CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
Rua Benedito Barbosa, 167 – Centro – Corinto-MG
CNPJ: 21.314.353/0001-36
_________________________________________________________________

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Escreva seu nome nos quadrinhos abaixo:

_______________________________________________
Assinatura conforme identidade

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
ATENÇÃO:




Duração da prova: 3 horas.
Este caderno contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas de
resposta A, B, C e D.
Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique o fiscal.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:













Preencha o Cartão de Respostas com caneta azul ou preta.
Não será validado o Cartão de Reposta preenchido com lápis e também não haverá substituição
do Cartão de Respostas por erro do candidato.
O candidato deverá apresentar comprovante de inscrição/pagamento sem rasuras e documento
de identificação com foto.
O candidato só poderá se ausentar da sala de provas, após decorridas uma hora e trinta minutos
do início da prova e os três últimos sairão da sala em conjunto.
Durante a realização das provas, não será permitida consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos e anotações, máquinas
calculadoras, agendas ou equipamentos eletrônicos ou similares, telefone celular, BIP, walkman,
pager, relógio, máquina fotográfica, gravador, ou qualquer outro receptor de mensagens, bem
como protetores e receptores auriculares, óculos escuros, bonés ou outros acessórios que
encubram a cabeça, bem como as orelhas, o candidato que infringir essa norma será excluído.
Os candidatos só terão acesso aos seus pertences ao final da prova.
Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local.
É de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções supracitadas.

BOA PROVA!
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No texto a expressão “patrão os botaria para
LÍNGUA PORTUGUESA

fora...” enfatiza que:
A) Eles teriam que sair da casa e ficar por

QUESTÃO 01
Pensando na necessidade de padronização
e facilitação da escrita entre as principais
nações que adotam o português como
língua oficial, foi assinado em 1990 o Novo
Acordo Ortográfico que alinha a redação das

ali.
B) Eles seriam dispensados do trabalho e
teriam que se mudar dali.
C) Eles teriam que ir lá fora e voltar
rapidamente.
D) Eles juntamente com o patrão deveriam

palavras e a torna única nesses países.
Disponível em:
https://www.ciadeestagios.com.br/novaortografia-oque-mudou/.
Acesso em 03/02/2020

sair dali.

QUESTÃO 04

Analise as palavras abaixo e marque a

Analise as frases descritas abaixo:

opção que está grafada corretamente:

I- Não contem com o senhor de azul.

A) Anti-aéreo.

II- O caderno contem diversas rasuras.

B) Anti-higiênico.

III- Este mês, a secretaria da faculdade

C) Infra-estrutura.

não funcionará.

D) Co-autor.

IV- A secretaria não irá ao trabalho hoje.
Acentuam-se os termos destacados acima

QUESTÃO 02

apenas em:

Qual opção corresponde a uma variação
errônea

da

flexão

de

gêneros

no

substantivo:
A) Governante - governanta.

A) I e II.
B) II e III.
C) I, II e III.
D) II e IV.

B) Mestre - mestra.
C) Zangão - zangona
D) Monge - monja.

QUESTÃO 05
Qual das palavras abaixo NÃO está grafada
corretamente:

QUESTÃO 03
“Sinhá Vitória desejava possuir uma cama igual à de
seu Tomás da bolandeira. Doidice. Não dizia nada
para não contrariá-la, mas sabia que era doidice.
Cambembes podiam ter luxo? E estavam ali de
passagem. Qualquer dia, patrão os botaria fora, e
eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teria meio
de conduzir os cacarecos.”
(RAMOS, Graciliano. Vidas Secas)

A) Sensação.
B) Opção.
C) Preposição.
D) Excessão.
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Marque a alternativa que corresponde a
MATEMÁTICA

quantidade de quilômetros percorridos por
esse estudante para chegar até sua casa:

QUESTÃO 06
Ana precisa ler cinco livros. A média do
número de páginas destes livros é 90. Um
desses livros foi lido e o mesmo tem 130

A) 895 km.
B) 89,5 km.
C) 8,95 km.
D) 0,895 km.

páginas.
A média do número de páginas dos livros
restantes é:

QUESTÃO 9
Ana, Bruna e Camila têm, ao todo, 40

A) 80 páginas.

bonecas. Ana e Bruna têm a mesma

B) 75 páginas.

quantidade de bonecas e Camila tem a

C) 90 páginas.

metade da quantidade de bonecas de

D) 85 páginas.

