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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões obje-

tivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 de Raciocí-

nio Lógico e 10 de Noções de Informática. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4 

(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respos-

tas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1 

(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 

e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos no hall da Prefeitura Municipal de 

Matozinhos/MG e disponibilizados nos endereços eletrôni-

cos www.matozinhos.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, até 3 (três) dias 

úteis após a aplicação das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 
 

 
  

http://www.matozinhos.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia, atentamente, o texto a seguir: 
 

UM PAÍS SE FAZ COM SAPATOS E LIVROS 

 

Leo Cunha 

 

Outro dia, numa palestra, eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira, 

aquele escritor que você deve estar cansado de conhecer. [...]  

Pois bem: o Pedro estava num colégio carérrimo e chiquérrimo de São 

Paulo quando uma madame veio reclamar do preço dos livros. Nosso caro escri-

tor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela e viu que os dois es-

tavam de tênis importado. 

Então o Pedro – que, apesar do nome, não costuma dar bandeira – virou 

pra ela e soltou a seguinte frase: “Ô, minha senhora, não é o livro que é caro. É a 

senhora que prefere investir no pé do que na cabeça dos seus filhos”. 

O auditório aplaudiu de pé aquela história. Palmas, gritos, gargalhadas. 

Eu, disfarçadamente, olhei pra baixo pra ver se não estava calçando meu bom e 

velho Nike branco. Não tenho a menor intenção de fazer propaganda pra nin-

guém, pelo contrário: não perco uma chance de comentar aquelas acusações 

que a Nike vive recebendo, de explorar o trabalho infantil na Ásia. Mas não posso 
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negar que me bateu um sentimento de culpa ao escutar aquela frase. Felizmente 

eu estava calçando um discretíssimo mocassim preto, então pude aplaudir com 

mais entusiasmo a tirada do Pedro. 

Tirada, aliás, que me fez lembrar um caso divertido da minha infância. 

Foi no início da década de 80, eu e minha irmã estávamos entrando na adoles-

cência e estudávamos num grande colégio de BH. 

Um dia, estávamos em casa quando a mãe de um colega da minha irmã 

bateu a campainha. Abrimos a janela e vimos a tal senhora debruçada sobre o 

portão, em lágrimas. Pronto, morreu alguém!, pensamos logo. 

Mas não. A coitada começou a explicar, aos soluços: “Eu não estou dan-

do conta dos meus serviçais, eles não param de brigar!”. Juro, foi assim que ela 

falou: “meus serviçais”. Se eu me lembro bem, a casa dessa senhora era imensa 

e ocupava quase um quarteirão. Para manter o castelo em ordem, ela precisava 

de pelo menos uns oito “serviçais”. Era aí que o negócio complicava, pois contro-

lar tanta gente se mostrava uma tarefa árdua, que exigia muito preparo e psico-

logia. 

Ficamos muito consternados com a pobrezinha, ela agradeceu o apoio 

moral, mas completou que esse não era o motivo da visita. O que era então? E 

foi aí que veio a bomba. O colégio tinha mandado os meninos lerem um livro 

assim assim (esqueci o título) e ela queria saber se minha irmã já tinha termina-

do, pra poder emprestar pro filho dela! 

Minha mãe ficou congelada, não sabia se tinha ouvido direito. Então quer 

dizer que a madame podia contratar oito serviçais pra se engalfinharem e não 

podia comprar um livro, um mísero livro, coitadinho, que nunca brigou com nin-

guém? 

Minha mãe era livreira, professora, escrevia resenhas para a imprensa e 

tinha uma biblioteca imensa, inclusive com alguns livros repetidos. Deve ser por 

isso que, se não me falha a memória, nós não apenas emprestamos, como de-

mos o livro para a mulher. 

A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa. 

Ninguém está negando que o livro, ou alguns livros, poderiam ser mais baratos, 

mas de que adianta baixar o preço do produto se nós não dermos valor a ele, se 

ele não for importante em nossas vidas? Se a gente prefere entrar numa sapata-

ria e investir no pé de nossos filhos. Se a gente entra num McDonald’s da vida e 

pede pelo número, pede pelo número deixando as letras para depois, ou para 

nunca. 

