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PREFEITURA

 
 

 
 

 

AO ASSINALAR SUAS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE O 
QUADRÍCULO. NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA. 

Seleção Pública Simplificada para Provimento de vagas de Contratação 
Temporária de Supervisores Escolares, Serventes e Professores de 

Educação Básica (Ensino Fundamental- Anos Finais)- Edital Nº 02/2020 

Cargo: Servente Escolar 

Nome do Candidato:      
 Data de nascimento: ___/___/____     Idade: ___ anos 

 
 

1.   ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO 
AUTORIZADO. 

2.   Assine a capa deste caderno. 

3.   Veja se este caderno contém 35 questões; 
em caso contrário, solicite outro ao fiscal. 

4.   Ao receber seu cartão-resposta, verifique 
se o seu número de inscrição coincide com 
o número registrado no cartão-resposta; em 
caso contrário chame um dos fiscais. 

 

5.   É obrigatória a assinatura do candidato no 
cartão resposta. 

6.   Ao receber o cartão resposta assine-o 
imediatamente, não deixe para depois. É de 
responsabilidade do candidato esta 
assinatura. A Secretaria Municipal de 
Educação não se responsabilizará pelos 
cartões respostas não assinados. 

7.   Não amasse, não dobre, nem rasure o 
cartão- resposta. 

8.   Terminada a resolução da prova, preencha 
o cartão-resposta conforme instruções 
abaixo. 

9. A marcação de mais de uma opção para uma 
mesma questão, implica na perda desta 
questão. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
•  O cartão-resposta da Seleção Pública 

Simplificada é semelhante ao cartão da loto.  
 

•  No modelo acima, onde aparecem algumas 
questões, exemplificamos como marcar as 
respostas nos quadrículos. 

 

• A      marcação      das       respostas       deve 
OBRIGATORIAMENTE ser feita, com caneta 
esferográfica azul ou preta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  O quadrículo correspondente à questão 

escolhida deve ser totalmente preenchido, 
evitando-se ultrapassar a linha que margeia a 
letra. 

 
•  A Secretaria Municipal de Educação não se 

responsabilizará por problemas na leitura que 
advierem da marcação inadequada do cartão 
ou da utilização de material não especificado 
para tal.

 
 
 
 

       TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 03 HORAS

MODELO DE PREENCHIMENTO DO 
CARTÃO-RESPOSTA 

No modelo  
Questão 01 - C  
Questão 02 - A  
Questão 03 - C 
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PREFEITURA

 
Questões de Língua Portuguesa 

 
 

1- Leia a tirinha e responda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
O humor da tirinha decorre: 
 

 
A- Da tristeza de Mafalda por ter se esquecido de que era dia dos pais. 
B- De seu entendimento equivocado a respeito da mensagem da televisão. 
C- Do conteúdo educativo do programa a que Mafalda assiste na televisão.  
D- Dos conselhos indesejáveis ditos pela apresentadora do programa da TV. 

 
 
2- Leia o texto abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No último quadrinho, o que a Mônica não entendeu? 
 

A- Como a Magali consegue ser tão magrinha. 
B- Onde foi que Magali escondeu a pizza. 
C- O que aconteceu com seu pedaço de pizza. 
D- Por que a Magali come muito e não engorda. 
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3- Leia a frase: 

 

 

 

 

 

 

Os quadrinhos dessa charge acima falam, respectivamente, de:

A- Alegria pelo fim do carnaval e tristeza por saber que há outro feriado.
B- Alegria pelo fim do carnaval e alegria por saber que há outro feriado.
C- Tristeza pelo fim do carnaval e tristeza por saber que há outro feriado.
D- Tristeza pelo fim do carnaval e alegria por saber que há outro feriado.

