
  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO 
 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2013 
 

SERVENTE 
 

S Ó     A B R A     Q U A N D O     AUTORIZADO 

Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa (15 questões) e de Conhecimentos Gerais                             
(15 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Anexo I, do Edital nº 01/2013 . 

Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno. 

Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA: 

- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade. 

- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado. 

Atenção ao transferir as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA: 

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 
resposta solicitada de cada questão; 

- assinale somente uma alternativa em cada questão. 

Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão 
computadas questões não assinaladas ou  rasuradas. 

 NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 O CARTÃO-RESPOSTA não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. CUIDE BEM 
DELE. ELE É A SUA PROVA. 

O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição 
das respostas do Caderno de Questões para o CARTÃO-RESPOSTA. 

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o rascunho do Cartão-
Resposta, 60 (sessenta) minutos após o início da prova. 

Reserve os últimos 30 minutos para preencher seu Cartão-Resposta. 

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala O CARTÃO-
RESPOSTA, devidamente PREENCHIDO e  ASSINADO. 

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

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

D U R A Ç Ã O     D A     P R O V A :     0 3: 0 0     (TRÊS)     H O R A S 
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LINGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 07 referem-se ao texto abaixo: 

 

Zeladoras produzem materiais de limpeza em escola do Maranhão 

 

Uma escola pública do Maranhão criou uma forma de garantir a limpeza das dependências do prédio, de 

forma econômica. São as zeladoras e as mães de alunos que produzem parte do material de limpeza que vai 

ser utilizado. 

 

Elas aprenderam a fazer sabão, detergente e desinfetante, através de um curso oferecido pela escola em 

parceria com o Centro de Capacitação e Tecnologia do Maranhão. Hoje, o grupo consegue produzir em três 

horas 200 litros de detergente. No mesmo espaço de tempo, elas fazem cerca de 12 kg de sabão. Já o 

desinfetante é feito em apenas 10 minutos. "Tudo no começo é difícil. Mas, com o tempo e com a ajuda dos 

amigos, conseguimos aprender bastante coisa", afirmou uma zeladora. 

 

Para a fabricação dos produtos, quase a totalidade de materiais é reutilizada. O restante do óleo usado para 

cozinhar, por exemplo, é usado para fabricar o sabão em barra. Os componentes químicos usados na 

produção dos materiais são oferecidos pela direção do colégio. 

 

O diretor da escola afirma que o investimento tem apresentado resultados positivos tanto na limpeza da escola 

como também na economia da unidade de ensino. "Estamos fazendo uma economia de aproximadamente R$ 

180 por mês, com produtos como detergente, sabão líquido e sabão em pedra", afirmou o diretor. 

(http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/09/zeladoras-produzem-materiais-de-limpeza-em-escola-de-caxias-ma.html. Acesso: 
18/10/2013. Adaptado.) 

 
 
Questão 01. O texto tem o objetivo de 

 

a) divulgar a importância do óleo de cozinha para fabricar sabão. 

b) ensinar a zeladora a fazer sabão e outros produtos de limpeza. 

c) informar sobre a produção de produtos de limpeza na escola. 

d) mostrar como agir para obter uma economia de R$180 por mês. 

 

 

Questão 02. Esse texto é uma 
 

a) anúncio classificado. 

b) carta pessoal. 

c) crônica esportiva. 

d) matéria de jornal. 
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Questão 03.  De acordo com o texto, o material de limpeza é feito  

 

a) pela escola e pelas mães dos alunos. 

b) pela escola e pelo centro de capacitação. 

c) pelas zeladoras e pelas mães de alunos. 

d) pelas zeladoras e pelo diretor da escola. 

 

Questão 04. O resultado do material de limpeza feito na escola é uma 

 

a) economia de R$ 180 no mês. 

b) escola limpa e bem organizada. 

c) parceria entre escola e sociedade. 

d) produção de 12 kg de sabão. 

 

Questão 05. Qual destas palavras retiradas do texto tem a mesma quantidade de sílabas que a palavra 

“zeladora”? 