Disponível em: http://dicasdeleitores.blogspot.com.br/2012/09/um-pais-se-faz-

com-sapatos-e-livros.html Acesso em 28 mar. 2016 (Adaptado) 

http://dicasdeleitores.blogspot.com.br/2012/09/um-pais-se-faz-com-sapatos-e-livros.html
http://dicasdeleitores.blogspot.com.br/2012/09/um-pais-se-faz-com-sapatos-e-livros.html
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QUESTÃO 01  

 

Os quatro parágrafos iniciais do texto narram um fato que tem por objetivo 

 

(A) completar as ideias apresentadas na narrativa seguinte. 

(B) ilustrar o acontecimento que virá em seguida. 

(C) introduzir as memórias da infância do autor. 

(D) promover o debate acerca da importância de se ler livros. 

 

 

QUESTÃO 02  

 

“Em: “Então o Pedro – que, apesar do nome, não costuma dar bandeira [...]”, a 

melhor interpretação para dar bandeira é 

 

(A) arriscar. 

(B) envergonhar-se. 

(C) expor-se. 

(D) titubear. 

 

 

QUESTÃO 03  

 

Ao dar a seguinte resposta: “Ô, minha senhora, não é o livro que é caro. É a se-

nhora que prefere investir no pé do que na cabeça dos seus filhos”, infere-se que 

Pedro Bandeira queria dizer que a senhora 

 

(A) acreditava que investimentos em livros não davam o mesmo retorno que o 

em sapatos. 

(B) desconhecia completamente o valor dos livros. 

(C) estava desinteressada pela educação de seus filhos. 

(D) estava mais preocupada com a aparência do que com o interior de seus 

filhos. 
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QUESTÃO 04  

 

Sobre o caso da infância do autor, todas as constatações podem ser feitas, EX-

CETO: 

 

(A) Ao afirmar que a senhora tinha um casarão que ocupava meio quarteirão e 

oito serviçais, percebe-se que a questão não era falta de dinheiro, e sim de 

valores culturais. 

(B) Ao comentar que o livro nunca havia brigado com ninguém, percebe-se o 

quão chateado ele havia ficado com a situação. 

(C) Ao constatar que a mãe ficou congelada ao ouvir o pedido de empréstimo do 

livro, percebe-se a diferença de valores existente entre eles. 

(D) Ao revelar que a mãe era livreira, professora e que eles tinham uma bibliote-

ca imensa, percebe-se a importância da leitura para aquela família. 

 

QUESTÃO 05  

 

Há predomínio de linguagem oral, EXCETO em: 

 

(A) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa.” 

(B) “Eu, disfarçadamente, olhei pra baixo pra ver se não estava calçando meu 

bom e velho Nike branco.”  

(C) “Nosso caro escritor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela 

e viu que os dois estavam de tênis importado.” 

(D) “Se a gente prefere entrar numa sapataria e investir no pé de nossos filhos.” 

 

QUESTÃO 06  

 

Há linguagem figurada em: 

 

(A) “A coitada começou a explicar, aos soluços:” 

(B) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa.” 

(C) “O auditório aplaudiu de pé aquela história.” 

(D) “O que era então? E foi aí que veio a bomba.” 
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QUESTÃO 07  

 

O autor estabelece um diálogo com o leitor ou a ele se dirige em: 

 

(A) “Juro, foi assim que ela falou: ‘meus serviçais’.” 

(B) “Não tenho a menor intenção de fazer propaganda pra ninguém, pelo contrá-

rio.” 

(C) “Pronto, morreu alguém!, pensamos logo.” 

(D) “Tirada, aliás, que me fez lembrar um caso divertido da minha infância.” 

 

QUESTÃO 08  

 

Em “Ficamos muito consternados com a pobrezinha, ela agradeceu o apoio 

moral, mas completou que esse não era o motivo da visita.”, a palavra conster-

nados pode ser melhor interpretada como: 

 

(A) chateados. 

(B) comovidos. 

(C) desmotivados. 

(D) prostrados. 

 

QUESTÃO 09  

 

Todos os verbos destacados estão no pretérito imperfeito do indicativo, EXCETO 

em: 

 

(A) “Minha mãe era livreira, professora, escrevia resenhas para a imprensa e 

tinha uma biblioteca imensa [...]” 

(B) “Minha mãe ficou congelada, não sabia se tinha ouvido direito.”  

(C) “Outro dia, numa palestra, eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira 

[...].”  