Bruna.
Marque a opção que corresponde ao

QUESTÃO 07

número de bonecas que Ana e Camila têm

Uma secretária recebeu neste mês a

juntas:

quantia de R$ 315,00 a mais no seu

A) 24.

rendimento

B) 32.

salarial,

e

esse

valor

corresponde a um aumento de 12,5%.

C) 8.
D) 16.

Sendo assim, qual foi o salário total recebido
neste mesmo mês:
QUESTÃO 10

A) R$ 2.205,00

Uma pessoa resolveu fazer um investimento

B) R$ 2.520,00

no valor de R$ 1.500,00 a uma taxa de juros

C) R$ 2.835,00

simples de 2% ao mês durante 24 meses.

D) R$ 2.913,00

Determine o valor do montante nessa
QUESTÃO 08

aplicação?

Para chegar a em sua casa, um aluno

A) R$ 720,00.

percorre 25 quadras na avenida principal e

B) R$ 1.520,00.

cada

C) R$ 2.220,00.

quadra

comprimento.

mede

358

metros

de

D) R$ 2.520,00
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Marque a opção onde todos os itens são
CONHECIMENTOS GERAIS

afirmativas verdadeiras:
A) I e II apenas.

QUESTÃO 11
O Brasil ficou na 79ª posição no ranking do
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
divulgado pelo Programa das Nações
Unidas

para

o

Desenvolvimento.

B) I e II apenas.
C) I, II e III apenas.
D) Todos os itens.

Na

classificação da ONU, o Brasil segue no

QUESTÃO 12

grupo dos que têm alto desenvolvimento

Por meio de nota conjunta emitida, o

humano. A escala classifica os países

Ministério das Relações Exteriores e o

analisados com IDH muito alto, alto, médio

Ministério da Defesa anunciaram que o

e baixo.

Governo
Disponível em:

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/b
rasil-perde-uma-posicao-em-ranking-do-idh.ghtml
Acesso em 10/02/2020

adotou

todas

as

medidas

necessárias ao trazer de volta ao Brasil os
cidadãos brasileiros que se encontravam na
província de Hubei, especificamente na

Analise as afirmativas abaixo:

cidade de Wuhan, na China, região de

I) O IDH é uma medida comparativa usada

origem da epidemia.

para classificar os países pelo seu grau de
"desenvolvimento humano".
II) O IDH ajuda a classificar os países como
desenvolvidos (desenvolvimento humano
muito

alto),

em

desenvolvimento

(desenvolvimento humano médio e alto) e
subdesenvolvidos.
III) O IDH é uma medida importante para
avaliar

a

qualidade

desenvolvimento

de

vida

e

econômico

o
da

Disponível em:
https://exame.abril.com.br/brasil/coronavirusgoverno-vai-resgatar-brasileiros-que-estao-emwuhan/.
Acesso em 03/02/2020

população.
IV)

Democracia,

economia,

política,

participação, equidade, sustentabilidade
são

outros

dos muitos aspectos

desenvolvimento

humano

contemplados no IDH.

que

do
são

A matéria acima refere-se a qual vírus:
A) Chicungunha
B) Coronavirus.

C) Malária.
D) Febre amarela.

4

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
Rua Benedito Barbosa, 167 – Centro – Corinto-MG
CNPJ: 21.314.353/0001-36
_________________________________________________________________

QUESTÃO 13

organização

Censo Demográfico 2020: A coleta de dados

países que se reuniram com um objetivo em

será realizada entre agosto e outubro de

comum.

2020. Serão visitados domicílios do país e

Marque a opção que contemple o objetivo

qualquer morador capaz de fornecer as

primordial da ONU:

respostas às perguntas do questionário,

A) Zelar pela cultura e o respeito a

poderá responder ao recenseador pelos

diversidade de gêneros em todas as nações.

demais moradores daquele domicílio.

