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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/ MG – EDITAL N°001/2012 

PROVA OBJETIVA                                                                                     NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  CARGOS: MallL 

ELETRICISTA PREDIAL 

MECÂNICO 

 

MOTORISTA 

OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

 

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o 
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão 
será aceita depois de iniciada a prova.    
 
4. Sua prova contém 25 questões e cada uma delas deverá ser julgada como CERTA ou ERRADA.    
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à letra C, caso considere a questão CERTA, ou à 
letra E, caso considere a questão ERRADA, de acordo com o comando da questão. Utilize caneta esferográfica 
(tinta azul ou preta) para o preenchimento, sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou 
marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.    
 
6. Não será permitido o uso de corretivo no cartão-resposta. Caso isso ocorra, a questão será anulada. 
 
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.  
 
8. Eventuais erros no caderno de provas ou no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou 
data de nascimento deverão ser comunicados através do endereço de e-mail, publicado no edital. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.  
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da prova 
objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 

11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início. 

 

12. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente 1 (uma) hora e 

30 (trinta) minutos após o seu início.  

 

13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 

 
14. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o 
fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de 
sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.     
                     
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de prova. 

 

BOA PROVA! 
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PROVA OBJETIVA – ELETRICISTA PREDIAL/ MECÂNICO/ MOTORISTA/ OPERADOR DE MÁQUINAS 
LEVES/ OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia e observe os textos a seguir e julgue como CERTAS ou ERRADAS as afirmações expressas nas 
próxima quatro (4) questões. 
 
TEXTO I 
 

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE: COMO SE TORNAR UM CONSUMIDOR CONSCIENTE? 
 

No dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Embora alguns consumidores digam praticar 
o consumo consciente, muitos não têm a menor ideia do que fazer para se tornar um consumidor sustentável. 
O consumo consciente pode ser praticado com pequenas ações no seu dia-a-dia, como apagar as luzes dos 
cômodos que não estão sendo utilizados na sua casa, ou até mesmo economizar a água ao escovar os dentes 
ou lavar o carro. 
Segundo a pesquisadora do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), Adriana Charoux, a 
responsabilidade por padrões sustentáveis de produção e consumo deve ser compartilhada e o consumidor é 
parte desta solução. 
O Idec aconselha que o consumidor pratique os sete “Rs” do consumo consciente: repense, respeite, 
responsabilize-se, recuse, reduza, reaproveite e recicle. 
Veja algumas atitudes para se tornar um consumidor consciente: 

 Pressione as empresas a diminuir ou selecionar suas embalagens, que muitas vezes são 
desnecessárias; 

 Evite o desperdício de alimentos. Para isso, planeje bem as compras no supermercado e na feira; 

 Faça as contas: ir a pé, de bicicleta, usar transporte coletivo ou táxi é mais barato e polui menos do que 
ter um automóvel; 

 Pratique e incentive a carona solidária. Organize-se com sua família, amigos e colegas de trabalho; 

 Substitua lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas econômicas: elas geram a mesma luminosidade, 
duram mais e você ainda pode poupar até 80% de energia. 

 
Extraído de http://br.finance.yahoo.com/noticias/dia-mundial-meio-ambiente-se-120000874.html (com adaptações). Acesso em 06 

jun. 2012. 

 
TEXTO II 
 
Porta-lápis de lata de refrigerante: 

  
Extraído de http://darcioxav.blogspot.com.br/2011/07/criatividade-com-latas-de-refrigerante.html. Acesso em 06 jun. 2012. 