(D) “Um dia, estávamos em casa quando a mãe de um colega da minha irmã 

bateu a campainha.” 
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QUESTÃO 10  

 

Todos os termos destacados têm natureza adjetiva, EXCETO em: 

 

(A) “[...] mas de que adianta baixar o preço do produto se nós não dermos valor 

a ele, se ele não for importante em nossas vidas?” 

(B) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso, e vice-versa.” 

(C) “Era aí que o negócio complicava, pois controlar tanta gente se mostrava 

uma tarefa árdua [...].” 

(D) “Ficamos muito consternados com a pobrezinha, ela agradeceu o apoio 

moral [...].” 

 

QUESTÃO 11  

 

Todos os termos destacados são pronomes, EXCETO em: 

 

(A) “Nosso caro escritor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela 

e viu que os dois estavam de tênis importado.” 

(B) “O auditório aplaudiu de pé aquela história.” 

(C) “Se eu me lembro bem, a casa dessa senhora era imensa e ocupava quase 

um quarteirão.” 

(D) “[...] eu e minha irmã estávamos entrando na adolescência e estudávamos 

num grande colégio de BH.” 

 

QUESTÃO 12  

 

Os sujeitos dos verbos destacados estão corretamente identificados entre parên-

teses, EXCETO em: 

 

(A) “A frase do Pedro Bandeira completa perfeitamente o caso [...].” (A frase) 

(B) “Ficamos muito consternados com a pobrezinha [...]” (Nós) 

(C) “Minha mãe era livreira, professora [...]” (Minha mãe) 

(D) “Pronto, morreu alguém! [...]” (alguém) 
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QUESTÃO 13  

 

Os referentes dos pronomes destacados estão corretamente identificados entre 

parênteses, EXCETO em: 

 

(A) “[...] eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira, aquele escritor que 

você deve estar cansado de conhecer.[...].” (aquele escritor) 

(B) “[...] e não podia comprar um livro, um mísero livro, coitadinho, que nunca 

brigou com ninguém?” (coitadinho) 

(C) “[...] não perco uma chance de comentar aquelas acusações que a Nike vive 

recebendo [...].” (aquelas acusações) 

(D) “É a senhora que prefere investir no pé do que na cabeça dos seus filhos”. 

(a senhora) 

 

QUESTÃO 14  

 

A ideia expressa pelos articuladores sintáticos está corretamente identificada 

entre parênteses, EXCETO em: 

 

(A) “[...] mas de que adianta baixar o preço do produto se nós não dermos valor 

a ele, se ele não for importante em nossas vidas?” (condição) 

(B) “Mas não posso negar que me bateu um sentimento de culpa ao escutar 

aquela frase.” (oposição) 

(C) “Nosso caro escritor - carérrimo, segundo a madame - olhou pros filhos dela 

e viu que os dois estavam de tênis importado.” (conformidade) 

(D) “Para manter o castelo em ordem, ela precisava de pelo menos uns oito 

‘serviçais’”. (causa) 

 

QUESTÃO 15  

 

A crase deve ser empregada, EXCETO em: 

 

(A) As alunas exigiram o direito às aulas durante a tarde. 

(B) Ele devia obediência à mãe e ao pai. 

(C) Todas as instruções devem ser seguidas passo à passo. 

(D) Eles foram à praia de bermuda, mesmo estando calor. 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
Joana tinha que dividir um certo número por 3, mas se enganou e acabou multi-

plicando-o por 3, encontrando 104 unidades a mais do que deveria ser encontra-

do. O número que Joana deveria dividir pertence ao intervalo: 

 

(A) [20, 24] 

(B) [25, 30] 

(C) [50, 55] 

(D) [35, 40] 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

Adicionando-se a um número o dobro da soma de 
1

3
 e 

1

5
 , obtém-se 

2

5
. O valor 

desse número é 

 

(A) −
2

3
 

(B) −
7

15
 

(C) 
2

3
 

(D) 2  
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QUESTÃO 18  

 

Um feirante vendeu 
2

5
 das laranjas que possuía. Em seguida, vendeu 

1

6
  das que 

restaram, tendo ficado com 60 laranjas. O número de laranjas que possuía antes 

das duas vendas era 

 

(A) 12 

(B) 120 

(C) 180 

(D) 240 

 

 

 

 

 
 
 
 

QUESTÃO 19  

 