 

a) Desinfetante 

b) Investimento 

c) Maranhão 

d) Positivos  

 

Questão 06. Releia este trecho do texto: 

 

“Estamos fazendo uma economia de aproximadamente R$ 180 por mês, com produtos como detergente, 
sabão líquido e sabão em pedra.” 

 

A expressão “sabão em pedra” significa que o sabão  
 

a) é feito com óleo de cozinha. 

b) era usado para lavar a roupa. 

c) está em cima de uma pedra. 

d) pode ser dividido em pedaços. 

 

Questão 07. De acordo com o texto, há pessoas produzindo material de limpeza porque 

 

a) a escola é um ambiente que precisa estar sempre limpo e organizado para os alunos. 

b) a escola ofereceu um curso em parceria com o Centro de Capacitação do Maranhão. 

c) o diretor da escola afirma que o investimento tem apresentado resultados positivos. 

d) o diretor da escola está economizado cerca de R$180 por mês com esses produtos. 
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Questão 08. Observe este texto com atenção. 

 

 
(http://humortadela.bol.uol.com.br/charges/32526. Acesso: 19/10/2013.) 

 
 

O texto tem a intenção de mostrar que o Rio de Janeiro 

 

a) continua uma cidade muito violenta. 

b) é uma cidade extremamente poluída. 

c) não tem interesse pela criminalidade. 

d) precisa aumentar o número de garis. 

 
 
 

INSTRUÇÃO: As questões 09 e 10 referem-se ao texto abaixo: 
 
Uma empresa que fabrica produtos de limpeza fez a seguinte propaganda: 
 
PANOLIMPO, produtos de limpeza 

 

A Panolimpo apresenta uma linha completa de produtos e equipamentos que deixam seu ambiente mais 

limpo e higienizado. 

 

Disk faxina: você pediu, a Panolimpo entregou: (98) 1223-8597 

Entregas em domicílio 

 

Rua dos Ipês Amarelos, nº56. Andradas. 
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Questão 09. A expressão “entrega em domicílio” quer dizer que os produtos são entregues 
 

a) bem cedo. 

b) em casa. 

c) na rua. 

d) no mesmo dia. 

 

Questão 10. O produto anunciado tem a função de 

 

a) entregar em domicílio. 

b) ensinar a dar faxina. 

c) higienizar o ambiente. 

d) receber telefonemas. 

 

INSTRUÇÃO: As questões de 11 a 15 referem-se a este contracheque. 

 

Este é o contracheque de um professor no estado de São Paulo. 

 

 

(http://goo.gl/B9OMtr. Acesso: 20/10/2013.) 
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Questão 11. Este é um contracheque referente ao pagamento do mês de 

 

a) março de 2012. 

b) maio de 2012. 

c) abril de 2013. 

d) junho de 2013. 

 

Questão 12. O valor total de descontos desse contracheque foi de 

 

a) R$ 12,92. 

b) R$ 71,10. 

c) R$ 84,02. 

d) R$ 574,35. 

 

 

 

Questão 13. Nesse mês, o professor recebeu, em sua conta, o valor de 

 

a) R$ 574,35. 

b) R$ 596,65. 

c) R$ 646,37. 

d) R$ 658,37. 

 

Questão 14. De acordo com o contracheque, esse professor recebe o benefício do 

 

a) abono salarial. 

b) auxílio transporte. 

c) plano de saúde. 

d) vale alimentação. 

 

Questão 15. Qual destas informações NÃO é encontrada nesse contracheque? 

 

a) A carga horária suplementar. 

b) A profissão do trabalhador. 

c) O nome do trabalhador. 

d) O valor dos descontos. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 16.  As cidades e os estádios da Copa das Confederações de 2013 foram: Brasília (Estádio 
Nacional), Fortaleza (Estádio Castelão), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Recife (Arena Pernambuco), Rio 
de Janeiro (Estádio Maracanã) e Salvador (Arena Fonte Nova). 
 