B) Unir as nações com o objetivo de manter

Disponível em:
https://censo2020.ibge.gov.br/etapas/censodemografico-2020.html. Acesso em 10/02/2020

internacional

formada

por

a paz e a segurança mundial.
C) Financiar países em desenvolvimento.
D) Regular o funcionamento do sistema

Marque a única afirmativa ERRADA:
A) O Instituto Brasileiro de Geografia e

financeiro a nível internacional.

Estatística (IBGE), entre outras funções, é
responsável pelo censo demográfico que

QUESTÃO 15

coleta

Em 2018, a Rússia sediou a Copa do Mundo

informações sobre

o

perfil

da

de Futebol.

população.
B) A partir dos dados do IBGE as políticas
públicas em diversos setores, inclusive a
educação, são definidas pela União e pelos
Governos Estaduais e Municipais.
C) Os recenseadores, não precisaram estar
identificados com colete, boné, crachá ou
qualquer outro item, devendo estar apenas
com computador de mão, onde irão coletar

Em 2022 uma nova copa será realizada,
marque a opção onde este evento será
realizado:
A) China.
B) Brasil.
C) Estados Unidos.
D) Catar.

as informações.
D) Como em censos anteriores, serão

QUESTÃO 16

utilizados dois questionários: o da amostra,

Em 2019 foi aprovada a reforma que além

a ser aplicado em uma fração dos domicílios

de aumentar o tempo de contribuição

ocupados, e o questionário simplificado nos

modifica as alíquotas utilizadas.
Disponível em

restantes.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/22.

Acesso em 11/02/2020

QUESTÃO 14

O enunciado refere-se a Reforma:

A Organização das Nações Unidas, também

A) Tributária.

conhecida

B) Agrária.

pela

sigla

ONU,

é

uma
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C) Trabalhista

QUESTÃO 19

D) Previdenciária

No dia 14 de março de 2018, uma
importante

personalidade

política,

foi

QUESTÃO 17

assassinada no Rio de Janeiro e teve seu

Os Biocombustíveis são fontes de energia

nome associado à defesa dos direitos

do tipo renovável que se originam a partir de

humanos.

vegetais, como plantas, sementes e frutos.
Por isso, também são chamados de
Agrocombustíveis. No Brasil, o principal
biocombustível

utilizado

é

o

________________, mas existem outros

Assinale a opção que comtemple o nome
dessa personalidade:
A) Adriano Magalhães da Nóbrega.
B) Adelmo Rodrigues de Melo.
C) Tony Carlos Silva de Medeiros.

como o biogás e o biodiesel.
Disponível em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/bio
combustiveis-no-brasil.htm. Acesso em 10/02/2020.

D) Marielle Francisco da Silva

QUESTÃO 20
Marque a opção onde a palavra completa

A Polícia Civil confirmou, na manhã do dia

corretamente a lacuna acima:

03/02/2020, que morreu mais uma pessoa

A) gasolina.

internada por suspeita de intoxicação por

B) etanol.

dietilenoglicol relacionadas ao consumo de

C) acetona.

cerveja.

D) paracetamol.

Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minasgerais/noticia .
Acesso em 03/02/2020

QUESTÃO 18
______________

é

um

empresário

e

político brasileiro, filado ao Partido Novo. É
o atual governador de Minas Gerais.

Marque a opção que corresponde a marca
das cervejas que estão relacionadas ao
anuncio acima:
A) Budweiser.

Marque a opção que contemple a lacuna

B) Skol.

acima:

C) Brahma.

A) Antônio Anastásia.

D) Backer.

B) Romeu Zema Neto.
C) Fernando Pimentel.

QUESTÃO 21

D) Aécio Neves.

Os mineiros foram surpreendidos por um
dos maiores temporais dos últimos anos.
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Bairros inteiros ficaram debaixo d'água e,
em três horas, choveu mais da metade do
que era esperado para o mês de janeiro
inteiro.
Avalie as asserções a seguir e a relação
proposta entre elas.
I) O governo federal anunciou a liberação de
aproximadamente novecentos milhões de

econômico, juntam-se a diversidade, a criatividade e
o vigor de nossas sociedades e de nossos povos.
Esses valiosos ativos, tangíveis e intangíveis,
constituem a matéria-prima para uma proveitosa
cooperação entre nossos países. Além disso, nos
garantem legitimidade para demandarmos uma
governança internacional mais inclusiva”.
Fonte: Transcrição do discurso do Presidente da
República, Jair Bolsonaro, na Sessão Plenária da
11ª Cúpula do BRICS.
Disponível em
http://brics2019.itamaraty.gov.br/espacomultimidia/noticias/116-transcricao-do-discurso-dopresidente-da-republica-jair-bolsonaro-na-sessaoplenaria-da-11-cupula-do-brics.
Acesso em 04/02/2020

reais para ajudar na reconstrução de três
estados do Sudeste atingidos pelas chuvas:

