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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

FRONTEIRA - MG 

Concurso Público nº 01/2016 

 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargos: 
COVEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, JARDINEIRO, PEDREIRO,  

SERVIÇOS GERAIS, SERVIDOR BRAÇAL E TRATORISTA 

Cargo Pretendido 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 

1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados no envelope plástico fornecido na 
entrada.    Deverá ficar sobre a mesa apenas LÁPIS, BORRACHA, CANETAS E DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de  

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.  
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha de Rascunho 

e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO haverá 2ª 

via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 23/05/16; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 
Utilize o grupo de palavras a seguir para responder as questões de 1 a 3. 
 
CADEIRA – GARRAFA – AMIGO – MACACO 
 
1. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas em ordem alfabética: 
 
a) AMIGO – CADEIRA – GARRAFA – MACACO;  
b) MACACO – GARRAFA – CADEIRA – AMIGO; 
c) CADEIRA – AMIGO – MACACO – GARRAFA; 
d) AMIGO – MACACO – CADEIRA – GARRAFA. 
 
2. Todas as palavras do grupo acima possuem três sílabas. Elas são chamadas de: 
 
a) polissílabas; 
b) trissílabas; 
c) monossílabas; 
d) dissílabas. 
 
3. Marque com X a palavra que é um nome de um animal: 
 
a) CADEIRA; 
b) GARRAFA; 
c) MACACO; 
d) AMIGO. 

 
4. O nosso alfabeto oficial é formado por: 
 
a) 5 vogais e 20 consoantes; 
b) 5 vogais e 19 consoantes; 
c) 18 consoantes e 5 vogais; 
d) 5 vogais e 21 consoantes. 
 
5. Assinale a alternativa em que TODAS as palavras estão escritas 
INCORRETAMENTE: 
 
a) enxarcada, rais, tijela, fossinho; 
b) colchão, májico, brasileiro, feijão; 
c) tangerina, criança, filhote, bolsa; 
d) transformar, respirar, cunhado, selo. 
 
6. Nas frases, o ponto de interrogação é utilizado para fazer perguntas. Marque com 
X a frase em que aparece o ponto de interrogação. 
 
a) Vocês estão completamente errados! 
b) Minha nota de português não foi boa. 
c) Você gosta de brincar de adedanha? 
d) Ontem eu dormi cedo. 
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7. A separação das sílabas está CORRETA na palavra: 
 
a) in-te-re-ssan-te; 
b) a-pan-ha-da; 
c) in-feliz-men-te; 
d) ad-mi-ra-ção. 
 
8. “Na sala de aula não tinha mais que uma dúzia de candidatos”.  
O numeral referente a palavra dúzia é: 
 
a) 12; 
b) 10; 
c) 6; 
d) 22. 
 
9. As palavras da nossa língua costumam ter sílabas pronunciadas com mais força, 
chamadas de sílabas tônicas. Quando a última sílaba é a tônica, essa palavra é: 
 
a) Monossílaba; 
b) Oxítona; 
c) Proparoxítona; 
d) Paroxítona. 
 
10. Assinale com X a alternativa em que TODAS as palavras sempre devem ser 
escritas com letra maiúscula, obrigatoriamente: 
 
a) Minas Gerais, Adriana, Pente, Francisco; 
b) Marcos, Vestido, Mala, Avião; 
c) Boca, Velho, Livro, Computador; 
d) Antônio, Maria, Belo Horizonte, Pedro. 
 
11. Todas as alternativas apresentam palavras no plural, EXCETO: 
 
a) corações, casas, portões, pessoas; 
b) anéis, felizes, cantores, provas; 
c) computador, dedo, viagem, roupa; 
d) papéis, caixas, livros, canetas. 
 
12. Marque com X a alternativa que apresenta apenas palavras masculinas: 
 
a) menino, cantor; 
b) garota, diretora; 
c) aluna, traidora; 
d) moça, leoa. 
 