O jogo final da Copa das Confederações de 2013 foi realizado no estádio: 
 

a) Arena Pernambuco. 

b) Estádio Castelão. 

c) Estádio Maracanã. 

d) Estádio Nacional. 

Questão 17.  “Itabirito foi emancipada em 07 de setembro de 1923. Seu nome é oriundo da língua tupi e 
significa ‘pedra que risca vermelho’, devido a sua exuberância em riquezas minerais, principalmente de 
minério de ferro. A cidade é possuidora de várias belezas naturais e pontos turísticos.” 

Disponível em www.itabirito.mg.gov.br/nossacidade-historia .  Acesso em 15/10/2013. 
 

Ao nativo da cidade é dado o nome de 
 

a) itabirano. 

b) itabirense. 

c) itabiritano. 

d) itabiritino. 

Questão 18.   
 
O bullying, fato que vem se agravando ultimamente, tem sido mais frequente nas escolas, que é onde os 
jovens mais se encontram. Ele sempre produz consequências dramáticas para a pessoa agredida. As 
pessoas, na maioria das vezes, têm dificuldade para superar o trauma que nelas se instala pois, às vezes, a 
agressão não é só psicológica como, frequentemente, chega à agressão física e moral. 
O bullying tem aumentado principalmente nas escolas, sobretudo nas salas de aula onde normalmente ele 
começa. Na maioria das vezes, e também nos casos mais sérios, a pessoa agredida se recusa até a voltar 
para a escola. 
 
São características do bullying 
 

a) agradecimentos devido a boas ações. 

b) agressões psicológicas ou físicas. 

c) elogios agradáveis. 

d) trabalhos para benefício de alguém. 

Questão 19.   
 

 “O ano começou com o governo confiando no histórico do regime de chuvas e na meteorologia para afastar o 
risco do racionamento de energia. De fato, os primeiros dias de janeiro vieram acompanhados de chuvas, que 
voltaram a elevar, ainda que timidamente, os reservatórios das usinas hidrelétricas. Ainda assim, apenas em 
abril, no fim do período úmido, será possível diagnosticar com precisão o quadro para o abastecimento ao 
longo de 2013 e 2014. Até lá, as usinas termelétricas vão continuar a desempenhar papel fundamental para o 
parque gerador nacional, evitando por ora a necessidade de redução forçada do consumo”. 

Texto extraído da revista VEJA, edição 2305 – ano 46 – no 4, 23 de janeiro de 2013. 

 
As usinas que desempenham importante papel no período de pouca chuva  
 

a) é a usina Nova Ponte. 

b) são as usinas de cana. 

c) são as usinas termelétricas. 

d) são as usinas hidrográficas. 

http://www.itabirito.mg.gov.br/nossa
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Questão 20. 
 

“Dilma Rousseff prepara o lançamento de três projetos retumbantes para agosto. Ao ritmo de um anúncio por 
semana – no dia 12, o primeiro virá à luz, com as fanfarras de praxe - , Dilma pretende dar uma lufada de 
otimismo no hoje desanimado empresariado”. 

Texto extraído da revista VEJA, edição 2280 – ano 45 – no 31, 1º agosto de 2012. 

 
Dilma Rousseff atualmente desempenha, no Brasil, o cargo de 
 

a) Ministra da Economia  
b) Deputada Federal 
c) Presidente do Brasil. 
d) Senadora da Rupública. 

 
Questão 21.   

 
“O Programa mais médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do SUS, 
que prevê investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos 
para regiões onde não existem profissionais. 
Além da carência dos profissionais, o Brasil sofre com uma distribuição desigual de médicos nas regiões – 22 
estados possuem número de médicos abaixo da média nacional”. 

Disponível em: http://portalsaude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto/programamais  Acesso em: 21/10/2013. 

 
A sigla SUS significa: 
 

a) Sistema Único de Saúde. 
b) Sistema Unificado Social. 
c) Sistema Uniformizado de Serviços. 
d) Sistema Utilizado pela Saúde. 