 

4- Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta

A- Co-m-pu-ta-dor;   ár-vo-re; 
B- Es-tra-da;   m-el;   a-vi-ão 
C- Mar-te-lo;   ca-sa;   to-a-lha
D- Ve-n-ti-la-dor;   Pa-trul-ha; ga

 
 

5- Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino:
 

A- Eclipse – alface – campanha 
B- Fantasma – assombração 
C- Mascote – assombração –
D- Profeta – fantasma – telefonema

 

6- O plural das palavras abaixo está CORRETO em:

A- Farol – faroles. 
B- Fogão – fogãos. 
C- Capitão – capitões. 
D- Quartel – quartéis. 

 

 7- Observe as palavras: Café – biscoito
Quanto ao número de sílabas a classificação dessas
 

A- Dissílaba- trissílaba- monossílaba
B- Monossílaba- trissílaba- polissílaba
C- Polissílaba- monossílaba- trissílaba
D- Trissílaba- dissílaba- monossílaba
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Os quadrinhos dessa charge acima falam, respectivamente, de: 

Alegria pelo fim do carnaval e tristeza por saber que há outro feriado.
Alegria pelo fim do carnaval e alegria por saber que há outro feriado.

carnaval e tristeza por saber que há outro feriado.
Tristeza pelo fim do carnaval e alegria por saber que há outro feriado.

Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 

re;   c-éu 

lha 
ha; ga- rra-fa 

Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino:

ampanha  
assombração – profeta 

– grama 
telefonema 

O plural das palavras abaixo está CORRETO em: 

biscoito – pão - limonada. 
Quanto ao número de sílabas a classificação dessas palavras é: 

monossílaba- polissílaba 
polissílaba- dissílaba 

trissílaba- dissílaba 
monossílaba- polissílaba 
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Alegria pelo fim do carnaval e tristeza por saber que há outro feriado. 
Alegria pelo fim do carnaval e alegria por saber que há outro feriado. 

carnaval e tristeza por saber que há outro feriado. 
Tristeza pelo fim do carnaval e alegria por saber que há outro feriado. 

Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino: 
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PREFEITURA

8- Leia o texto e responda: 

Mudanças de hábitos alimentares 
 

Nós somos o que comemos; por essa razão, devemos nos preocupar com nossa alimentação, 
que deve ser equilibrada, balanceada, em qualquer época de nossas vidas. O melhor remédio 
para se manter uma boa saúde é a alimentação, aliada a bons hábitos, como a prática regular 
de uma atividade física. 
As frutas e verduras são os alimentos reguladores e são as maiores fontes de vitaminas e sais 
minerais. Contêm nutrientes essenciais a diversas funções do organismo, como, por exemplo, 
as suas reações metabólicas. 
Um cardápio balanceado deve conter, diariamente, cerca de 55% de carboidratos, 30% de 
lipídeos e 15% de proteína, além das vitaminas, sais minerais e fibras. 
Os nutrientes essenciais ao organismo são classificados em cinco grupos: proteínas, 
carboidratos, lipídeos, vitaminas e sais minerais. 
O número de porções a ser consumido depende de fatores como idade de atividade física. Em 
razão das porções consumidas, o número de calorias pode variar de 1600 a 2400 calorias por 
dia.                                                                                   Disponível em: <http://www.atribunamt.com.br>. 

Com relação ao texto, podemos afirmar que para uma alimentação balanceada precisamos 
consumir diariamente: 

A- 15% de lipídeos. 
B- 30% de açúcares. 
C- 45% de proteínas. 
D- 55% de carboidratos. 

 
 
9- Leia e responda: 
“Com o último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada-de-ferro o rebanho" 
(Guimarães Rosa).  
 
A forma verbal engarrafam se encontra no tempo: 
 

A- Imperfeito do indicativo 
B- Presente do indicativo 
C- Presente do subjuntivo 
D- Pretérito perfeito do indicativo 

 
10- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 

 
A- Alteza – empreza – francesa -  miudeza 
B- Cuscus – chimpanzé – encharcar - encher 
C- Incenso – abcesso – obsessão – luchação 
D- Paralisar – pesquisar – ironizar – deslizar  
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11- Leia o poema e responda: 
 
 
Desperdício 
Alô, alô garotada 
Prestem muita atenção! 
Para evitar o desperdício 
Vou ensinar uma lição! 
  