João perguntou a Pedro a sua idade. Pedro, escondendo 
2

7
  da sua idade real, diz 

ter 40 anos. A idade de Pedro é 

 

(A) 42 

(B) 49 

(C) 56 

(D) 63 
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QUESTÃO 20  

 

Certo predador, voando a uma velocidade de 995 metros por minuto, persegue 

sua presa que tem sobre ele 245 m de avanço e está voando a 960 metros por 

minuto. Ao findar 6 minutos de perseguição ininterrupta, um caçador abate o 

predador com um tiro certeiro. O tempo que faltava para o predador alcançar a 

sua presa era  

 

(A) 40 segundos 

(B) 1 minuto 

(C) 1 minuto e 30 segundos 

(D) 2 minutos 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Hoje é o meu aniversário. Se eu desconsiderar todos os sábados e domingos 

que vivi, então eu completo 30 anos de vida. Então, quantos anos eu realmente 

estou fazendo hoje? 

 

(A) 21 

(B) 35 

(C) 42 

(D) 45 
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QUESTÃO 22  

 

Quantos hectolitros cabem em 1,2 dam
3
 ? 

 

(A) 120 

(B) 1.200 

(C) 12.000 

(D) 120.000 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23  

 

Tenho em minhas mãos a quantia de R$ 140,00. Sabe-se que só tenho cédulas 

de R$ 5,00 e R$ 10,00, num total de 18 cédulas. Quantas cédulas de R$ 5,00 

tenho em minhas mãos? 

 

(A) 5 

(B) 8 

(C) 10 

(D) 12 
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QUESTÃO 24  

 

Se o percurso de minha casa até a escola é de 12 Km e realizo apenas o percur-

so de casa para a escola e da escola para casa 5 vezes na semana, quanto gas-

to de combustível por mês de 4 semanas exatas, sabendo que o consumo de 

meu veículo é de 10 quilômetros por litro? 

 

(A) 48 litros 

(B) 60 litros 

(C) 24 litros 

(D) 42 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25  

 

Um aumento de 35% seguido de um desconto de 35% em uma determinada 

mercadoria é o mesmo que 

 

(A) não alterar o valor original da mercadoria. 

(B) um único desconto de 0,1225%. 

(C) um único aumento de 12,25%. 

(D) um único desconto de 12,25%. 
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26  

 
A produção mensal de uma indústria cresceu em Progressão Aritmética no pri-

meiro semestre do ano 2013 sendo que, em janeiro, foram produzidas 1.500 

unidades. Se no mês de fevereiro a produção registrou o dobro da produção de 

janeiro, então é CORRETO afirmar que a quantidade de unidades produzidas 

relativa ao mês de junho desse ano e nessa indústria é igual a: 

 

(A) 7.500 

(B) 9.000 

(C) 12.500 

(D) 18.000 

 

 

 

 

QUESTÃO 27  

 

Três pacientes A,B e C usam, em conjunto, 1830 mg por mês de um determinado 

medicamento que é produzido em cápsulas. O paciente A usa cápsulas de 5 mg, 

o paciente B usa cápsulas de 10 mg e o paciente C ingere cápsulas de 12 mg. O 

paciente A toma a metade do número de cápsulas de B e os três tomam juntos 

180 cápsulas por mês. Nessas condições, é CORRETO afirmar que o número de 

cápsulas que o paciente C toma mensalmente é igual a: 

 

(A) 60 

(B) 75 

(C) 90 

(D) 120 
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QUESTÃO 28  

 

Uma loja vende conjuntos de talheres cujos preços variam conforme a tabela 

abaixo. De acordo com as informações dessa tabela, é CORRETO afirmar que o 

preço unitário da faca é igual a: 

 

(A) R$ 3,00 

(B) R$ 4,00 

(C) R$ 4,50 

(D) R$ 5,50 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

QUESTÃO 29  

 

Os gastos de consumo de uma família são dados pela expressão 

C (r) = 2000 + 0,8 r 

em que r representa a renda familiar e C representa o consumo mensal em reais. 

Nessas condições, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Se a renda aumentar em R$ 1.000,00, então o consumo aumentará em 

R$ 800,00. 

(B) Se a renda diminuir em R$ 1.000,00, então o consumo diminuirá em 

R$ 2.800,00. 

(C) Se a renda diminuir em R$ 500,00, então o consumo também diminuirá em 

R$ 500,00. 