 
 
Questão 22. 
 
No calendário brasileiro, existem várias datas comemorativas durante o ano. Assinale a data comemorativa 
que causa grande movimentação na decoração de lojas, casas, ruas e empresas: 
 
 

a) 1 de janeiro. 

b) 7 de setembro. 

c) 21 de setembro. 

d) 25 de dezembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portalsaude.gov.br/portalsaude/index.cfm?portal=pagina.visualizarTexto/programamais
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Questão 23.   
 
 “’O uso indiscriminado de fogos de artifício e sinalizadores é incompatível com qualquer aglomeração. A 
despeito do colorido que produzem, são armas de fogo. Matam. Incendeiam. Seu uso estará proibido nos 
estádios brasileiros durante a Copa do Mundo de 2014, por pressão da FIFA. Foram banidos em estádios 
europeus há pelo menos duas décadas. Deveriam estar proibidos em qualquer estádio brasileiro, 
especialmente depois do último dia 27 de janeiro. Naquele dia, torcedores de todo o país calaram-se em 
respeito aos mais de 200 mortos na tragédia da boate, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que pegara 
fogo após o uso de sinalizador por um grupo musical. Não são necessárias novas tragédias para que a 
segurança, e não o divertimento irresponsável, finalmente se torne prioridade absoluta no país”. 
 

Texto extraído da revista ÉPOCA, número 770, de 25 de fevereiro de 2013. 

 
A boate, em Santa Maria, onde ocorreu a tragédia referenciada no texto, foi a 
 

a) Boate As Poderosas. 

b) Boate Dancing Days. 

c) Boate Kiss. 

d) Boate Maravilhas. 

 
 
Questão 24.  
 
“A estrutura de concreto na cobertura do MAR, o Museu de Arte do Rio, com 15 centímetros de espessura, 
lembra as ondas na superfície do oceano. A aparência é tão suave que ela nem parece ser feita com 800 
toneladas de concreto. Inaugurado no aniversário do Rio de Janeiro, no dia 1º de março, depois de dois anos 
em construção, o novo museu é uma obra importante da revitalização do Porto, chamado Porto Maravilha, um 
dos principais legados prometidos à cidade pelos investimentos para a Olimpíada de 2016. O museu é 
importante não só do ponto de vista urbano, mas para o circuito nacional de arte”. 

Texto extraído da revista ÉPOCA, número 772, de 11 de março de 2013. 

 
Os museus de arte são locais onde podemos encontrar 
 

a) obras de artes. 
b) parque de diversões. 
c) pistas de corrida. 
d) supermercados. 

 
Questão 25. 

 
“Comprar um imóvel é um dos ritos de passagem para a vida adulta. As pessoas casam e sonham com a 
aquisição de uma casa para ter uma base sólida e criar os filhos. Nos últimos seis anos, com o destravamento 
do crédito imobiliário, cerca de 1 milhão de famílias brasileiras conseguiram realizar esse sonho. Como as 
incorporadoras passaram a lançar prédios e loteamentos cada vez mais luxuosos e confortáveis, intensificou-
se o costume de medir o status social de uma pessoa com base no número de metros quadrados e na 
localização do imóvel em que mora. À medida que o tempo vai passando, o aumento da demanda começou a 
elevar os preços num ritmo alucinante”. 

Texto extraído da revista EXAME, edição 1017 – ano 46 – no 10, 30/5/2012. 

 
Segundo essa reportagem, o volume de famílias brasileiras que conseguiram adquirir sua casa própria, nos 
últimos seis anos, foi de 
 
 

a) apenas 500 famílias. 

b) cerca de 1 milhão de famílias. 

c) cerca de 2 milhões de famílias. 

d) cerca de 3 milhões de famílias. 
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Questão 26. 
  