Mas antes 
vou falar um pouco 
da nossa situação. 
  
Cerca de 13 milhões de pessoas, 
que vivem em nossa nação 
passam fome e muita sede 
e sofrem de desnutrição. 
  
Que curioso vejam vocês 
que 30% da produção agrícola 
no nosso país cultivada 
é toda desperdiçada. 
  
 

E lhes digo com tristeza e muito sofrimento 
que esse fato deixa o Brasil 
entre os dez países 
que mais desperdiçam alimento. 
  
Por isso comece em casa 
e aprenda uma lição 
aproveite por completo 
a comida que no prato colocar 
o suco que for beber 
e a água que for tomar 
E a comida que sobrou de ontem 
para a panela deve voltar 
fala para a mamãe e o papai 
tudo reaproveitar 
  
Agindo corretamente 
com consciência e dedicação 
vamos ajudar a diminuir 
a fome da nossa nação. 
Por Rosiane Fernandes Silva 

 
 

De acordo com o poema, cerca de 13 milhões de pessoas em nossa nação: 
 

A- Aproveitam por completo a comida que colocam no prato. 
B- Gostam de suco natural durante a refeição. 
C- Passam fome e muita sede e sofrem de desnutrição. 
D- Vivem da agricultura cultivada em casa. 

 

 
12- Escreva V para verdadeiro ou F para falso observando a ordem alfabética: 
             
 

(   ) Disfarce vem depois de distraído.  
(   ) Pastel vem antes de pássaro.  
(   ) Grade vem depois de grande.  
(   ) Pedreiro vem depois de pedra.  
(   ) Amor vem antes de amizade. 
(   ) Garantia vem antes de gripe. 
 

A sequência correta é: 
 

A- V-F-V-V-F-V 
B- V-V-V-F-F-F 
C- F-F-F-V-F-V 
D- V-F-F-V-F-V 

 



 

Prefeitura Municipal de Nova Lima       Seleção Pública Simplificada para Provimento de vagas de Contratação 
Temporária de Supervisores Escolares, Serventes e Professores de Educação Básica (Ensino Fundamental- Anos 

Finais)- Edital Nº 02/2020 

 

6 
 

 

PREFEITURA

 
13- Leia e responda: 
 

Lavitan Kids 
Descrição:  
 
O Lavitan Kids é um suplemento Vitamínico para crianças, do laboratório Grupo Cimed é utilizado para 
complementação Nutricional. Não contém açúcar, não contém corante. É encontrado em forma líquida 
em quantidade de 120 mL. 
 
 Composição:  
 
Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B6, Nicotinamida, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina A, Vitamina 
D3, Ácido pantotênico. Indicação do Lavitan Kids Complementação Nutricional.  
 
Modo de Uso do Lavitan Kids: 
 
 Crianças de 0 a 11 meses: 2 mL, 1 vez ao dia. Crianças de 1 a 10 anos: 5 mL, 1 vez ao dia. Consumir 
este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante da embalagem. Gestantes, 
nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de 
nutricionista ou médico. Contém fenilalanina. 
 
Esse texto é: 
 

A-  Uma bula de remédio. 
B- Uma receita. 
C- Um classificado. 
D- Um manual de instruções. 

 
 
14- Observe os significados da palavra planta e depois numere a segunda coluna de acordo 
com a primeira. 
 

1- O prego entrou na planta do meu pé. 
2- D.Joana rega a planta todo dia.  
3- A planta da casa foi feita pelo engenheiro. 
4- O homem planta a árvore no quintal. 
5- A menina planta-se na porta esperando o namorado. 
 

(   ) Vegetal. 
(   ) Plano detalhado do imóvel. 
(   ) Coloca-se. 
(   ) Parte do pé que pisa no chão. 
(   ) Fincar na terra.  
  