13. A frase“ Ela não está em casa.” é um exemplo de frase: 
 
a) afirmativa; 
b) interrogativa; 
c) exclamativa; 
d) negativa. 
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14. Carneiro é o masculino de: 
 
a) ovelha; 
b) cabra; 
c) égua; 
d) vaca. 
 
15. Assinale com X a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente no plural: 
 
a) órgãos, grãos, gaviãos; 
b) mamãos, limões, regiões; 
c) irmãos, cães, mãos; 
d) televisões, capitãos, leões. 
 
16. Das palavras a seguir, identifique a única que é proparoxítona: 
 
a) possível; 
b) bússola; 
c) aterrorizante; 
d) viúva. 
 
17. Com relação às palavras mau e mal, marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Mau saí do banheiro, vi você chegar. 
b) As coisas no Brasil vão de mau a pior. 
c) Passei muito mal ontem à noite. 
d) O mal cheiro exalou por toda a sala. 
 
18. Leia o poema: 
 

O mundo é cheio de nomes. 
Para escrever qualquer deles, 

Pato, sapato, caneta, borboleta, 
É preciso usas as LETRAS. 

 
FRANÇA Mary; FRANÇA Eliardo. Alfabeto dos pingos! SÃO PAULO: ÁTICA, 2000. 

 
Conforme o poema, o que usamos para escrever os nomes? Marque com X: 
 
a) símbolos; 
b) números; 
c) letras; 
d) desenhos. 
 
19. Dos nomes que aparecem no poema, o que tem o MAIOR número de letras é: 
 

a) pato; 
b) sapato; 
c) caneta; 
d) borboleta. 
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20. Marque com X a alternativa que contém o número de consoantes que foram 
usadas para escrever a palavra BORBOLETA: 
 
a) três; 
b) duas; 
c) cinco; 
d) quatro. 
 

 
PROVA DE MATEMÁTICA 

 
21. Em minha cidade, o jornal de domingo custa R$3,00. Conforme vai vendendo 
seus jornais, o jornaleiro anota números em seu caderno. Quando vendeu o 1º 
jornal, ele escreveu 3. No 2º jornal vendido, ele escreveu 6. 
 
Veja as anotações do jornaleiro: 
 

3 6 9 12 15 

 
De acordo com os números anotados, quantos jornais ele vendeu até agora? 
 
a) 15 jornais; 
b) 5 jornais; 
c) 4 jornais; 
d) 6 jornais. 
 
Para responder as questões 22 e 23 consulte a tabela a seguir. 
 

Laura Gustavo Flávio Jaqueline 

7 anos 9 anos 8 anos 6 anos 

 
22. Qual das crianças nasceu primeiro? 
 
a) Laura; 
b) Flávio; 
c) Gustavo; 
d) Jaqueline. 
 
23. Se somarmos a idade de todas as crianças, encontraremos qual número? 
 

a) 30; 
b) 29; 
c) 31; 
d) 32. 
 

24. Marque com X a alternativa que completa a frase a seguir: 
 

Se hoje é dia 18, ontem foi dia ___ e amanhã será dia ___. 
 

a) 19 e 20; 
b) 17 e 20; 
c) 19 e 17; 
d) 17 e 19. 
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25. Veja esta sequência numérica: 
 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

 
Todos os números a seguir são maiores que 46, EXCETO: 
 

a) 47; 
b) 45; 
c) 48; 
d) 49. 
 
26. A alternativa que está CORRETA em relação ao nome do número à sua 
representação com algarismos é: 
 

a) vinte e cinco / 27; 
b) trinta e três / 33; 
c) trinta e nove / 29; 
d) vinte e sete / 37. 
 
Para responder as questões 27 e 28, consulte o seguinte enunciado: 
 

Marcela tem um primo com 14 anos e uma prima com 16 anos. 
 