BRICS é o nome de um conjunto econômico

Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de

de países considerados “emergentes”, que

Janeiro.

juntos

formam

um

grupo

político

de

cooperação.
PORQUE

São países que compõe esse grupo:
A) Bélgica, Romênia, Índia, Chile e Suíça.

II) As chuvas de janeiro de 2020, não
deixaram pessoas desabrigadas.

B) Brasil, Rússia, Irlanda, Canadá e
Suécia.

A respeito dessas asserções, assinale a

C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do

opção correta.

Sul.

A) As asserções I e II são verdadeiras, a II é

D) Bulgária, Rússia, Índia, China e Sérvia.

uma justificativa da I.
B) As asserções I e II são proposições

QUESTÃO 23

verdadeiras, mas a II não é uma justificativa

A Constituição de 1988, conhecida como

da I.

Constituição Cidadã, é a que rege todo o

C)

A

asserção

I

é

uma

proposição

ordenamento jurídico brasileiro hoje. Desde

verdadeira, e a II é uma proposição falsa

a independência do Brasil em 1822, é a

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a

sétima constituição que nosso país tem, e a

II é uma proposição verdadeira.

sexta desde que somos uma República. A
Constituição de 1988 fez 30 anos em 2018

QUESTÃO 22

e é um marco aos direitos dos cidadãos

“Hoje, a relevância econômica do BRICS é ainda
mais inquestionável e seguirá crescendo nas
próximas décadas. À sua pujança no plano

brasileiros, por garantir liberdades civis e os
deveres do Estado.
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Disponível em:
https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/.
Acesso em 03/02/2020.

Marque

a

representação
âmbito

opção

que

apresenta

do poder Executivo

federal,

estadual

e

a
no

municipal,

segundo lugar no ranking de produção de
energia elétrica no Brasil.
A notícia corresponde à produção de
energia:
A) Térmica de gás natural.

respectivamente:

B) Térmica de biomassa.

A) Presidente, governador e prefeito.

C) Nuclear.

B) Senador, deputado estadual e vereador.

D) Eólica.

C) Deputado

federal,

governador

e

vereador.

QUESTÃO 26

D) Juiz, governador e prefeito.

O

clima

seco,

o

vento

e

as

altas

temperaturas elevam os riscos de focos de
QUESTÃO 24

incêndio na Austrália, que podem começar

A morte no Iraque do general iraniano

com

Qassem Soleimani num ataque aéreo dos

humanas. Na Amazônia, as chamas são

Estados Unidos, no dia 3 de janeiro, marcou

provocadas pelo homem para limpar áreas

uma arriscada escalada da tensão entre

desmatadas e ocupar terras.

Washington e Teerã.

Disponível em:
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/01/07/inc
endios-na-australia-e-na-amazonia-entenda-asdiferencas-na-devastacao.ghtml.
Acesso em 06/02/2020

Disponível em
(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/06/eua
-e-ira-podem-entrar-em-guerra.ghtml)
Acesso em 03/02/2020

faíscas

de

diversas

atividades

Analise os itens abaixo:
A manchete acima fala sobre o ataque dos
EUA ao Iraque, marque a opção com o
nome do atual presidente dos EUA:

I) Na Austrália, a vegetação, que é seca, fica
mais suscetível às altas temperaturas da
região com pouca chuva.

A) Donald Trump.

II) Na Austrália os fortes ventos ajudam a

B) Barack Obama

espalhar as chamas, que podem começar

C) Bill Clinton.

com

D) George W. Bush.

qualquer

faísca

produzida

por

atividades humanas ou naturais.
II) Na Amazônia, que é floresta úmida, os

QUESTÃO 25

incêndios com maiores proporções não têm

Em 2019, várias manchetes declaravam que

origem natural – eles são provocados pela

uma

ação do homem e estão ligados ao

matriz

energética

acaba

de

se

equiparar a Itaipu, ficando assim em

desmatamento.
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IV) Especialistas afirmam que a devastação

emissão de gases que causam o efeito

da

estufa.