A sequência correta é: 
 

A-    2- 3- 5- 1- 4 
B-    1- 4- 2- 5- 3 
C-    3- 1- 2- 4- 5 
D-    4- 2- 1- 3- 5 
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15- Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

  1- Produto que se incendeia facilmente. 
  2- Líquido que não tem cheiro. 
  3- Esmalte que não tem cor. 
  4- Comida que não tem sabor. 
  5- Material que se pode reciclar. 
  6- Hambúrguer que não tem sal. 
  7- Lembrança que não se pode apagar. 
 

(    ) Indeletável. 
(    ) inflamável. 
(    ) Insosso. 
(    ) Inodoro. 
(    )  Insípida. 
(    ) Reciclável. 
(    ) Incolor. 
 

  A ordem correta é:  
A-  6- 5- 3- 1- 4- 2- 7 
B-  7- 1- 6- 2- 4- 5- 3 
C-  5- 4- 3- 1- 2- 6- 7 
D-  1- 7- 4- 5- 2- 3- 6 

 
16- Leia e responda: 

O caboclo, o padre e o estudante 
 

Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como carregador de bagagens 
um caboclo. Deram-lhes numa casa um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como 
dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu 
que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse, durante a noite o sonho mais 
bonito, pensando engabelar todos com os seus recursos oratórios. Todos aceitaram e 
foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu-o. Pela manhã, os três 
sentaram à mesa para tomar café e cada qual tiveram de contar o seu sonho. O padre 
disse ter sonhado com a escada de Jacob e descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele 
subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu 
a espera do padre que subia. O caboclo sorriu e falou: – Eu sonhei que via seu padre 
subindo a escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e 
gritava: – Seu doutor, seu padre o queijo! Vósmicês esqueceram o queijo. Então, 
vósmices responderam do céu:- Come o queijo, caboclo! Come o queijo, nós estamos 
no céu, não queremos o queijo.-O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade, 
levantei-me, enquanto vósmicês dormiam e comi o queijo… 

(CASCUDO, Luiz da Câmara, contos Tradicionais do Brasil) 
 

 

O conflito da narrativa está centralizado na decisão: 

A- De entregar ou não o queijo para a personagem que mais necessitasse dele. 
B- De escolher uma forma de competição cujo o vencedor receberia o queijo inteiro. 
C- De vender o queijo e dividir o dinheiro entre as personagens. 
D- De dividir o queijo em três partes iguais. 
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17- Leia o texto abaixo para responder a pergunta: 

 
Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

 
A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade 
no aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram 
muito”, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos 
exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge 
como marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do 
Programa não praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o 
desenvolvimento emocional das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de 
gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, 
endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica. Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no 
cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já 
estão sofrendo com hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia. 

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as 
informações apresentadas no texto indicam que 

A- A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior 
consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade 
entre os adolescentes. 

B- A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada 
constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os 
adolescentes. 

C- A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população 
adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o 
equilíbrio metabólico. 

D- A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das 
condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários 
são preponderantes.    
 

18- Leia e responda: “Reparei que dentro do casebre estava tudo limpinho, bonito.” 
 
A palavra destacada no trecho acima tem o mesmo sentido de: 
 

A- Apartamento duplex. 
B- Casa pequena. 
C- Mansão. 
D- Palácio. 
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19- Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a 
coerência textual além de ressaltar especificidades semânticas e pragmáticas. 
Complete as lacunas abaixo com sinais de pontuação.

 I)__________ usa-se no final da frase e ob

 II)__________ separa os elementos da frase; marca uma pequena pausa;

 III)__________ usam-se antes de uma citação ou de uma enumeração;

 IV)__________ usa-se para indicar a fala de um personagem ou mudança de interlocutor no 
diálogo.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

 

A- dois pontos, ponto e vírgula, reticências, aspas.

B- ponto final, vírgula, dois pontos, travessão.

C- ponto e vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto final.

D- Nenhuma das alternativas. 