27. Marcela tem a metade da idade de seu primo. Assinale com X a idade de 
Marcela. 
 
a) 8 anos; 
b) 7 anos; 
c) 9 anos; 
d) 6 anos. 
 
28. O pai de Marcela tem o dobro da idade de sua prima. Quantos anos ele tem?  
 

a) 32 anos; 
b) 28 anos; 
c) 30 anos; 
d) 31 anos. 
 
29. Em ordem crescente, que número vem logo depois de 39? 
 

a) 37; 
b) 41; 
c) 38; 
d) 40. 
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30. As embalagens de presentes costumam ser enfeitadas com laços coloridos. 
Observe o tamanho das fitas: 

 
 
 

                     
                
                                                                                           
 

 
 
 
 
 

A fita mais comprida vai enfeitar um presente. De que cor será a fita escolhida? 
 
a) azul; 
b) amarela; 
c) vermelha; 
d) rosa. 
 
Utilize o quadro de preferências de esportes feito a partir de uma entrevista para 
responder as questões 31, 32 e 33. 
 

BRINQUEDO PREFERÊNCIA 

Futebol 10 

Natação 4 

Ciclismo 5 

Volei 6 

 
31. Qual é o esporte preferido das pessoas entrevistadas? 
 
a) Futebol; 
b) Natação; 
c) Ciclismo; 
d) Volei. 
 
32. Quantas pessoas ao todo participaram da entrevista? 
 
a) 22; 
b) 23; 
c) 24; 
d) 25. 
 
33. Quantos votos a mais que o segundo colocado teve o esporte preferido? 
 
a) 4; 
b) 3; 
c) 2; 
d) 1. 
 

AZUL 

AMARELA 

VERMELHA 

ROSA 
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34. Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
Marque com X a alternativa que indica a ordem em que está o último menino da fila. 
 
a) oito; 
b) sexto; 
c) sétimo; 
d) oitavo. 
 
Para resolver as questões 35 e 36, considere a seguinte situação: 
 

Paulo mora em uma cidade litorânea e vende bonés e chapéus na praia. Ontem, 
pela manhã, ele vendeu 2 bonés por 7 reais cada um e 3 chapéus por 10 reais cada 
um. 
 
35. Quanto de dinheiro Paulo arrecadou com essa venda? 

 

a) 41 reais; 
b) 42 reais; 
c) 43 reais; 
d) 44 reais. 
 
36. À tarde, Paulo conseguiu vender mais 3 bonés e 1 chapéu, pelos mesmos 
preços. Quanto de dinheiro Paulo arrecadou com as vendas da manhã e da tarde? 
 

a) 31 reais; 
b) 33 reais; 
c) 75 reais; 
d) 85 reais. 
 
37. A casa de Mariana está em reforma. Na pintura, foram gastos 420 litros de tinta 
branca, 25 litros de tinta marrom e 132 litros de tinta verde. Quantos litros de tinta 
foram gastos ao todo? 
 

a) 527 litros; 
b) 577 litros; 
c) 575 litros; 
d) 570 litros. 
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Consulte a tabela a seguir para responder as questões 38, 39 e 40. 
 
Laura e Tiago jogam pega-varetas. A tabela informa quantos pontos vale cada 
vareta. 
 

COR NÚMERO DE PONTOS 

Preto 50 

Azul 20 

Verde 15 

Vermelho 10 

Amarelo 5 

 
38. Na primeira rodada, Laura pegou 2 varetas verdes e 1 amarela. Quantos pontos 
ela fez? 
 
a) 30; 
b) 35; 
c) 40; 
d) 45. 
 
39. Na segunda rodada, Laura pegou 1 vareta preta e 1 vermelha. Quantos pontos 
ela fez nessa rodada? 
 
a) 30; 
b) 40; 
c) 50; 
d) 60. 
 
40. Considerando as duas rodadas, quantos pontos Laura já tem? 
 
a) 95; 
b) 94; 
c) 93; 
d) 92. 