 
01. O Texto I comenta sobre a necessidade de o consumidor praticar os sete “Rs”, que se referem às 
ações de repensar, respeitar, responsabilizar-se, recusar, reduzir, reaproveitar e reciclar. Comparando os 
sete “Rs” à imagem do Texto II, podemos dizer que o porta-lápis feito de latinha aproxima-se 
principalmente da ação de reaproveitar, cujo sentido é aproveitar novamente. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
02. No título do texto, notamos a presença de alguns adjetivos, dentre eles o termo “consciente”. Os 
adjetivos são utilizados na Língua Portuguesa para qualificar os seres, atribuindo-lhes características. 
Segundo constam no texto, são adjetivos também: “sustentável”, “pequenas”, “desperdício” e “barato”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
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03. De acordo com o Texto I, há duas vantagens em se locomover a pé, de bicicleta, usar transporte 
coletivo ou táxi, vantagens estas que, segundo o texto, estão relacionadas à economia e à saúde, já que 
andar a pé ou de bicicleta são exercícios físicos.  
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
04. Na última dica apresentada no Texto I, “Substitua lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas 
econômicas (...)”, a repetição do substantivo “lâmpadas” é desnecessária, já que sem ele o trecho ainda 
assim poderia ser compreendido. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
05. Uma das finalidades do uso da vírgula é separar itens enumerados dentro de uma mesma frase. Com 
base nessa informação, a frase “Fui ao comércio comprar cereais legumes hortaliças frutas e outros 
comestíveis que estavam faltando” deveria conter apenas duas vírgulas. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
Leia e observe a tira a seguir e julgue como CERTAS ou ERRADAS as afirmações das próximas duas ( 2 ) 
questões. 

 
Fonte: http://www.turmadamonica.com.br/index.htm/ Acesso em 06 jun. 2012 

 
06. Na tira lida, a mãe conversa com seu filho sobre a manifestação feita por ele, apresentando sua 
opinião sobre o assunto. No primeiro balão da tira, o verbo “acho” está no tempo presente, podendo ser 
substituído sem perda de sentido pelo sinônimo “considero”.  
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
07. O nome “Cebolinha”, que batiza um dos personagens da tira, pode ser classificado como substantivo 
próprio, já que denomina um ser em particular, do gênero masculino, e está flexionado no aumentativo, o 
que se nota por sua terminação -inha. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
Leia e observe o anúncio imobiliário a seguir e julgue CERTA ou ERRADA a afirmação da próxima 
questão. 
 
 
 
 
 
08. Ortografia é a área da Língua Portuguesa que trata da escrita correta das palavras, uma das 
principais dificuldades dos falantes. No anúncio observado, as letras que completam corretamente os 
espaços em branco são, na ordem em que aparecem: X, Z, SC, S. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vende-se __ÁCARA com cinco cômodos, ampla área de LA__ER 

e PI__INA. Tratar na próxima RUA__INHA à esquerda. 
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Leia e observe a fábula a seguir e julgue como CERTAS ou ERRADAS as afirmações das próximas duas 
(2) questões. 

 
 
 

A galinha dos ovos de ouro 
 

 Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha, 
que todo dia, sem falta, botava um ovo de ouro. 
 Supondo que dentro dela deveria haver uma grande 
quantidade de ouro, eles então a sacrificaram, para enfim 
pegar tudo de uma só vez. 
 Então, para surpresa dos dois, viram que a ave em 
nada era diferente das outras galinhas. 
 Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer de uma 
só vez, acabou por perder o ganho diário que já tinha 
assegurado. 
 

Extraído de http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula13a.htm (com 
adaptações). Acesso em 06 jun. 2012. 

 
 

 
09. As fábulas geralmente terminam com uma lição de moral, pela qual transmitem alguns ensinamentos. 
A ganância do camponês e de sua esposa foi tamanha que eles tomaram uma atitude precipitada, cujo 
resultado foi frustrado. Logo, uma moral apropriada para a fábula lida seria “Quem tudo quer, tudo 
perde”. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
10. No primeiro parágrafo do texto, “Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha, que todo dia, 
sem falta, botava um ovo de ouro”, podemos dizer que “Um”, “uma” e “um”, conforme a sequência em 
que aparecem, são numeral cardinal, artigo definido, numeral cardinal. 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
MATEMÁTICA 
11. O quadro a seguir representa as temperaturas médias registradas por termômetros em quatro 
cidades. Se uma pessoa embarcar em um aeroporto em Recife, fazendo uma escala no Rio de Janeiro, 
rumo a Londres, pode-se afirmar que a menor temperatura média encontrada será na cidade de Londres. 
 

Recife: +20 ° C 

Rio de Janeiro: + 40° 

Londres: - 2° C 

Moscou: - 5 ° C 

 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
12. Seja ABCD um quadrado de lado x cm, conforme figura abaixo. Suponha que o lado deste quadrado 
dobre de tamanho. Ao calcularmos a área e o perímetro desse quadrado obteremos um valor duas vezes 
maior de área e quatro vezes maior de perímetro, em relação ao quadrado de lado x cm.  