 

20- Examine o cartum e responda:

 

O efeito de humor presente no cartum decorre, principalmente, da

A- Discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local
B- Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico
C-  Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico
D- Semelhança entre a língua de origem e a local
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Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a 
coerência textual além de ressaltar especificidades semânticas e pragmáticas. 
Complete as lacunas abaixo com sinais de pontuação. 

se no final da frase e obriga o leitor a uma parada; 

II)__________ separa os elementos da frase; marca uma pequena pausa;

se antes de uma citação ou de uma enumeração; 

se para indicar a fala de um personagem ou mudança de interlocutor no 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

, reticências, aspas. 

vírgula, dois pontos, travessão. 

onto de exclamação, ponto final. 

e responda: 

O efeito de humor presente no cartum decorre, principalmente, da: 

se geograficamente e dominar o idioma local
Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico. 
Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico

Semelhança entre a língua de origem e a local. 
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Os sinais de pontuação são marcações gráficas que servem para compor a coesão e a 
coerência textual além de ressaltar especificidades semânticas e pragmáticas.  

II)__________ separa os elementos da frase; marca uma pequena pausa; 

se para indicar a fala de um personagem ou mudança de interlocutor no 

 

se geograficamente e dominar o idioma local. 

Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 

 

21- O que é o Acordo de Paris? 

A- Acordo internacional que trata da restrição de imigrantes em Paris. 
B- Acordo internacional que trata do Desenvolvimento Sustentável. 
C- Acordo internacional que trata da poluição radioativa. 
D- Acordo internacional que trata do aquecimento global. 

22- Qual a função da ONU? 

A- Financiar países em desenvolvimento. 
B- Gerenciar acordos de comércio entre os países. 
C- Unir as nações com o objetivo de manter a paz e a segurança mundial. 
D- Zelar pela cultura em todas as nações. 

23- Em que governo brasileiro foi sancionada a lei das cotas para o ensino superior? 

A- Governo de Dilma Rousseff 
B- Governo de Fernando Henrique 
C- Governo de Tancredo Neves 
D- Governo de Luís Inácio Lula da Silva 

24- Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico? 

A- Azul, amarelo, verde e vermelho.  
B- Azul, verde, amarelo e vermelho. 
C- Verde, azul, vermelho e amarelo. 
D- Vermelho, amarelo, verde e azul. 

25- O Brasil é uma república federativa formada pela União, pelos estados e pelos municípios. 
A Câmara dos Deputados e as Câmaras de Vereadores correspondem, respectivamente, aos 
níveis federativos: 

A- Estadual e federal. 
B- Federal e estadual. 
C- Federal e municipal. 
D- Municipal e federal. 

 
26-Quais destas doenças são sexualmente transmissíveis? 

A- Aids, tricomoníase e ebola. 
B- Chikungunya, aids e herpes genital. 
C- Gonorreia, clamídia e sífilis.  
D- Hepatite B, febre tifoide e hanseníase.  
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27- Qual das alternativas menciona apenas símbolos nacionais? 

A- Bandeira insígnia da presidência, bandeira nacional, brasão, hinos e selo. 
B- Bandeira nacional, armas nacionais, hino nacional e selo nacional. 
C- Bandeira nacional, brasão, hino nacional e hino da independência. 
D- Bandeira nacional, cores nacionais, hino nacional e hino da independência. 

28- No século XVIII, as transformações do pensamento político exigiam um novo modelo 
político que substituísse o Absolutismo. A divisão em três poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário) constituiu esse novo modelo. Em relação à estrutura e à competência desses 
poderes, assinale a alternativa incorreta.  

A- A função do Poder Judiciário é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e 
resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. O Supremo Tribunal Federal é o 
órgão máximo do Judiciário brasileiro.  

B- O Poder Executivo Federal tem a função de governar o povo e administrar os interesses 
públicos, de acordo as leis previstas na Constituição Federal. Nesse âmbito, o 
Presidente da República exerce o papel de chefe de Estado e de governo.  

C- O Poder Legislativo é aquele que deve se encarregar da elaboração das leis, sendo 
exercido em esfera federal pelos senadores e deputados federais.  

