Prefeitura Municipal de Rio Novo

Processo Seletivo Simplificado
001/2017
Para Contratação e Formação de
Cadastro Reserva para Contratação Temporária
por Excepcional Interesse Público

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO:

Técnico de Nível Médio I
Nº INSCRIÇÃO:
NOME:
ASSINATURA:
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INSTRUÇÕES GERAIS
Você recebeu do Fiscal de Sala os seguintes materiais:
• CARTÃO DE RESPOSTAS, onde o candidato deverá examinar se o
número de inscrição impresso está correto.
• CADERNO DE QUESTÕES, onde o Candidato deverá preencher a
próprio punho e com LETRA DE FORMA LEGÍVEL o nome, o número
de inscrição e assinar como no documento de identificação.
• Este caderno contém 10 QUESTÕES distribuídas em PÁGINAS NUMERADAS.
• Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal
de Sala.

Atenção: NÃO ABRA este caderno até que o fiscal sinalize o
início da prova.
A duração da prova é de 2h (duas horas). Este tempo inclui o
preenchimento do Cartão de Respostas e a Prova Escrita.
• Verifique, no Caderno de Questões se faltam folhas, se a sequência e o número de questões conferem. Não destaque folhas da Prova. É permitido ao candidato somente destacar na
linha pontilhada, o gabarito rascunho da última página desde
caderno, sem danificar o material.
• Durante a realização das provas não será permitido qualquer
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem
a utilização de livros, apontamentos, manuais, ou impressos,
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bem como, máquina calculadora, telefone móvel, agenda eletrônica ou similares, relógio do tipo data-bank, bip, MP3, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de mensagens,
sob pena de exclusão do concurso, devendo mantê-los DESLIGADOS e devidamente identificado pelo fiscal de sala, ou qualquer outro material.
• É expressamente proibido ao candidato entrar ou permanecer
com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha a posse de arma, deverá ser orientado a entregá-la
na Coordenação e buscá-la no término das provas;
• Ao terminar a conferência do Caderno de Questões, caso o
mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não
cabendo reclamações posteriores neste sentido.
• O Caderno de Questões pode ser usado livremente para fazer
rascunhos, a fim de concluir pelas respostas às questões formuladas.
• A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitido perguntas aos Fiscais de Sala. Cabe
única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
• Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com 05 (Cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada,
para fins de correção, uma única resposta correta por questão.
• Transcreva para o cartão de respostas o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o círculo correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta, conforme o
exemplo a seguir:
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Questão
00

Resposta

A B C D E

• Não haverá substituição do cartão de respostas por erro de
preenchimento. No cartão de respostas, marcação de mais de
uma alternativa em uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo destinado para cada marcação poderão anular a questão. O cartão de respostas não pode
ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• O candidato só poderá retirar-se da Sala de aplicação da prova após 40 (quarenta) minutos de seu início. Somente em caso
de urgência, pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
Fiscal de Sala. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Questões contendo a Prova Objetiva e o Cartão de Respostas, DEVIDAMENTE ASSINADO.
Esclarecendo que por razões de segurança, a Administração de
Talentos Humanos disponibilizará as Questões da Prova Objetiva no site http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo a
partir das 9 horas do dia 27 de Novembro de 2017.
• Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de gabarito, do resultado e recursos. As informações serão publicadas na internet. O Gabarito desta Prova será divulgado no site
http://www.rionovo.mg.gov.br/processo-seletivo no dia 27de
Novembro de 2017 à partir das 9:00 horas.
BOA PROVA!
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 1 – De acordo com o Hino do município de Rio Novo:
Protege as letras; teus filhos
Subtrai das trevas a luz,
Do amor lhes mostra os rebrilhos
Nas santas leis de Jesus.
Refrão
Assim, nos doces cantares
Da grata posteridade,
Céus de paz serão teus lares
No amor, na felicidade.
Refrão
Salve, terra hospitaleira,
Na paz e união de teu povo!
Salve, pérola mineira,
Salve, gentil Rio Novo!
É correto afirmar sobre as palavras grifadas, exceto:
a) Subtrai é uma palavra dissílaba, oxítona, composta por um ditongo
decrescente.
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b) Rebrilhos é uma palavra trissílaba, paroxítona, possuindo dois dígrafos.
c) Posteridade é uma palavra polissílaba, paroxítona, possuindo um dígrafo.
d) Pérola é uma palavra trissílaba, proparoxítona,
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 2 – São palavras oxítonas, exceto:
a) Hangar
b) Cristal
c) Eficaz
d) Lousa
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

QUESTÃO 3 – Está correta a separação de sílaba, exceto:
a) Ji- boi – a
b) P-neu-mo-ni-a
c) Ab-dô-men
d) A-ve-ri-guei
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
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QUESTÃO 4 – O núcleo do sujeito está grifado corretamente, exceto:
a) Minha tataravó já morreu.
b) As belas modelos do Brasil encantam o mundo.
c) Um homem alto abriu a porta.
d) Ana e Rute fizeram compras no sábado.
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

MATEMÁTICA

QUESTÃO 5 – Rogério comprou um aparelho e obteve um desconto de
15%, por ter feito o pagamento à vista. Se ele pagou R$ 102,00 reais pelo
aparelho, qual era o preço original?
a) 120,00
b) 132,00
c) 119,00
d) 106,00
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
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QUESTÃO 6 - Em um triângulo retângulo isósceles, a medida da hipotenusa é igual a 7 cm. O perímetro desse triângulo é igual a:
a) 14 √2

b) 7 (1 + √2)
c) 7 + √2

d) 7 + (7 √2)/2

e) NRA – Nenhuma das
Respostas Acima

QUESTÃO 7 - O abrigo de animais de uma cidade organizou um evento para estimular a adoção de cães e gatos abandonados. Ao final do
evento, os números de adoções foram os seguintes:

Animal / Idade
Cão
Gato

Filhote
13
15

Adulto
8
6

Os organizadores solicitaram a uma das pessoas que adotaram um
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animal nesse evento, que respondesse a um questionário. A probabilidade de que a pessoa escolhida tenha adotado um animal já adulto,
é de:
a) 7/6
b) 1/3
c) 7/3
d) 1/6
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

QUESTÃO 8 - Para quais valores de m a função f(x) = x² + 5x + 5m assume valores positivos para todo x real?
a) m = 5/4
b) m > 4/5
c) m > 5/4
d) m < 4/5
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 9 - As cidades contemporâneas têm um conjunto de desafios nas políticas de transporte e circulação com a finalidade de promover acesso amplo e democrático ao espaço público. A esse conjunto de
ações dar-se o nome de:
a) Circulação Automobilística
b) Automobilização
c) Socialização
d) Mobilidade Urbana
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima
QUESTÃO 10 - O General Olympio Mourão Filho, comandante do I Exército, partiu de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro com as tropas da 4ª
Divisão da Infantaria antecipando a queda do presidente João Goulart,
iniciando um período histórico conhecido como:
a) Estado Novo
b) Ditadura Militar
c) República Nova
d) Império
e) NRA - Nenhuma das Respostas Acima