Amazônia

causa

impacto

até

no

derretimento do gelo nos Andes e no regime

D) Propor medidas universais de combate

de chuvas do Brasil.

ao consumismo a partir da adoção de
hábitos

Marque a opção onde todos os itens são

de

consumo

irracionais

e

sustentáveis.

afirmativas verdadeiras:
A) I e II apenas.
QUESTÃO 28

B) II e III apenas.

Um ano após o rompimento da barragem de

C) III e IV apenas.

Brumadinho, que deixou cerca de 259

D) Todos os itens.

mortos

e

conseguiu
QUESTÃO 27

11

desaparecidos,

recuperar

a

a

confiança

Vale
dos

investidores, mitigou boa parte do impacto

O Ministro do Meio Ambiente afirmou que o
Brasil continuará no Acordo de Paris e que
o presidente concordou com a posição. Ele
argumentou que há pontos importantes no
acordo que podem trazer recursos para o

financeiro da tragédia e caminha para um
2020 de fortes resultados.
Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/25/1ano-apos-a-tragedia-de-brumadinho-vale-recuperavalor-de-mercado-e-volta-a-ver-lucro.ghtml .
Acesso em 06/02/2020

país.
Disponível em
https://www.metro1.com.br/noticias/brasil/67222,min
istro-do-meio-ambiente-garante-permanencia-dobrasil-no-acordo-de-paris. Acesso em 06/02/2020

Analise as afirmativas abaixo e marque a
opção INCORRETA:

A) Para a companhia a maior parte do
Marque a opção que represente o objetivo

impacto financeiro já foi amenizado;

do Acordo de Paris:

B) Para a população de Brumadinho as

A) Proteger a biodiversidade e, portanto,

marcas da tragédia ainda são latentes e

combater os desequilíbrios ambientais,

muitas

principalmente

respostas.

nas

regiões

mais

perguntas

permanecem

sem

desenvolvidas.

C) Além das famílias que ainda aguardam

B) Determinar que os países signatários não

para poder enterrar seus entes, são vários

assumam o compromisso de combater o

os relatos de sobreviventes que se queixam

desmatamento e a degradação dos solos.

falta de assistência da companhia;

C) Estabelecer metas para combater o

D) Cerca de 250 pessoas foram presas e

aquecimento global a partir da redução da

responsabilizadas.
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QUESTÃO 29

Gerais,

Determinada pela reforma da Previdência,

República em 1985.

aprovada no ano passado, a mudança no
cálculo

das

contribuições

ao

Instituto

Nacional do Seguro Social (INSS) começou
a valer no dia 1º de março, aplicada sobre
os salários referentes a fevereiro.
Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/01/c
ontribuicao-ao-inss-muda-a-partir-deste-mes-demarco-saiba-quanto-voce-vai-pagar.ghtml. Acesso
em 03/03/2020

Analise as afirmativas abaixo e marque a
opção INCORRETA:

até

ser

eleito

Presidente

da

Disponível em:
https://www.mg.gov.br/governador/tancredo-dealmeida-neves
Acesso em 10/02/2020

Marque a opção que corresponde ao regime
que teve fim com a eleição de Tancredo
Neves:
A) Civil.
B) Religioso.
C) Monárquico.
D) Militar.

A) Quem ganha menos vai contribuir mais
para o INSS, e quem ganha mais, vai
contribuir menos.
B) Para os trabalhadores do setor privado
(do Regime Geral), a mudança reduz a
cobrança para quem ganha até um salário
mínimo.
C) A mudança torna a alíquota progressiva
para as demais faixas, cada percentual se
aplica apenas sobre a parcela do salário que
se enquadrar em cada faixa.
D) Para os trabalhadores do setor público,
as alíquotas podem chegar a 22%.

QUESTÃO 30
Tancredo Neves, um dos mais expressivos
nomes da política nacional contemporânea.
Em março de 2010 Tancredo completaria
100 anos de idade, exerceu cargos de
deputado, senador e governador de Minas
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