D- Os três poderes devem ser equilibrados, sem que um possa fiscalizar o outro e todos 
são amparados e regulados por uma Constituição. 

29- A coleta seletiva consiste em separar o lixo orgânico dos materiais recicláveis. Estes 
últimos são vendidos ou entregues a empresas ou cooperativas que os reciclam. Dessa forma, 
tais materiais podem voltar à cadeia produtiva. São considerados resíduos recicláveis: 
 

A- Latas de alumínio, restos de frutas e legumes, garrafas PET, isopor, papel, papelão, 
garrafas e potes de vidro. 

B- Latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, sobras de papel, papelão, 
garrafas e potes de vidro, jornais e revistas. 

C- Latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, sobras de papel, papelão, 
garrafas e potes de vidro, restos de alimentos limpos. 

D- Pilhas e baterias, garrafas PET, papelão, garrafas e potes de vidro, embalagens tetra 
pack. 

 
30- Quais destes grupos são contraindicados para tomar a vacina contra a febre amarela? 

 

A- Crianças até 2 anos, grávidas, doadores de sangue. 
B- Gestantes, lactantes, bebês com menos de 9 meses, diabéticos, idosos acima de 60 

anos. 
C- Pacientes com câncer, idosos acima de 75 anos. 
D- Pessoas alérgicas, crianças até 2 anos, grávidas. 
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31- O mosquito Aedes aegypti é “velho” conhecido da população brasileira com campanhas 

anuais em todo Brasil para combate de sua proliferação, principalmente devido a transmissão 

do vírus da Dengue. Mais recentemente os noticiários tem informado sobre o aumento de 

casos do vírus Zika, também transmitido pela picada dos mosquitos Aedes aegypti. 

Considerando o vírus Zika, assinale o item CORRETO referente aos seus sintomas: 

A- Dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, 

coceira e vermelhidão nos olhos, outros sintomas menos frequentes são inchaço no 

corpo, dor de garganta, tosse e vômitos, durando de 3 a 7 dias. 

B- Febre alta (39º a 40º C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, 

acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, 

dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, em sua forma mais grave pode levar à 

morte. 

C- Febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de 

dedos, tornozelos e pulsos, podendo ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e 

manchas vermelhas na pele. 

D- Nenhuma das alternativas.  

 
32- A letra e música do Hino Nacional Brasileiro são de autoria de: 

 

A- Aécio Santana e Francisco António João Carlos Xavier. 

B- João Santana e Pedro de Alcântara.  

C- Joaquim José da Silva Xavier e João Carlos. 

D- Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva.  

33- De acordo com a lei Complementar nº 2590 de 01 de agosto de 2017, a demissão é 

aplicada quando: 

A- Abandono de cargo, corrupção, aplicação irregular de verbas públicas. 

B- Prática de crime culposo em serviço ou fora dele, inassiduidade habitual. 

C- Lesão culposa ao erário. 

D- Ofensa moral em serviço contra o servidor ou particular, salvo em legítima defesa. 
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34- São deveres do servidor de acordo com a Lei Complementar 2590/2017: 

A- Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas. 

B- Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 

companheiro ou parente até o segundo grau civil. 

C- Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto e na repartição. 

D- Zelar pelo fiel cumprimento das decisões emanadas da Administração Municipal. 

35- De acordo com o artigo 29 da Lei Orgânica, o Poder Legislativo Municipal é exercido pela 

_____________________, composta de representantes do povo, eleitos pelo sistema 

____________________, dentre cidadãos maiores de __________, para uma legislatura com 

duração de ____________________. 

A- Prefeitura Municipal, majoritário, 16(dezesseis) anos, 5(cinco) anos. 

B- Câmara Municipal, proporcional, 18(dezoito) anos, 4(quatro) anos. 

C- Câmara Municipal, majoritário, 18(dezoito) anos, 4(quatro) anos. 

D- Prefeitura Municipal, proporcional, 18(dezoito) anos, 4(quatro) anos. 
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