obras, Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza, Calceteiro, Gari, Operador I, Pedreiro, Vigilante
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