(D) Se a renda dobrar seu valor, então o consumo também será dobrado. 

 

 

 

FACAS COLHERES GARFOS PREÇO(R$) 

1 2 3 23,50 

2 5 6 50,00 

2 3 4 36,00 
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QUESTÃO 30  

 

O preço de uma mercadoria à vista é R$ 680,00. Caso a venda seja parcelada 

em três prestações mensais iguais, o preço à vista sofre um acréscimo de 5%.  

Nessas condições, é CORRETO afirmar que o valor de cada prestação, em re-

ais, nesse parcelamento, é igual a: 

 

(A) 143 

(B) 193 

(C) 238 

(D) 283 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 31  

 

A possibilidade de alteração do fuso horário pode ser feita no “Painel de Contro-

le” do Microsoft Windows 7, versão português, dentro da categoria: 

 

(A) Aparência e Personalização. 

(B) Facilidade de Acesso. 

(C) Relógio, Idioma e Região. 

(D) Sistema e Segurança. 

 

QUESTÃO 32  

 

São informações que aparecem no rodapé da janela “Gerenciador de Tarefas do 

Windows” do Microsoft Windows 7, versão português, independente da guia se-

lecionada, EXCETO: 

 

(A) Memória Física. 

(B) Processos. 

(C) Uso de CPU. 

(D) Usuários conectados. 

 

QUESTÃO 33  

 

Tecla de atalho que aplica o efeito “itálico” na fonte de um texto do Microsoft 

Word, versão português do Office 2010: 

 

(A) Alt+I. 

(B) Ctrl+Alt+I 

(C) Ctrl+I. 

(D) Shift+I 
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QUESTÃO 34  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Configu-

rar Página” da guia “Layout da Página” do Microsoft Word, versão português do 

Office 2010: 

 

I –  Selecionar os tamanhos de margem do documento inteiro ou da 

seção atual. 

II –  Permite configurar uma tabela. 

III –  Permite alternar entre os layouts Retrato e Paisagem. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 35  

 

São opções disponíveis no grupo “Ilustrações” da guia “Inserir” do Microsoft 

Word, versão português do Office 2010, EXCETO: 

 

(A)  Rodapé. 

(B)  Imagem. 

(C)  Clip-Art. 

(D)  Gráfico.  
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QUESTÃO 36  

 

São parâmetros obrigatórios da função PGTO do Microsoft Excel, versão portu-

guês do Office 2010, EXCETO: 

 

(A) Nper – Número total de pagamentos. 

(B) Taxa – Taxa de juros. 

(C) Vf – Valor futuro.  

(D) Vp – Valor presente. 

 

 

QUESTÃO 37  

 

Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Células” 

da guia “Página Inicial” do Microsoft Excel, versão português do Office 2010: 

 

I –  O menu abaixo do ícone “Inserir” possibilita a inserção de células, 

linhas, colunas ou planilha. 

II –  O menu abaixo do ícone “Excluir” possibilita a exclusão de células, 

linhas, colunas ou planilha. 

III –  O menu abaixo do ícone “Formatar” possibilita, além de outras fun-

cionalidades, ajustar a altura de uma linha ou a largura de uma co-

luna. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 38  

 

São exemplos de gráfico de “Dispersão” do Microsoft Excel, versão português do 

Office 2010, EXCETO: 

 

(A)   

(B)   

(C)   

(D)   
 

 

 

QUESTÃO 39  

 

A tecla de atalho “Ctrl+N” no Microsoft Internet Explorer 11, versão português, 

realiza a seguinte operação: 

 

(A) Abre uma nova guia na janela atual do Internet Explorer. 

(B) Abre uma nova janela do Internet Explorer. 

(C) Desativa o bloqueador de pop-ups. 

(D) Exclui o histórico de navegação. 
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QUESTÃO 40  

 

Na janela de edição de mensagens do Microsoft Outlook, versão português do 

Office 2010, uma mensagem pode ser marcada com “Alta Prioridade” na guia 

“Marcas” pelo ícone: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  
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CONCURSO PÚBLICO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS 
EDITAL 001/2016 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21   31  

02   12   22   32  

03   13   23   33  

04   14   24   34  

05   15   25   35  

06   16   26   36  

07   17   27   37  

08   18   28   38  

09   19   29   39  

10   20   30   40  
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