“Há várias maneiras de encarar uma tragédia. Uma delas é a brasileira. Há um sem número de comentários 
acerca da tragédia na boate de Santa Maria que chamam a atenção para o Brasil ser diferente – para pior – 
em relação aos outros países. Eles afirmam que o brasileiro confere menos importância à prevenção de 
acidentes que espanhóis, franceses, ingleses, americanos, enfim toda a sorte de nações desenvolvidas do 
Hemisfério Norte. 
Nélson Rodrigues batizou de complexo de vira-latas nosso complexo de inferioridade diante de outros países. 
O brasileiro é um narciso às avessas, cospe em sua própria imagem. Nada melhor para cuspir em nossa 
própria imagem do que uma tragédia na qual mais de 230 jovens perderam a vida de maneira completamente 
inesperada.” 

Texto extraído da revista ÉPOCA, número 767, de 4 de fevereiro de 2013. 

 
 Nélson Rodrigues, importante figura brasileira, ficou famoso por ser um 
 

a) cantor popular. 
b) escritor. 
c) médico. 
d) professor. 

 
 
Questão 27.  
 “Nos últimos anos, o Brasil vem batendo sucessivos recordes de safras agrícolas. As importações também 
crescem anualmente. Mas a falta de portos eficientes é um gargalo que atrasa embarques e desembarques e 
aumenta o custo Brasil. Para desatar esse nó, o governo atuará em três frentes, que devem render até 10 
bilhões de reais em investimentos. A primeira é a construção de novos portos – em Ilhéus (BA), Vitória (ES), e 
Manaus (AM)”. 

Texto extraído da revista VEJA, edição 2282 – ano 45 – no 33, 15 de agosto de 2012. 

 
Nos portos, as mercadorias chegam ao Brasil e dele saem, utilizando os 
 

a) aviões. 
b) caminhões. 
c) navios. 
d) trens ferroviários. 

 

 
Questão 28.  
O número de acidentes nas rodovias e nas cidades fez com que medidas mais enérgicas fossem tomadas. O 
hábito de “beber e dirigir” sempre pode causar surpresas desagradáveis e, muitas vezes, irreversíveis. 
As leis passaram a ser mais severas, punindo aqueles que não usam o bom senso e a responsabilidade ao 
volante. As multas, apreensão de carteira de habilitação e, em alguns casos, quando o excesso é maior, a 
prisão do responsável pela ação, já estão em vigor. 
 
Esse conjunto de leis já faz parte do novo código de trânsito brasileiro e é conhecido como 
 

a) Lei da Direção. 
b) Lei da Ficha Limpa. 
c) Lei do Volante. 
d) Lei Seca. 
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Questão 29.  
 
 “Com 27 anos de atraso, o metrô da região metropolitana de Porto Alegre chegou a Novo Hamburgo, cidade a 
40 quilômetros da capital. Duas das cinco estações já estão operando e as demais serão abertas até 
dezembro. A esperada notícia tinha tudo para ser festejada pelos milhares de gaúchos que todos os dias 
enfrentam engarrafamentos quilométricos na BR-116, que liga as duas cidades”. 

Texto extraído da revista EXAME, edição 1019 – ano 46 – no 12, 27/6/2013. 

 
Os gaúchos são pessoas nascidas no estado do 
 

a) Espírito Santo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Rio Grande do Norte. 
d) Rio Grande do Sul. 

 
 
Questão 30.  
 
Até há bem pouco tempo, o acesso dos estudantes às faculdades era feito principalmente por intermédio do 
vestibular. 
Essa situação foi modificada com a adoção, por várias universidades do Brasil, das notas do ENEM, 
associadas a critérios próprios de cada universidade. 
 
O significado da sigla ENEM é 
 
 

a) Exame Natural de Escolha Minuciosa. 
b) Exame Nacional do Ensino Médio 
c) Ensino Nacional dos Estudantes Merecedores. 
d) Exame Nacional dos Estudantes Militares. 
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Utilize este Cartão-Resposta como rascunho. 

 

RESPOSTAS 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

 

 

Utilize este espaço como Rascunho. 

 

 

  