 
( ) CERTA ( ) ERRADA  
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13. Seja ABCD um retângulo de lados (x+1) cm de comprimento e 5 cm de largura. A área desse quadrado 
será determinada pela expressão 5(x+1). Fazendo x = 10 e calculando a área e o perímetro deste 
retângulo, obteremos uma área de 55 cm

2
 e um perímetro de 30 cm.  

( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
14. Marcos pretende fazer uma calçada em torno de uma piscina que possui o formato retangular que 
mede 5m por 3m. Para isso, a empreiteira responsável pela obra informou que serão necessários 52,8 m

2
 

de lajotas para o revestimento da calçada. Essa quantidade está acrescida de 10% como previsão de 
quebras de lajotas. Podemos afirmar que a largura da calçada a ser construída ao redor da piscina será 
de 1, 5 m.   
( ) CERTA ( ) ERRADA  

 
15. André quer trocar o piso da varanda de sua casa. A varanda possui o formato retangular, medindo 10 
m de comprimento e 5 m de largura. Ele realizou uma pesquisa de preços em duas lojas de materias de 
construção. Na primeira loja, o preço do piso por metro quadrado era de R$ 5,60 e na segunda, de R$ 
5,40 por metro quadrado. A primeira loja oferecia um desconto de 8% para compras a vista, enquanto a 
segunda oferecia um desconto de 10 %. Considere ainda que André comprará 10 % a mais de metros 
quadrados de piso para possíveis substituições de pisos com defeitos ou que se quebrem durante a 
reforma. Pode-se afirmar que ele comprará 60 metros quadrados e que pagará à vista, R$ 336,00 na 
primeira loja e R$ 324,00 na segunda.  
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
16. Um terreno tem a forma de um trapézio de bases medindo 36 m e 24 m, com altura de 20 m. Foi 
construído no local um armazém retangular de 10,6 m por 5,5 m. Na área restante, será feita uma calçada.  
Pode-se afirmar que a área da calçada a ser construída será maior que 540 m

2
. 

( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
17. Uma certa mercadoria custava inicialmente R$ 150,00. Um mês depois, sofreu um aumento de 15, 5 %.  
Em seguida sofreu um desconto de 15, 5 %. Ao calcular o valor final da mercadoria, pode-se afirmar que 
ela voltou a custar R$ 150,00.   
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
18. Em uma determinada leiteria, todos os tanques destinados ao armazenamento do leite, possuem o 
formato de um paralelepípedo de 10 m de comprimento, 5 metros de largura e 0,75 m de altura. Pode-se 
afirmar que o a quantidade de litros de leite que podem ser armazenados em 10 desses tanques é de 
375000 litros. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
19. Três planetas possuem um período de translação em torno do sol de 12, 30 e 84 anos. No ano de 
2012, um astrônomo analisou as posições desses três planetas e marcou em seu diário de observações 
que eles ficarão na mesma posição observada em 2012 apenas no ano de 2432. A afirmação do 
astrônomo está:  
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
20. Marcos precisava de R$ 600 para terminar de pagar uma prestação de um eletrônico que adquiriu 
recentemente. Diante disso, ele emprestou a juros simples, o valor de R$ 300,00 de seu amigo Jhon e os 
outros R$ 300 de sua mãe. Após 3 meses, Marcos pagou o valor de R$ 500 a Jhon e R$ 450  a sua mãe. 
Ao calcular a diferença entre as taxas de juros cobradas por Jhon e por sua mãe, verificou que a taxa que 
Jhon cobrara era 20,66% maior.  
( ) CERTA ( ) ERRADA  
 
LEGISLAÇÃO 
21. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em 
caráter efetivo ou em comissão. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 5% (cinco por cento) das 
vagas oferecidas no concurso. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
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22. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício, se aprovado nas 
avaliações de desempenho, durante o estágio probatório. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
23. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 
(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada 
hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
24. O território do Município somente por lei estadual poderá ser incorporado, fundido e desmembrado, 
dentro do período determinado por lei complementar federal, dependendo a alteração de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de 
viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
25. A publicidade de ato, programa, obra e serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de 
comunicação, somente deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo 
constar nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade, servidor público 
ou partido político. 
( ) CERTA ( ) ERRADA 
 
RASCUNHO 




