SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO
LAGOA DA PRATA / MINAS GERAIS
Edital n°. 01 /2015

FUNDAMENTAL I
Códigos: 101, 102, 103 e 104

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 – Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2 – Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno APENAS para marcar o
Gabarito.
3 – Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4 – ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, mantendo
as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Sorte é isto. Merecer e ter.” Guimarães Rosa
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5 – Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas da PROVA OBJETIVA não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de
decorrida 1(uma) hora do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas
às suas respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios [...] Os candidatos não
poderão utilizar, em hipótese alguma, de lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou lápis-borracha ou outro material distinto.
Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios,
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens
de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico [...] assim como não será permitido o uso de óculos escuros,
boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie
de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim
como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Será
vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial
de licença para o respectivo porte. Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que tratar com falta de urbanidade os
examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três
últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a
Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.
O caderno de questões e o gabarito da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 15 de fevereiro de 2016.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa,10 (dez) questões de Matemática e 5 (cinco) questões de Atualidades,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou
recursos posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 1 e 2.
Doce Prático de Laranja

QUESTÃO 4
Assinale a alternativa em que a palavra READMISSÃO
está corretamente separada em sílabas.
A) Rea-d-mis-são
B) Re-a-d-mis-são

Rende: 4 porções

C) Read-mis-são

Tempo de preparo: 15 min.

D) Re-ad-mis-são

Ingredientes:
•

4 laranjas

QUESTÃO 5

•

1 cálice de licor de laranja

•

1 colher (sopa) de açúcar

Adjetivos são palavras que qualificam os nomes, os
substantivos.

•

1 colher (sopa) de canela em pó

Assinale a alternativa em que a palavra destacada é um
adjetivo.

Modo de fazer:

A) Alice falou muito durante a reunião.

Retire a casca das laranjas e corte-as em rodelas.
Distribua-as sobre um refratário, polvilhe com a mistura
de açúcar e canela e, por último, regue com licor. Sirva
gelado.

B) Os olhos pretos de Carol são lindos.

Disponível em: <http://zip.net/brsyjq>.
Acesso em: 16 dez. 2015.

C) Rafael chega de viagem hoje pela manhã.
D) Adriano comprou uma garrafa vermelha.
QUESTÃO 6

QUESTÃO 1
Esse texto é um(a):

São palavras escritas segundo a norma padrão da língua
portuguesa, EXCETO:

A) conto.

A) Gaguejar.

B) fábula.

B) Hipopótamo.

C) receita.

C) Serviso.

D) notícia.

D) Vassoura.

QUESTÃO 2

QUESTÃO 7

Analise as afirmativas a seguir.

Leia os períodos a seguir.

I.

Para o doce de laranja ficar pronto, são
necessários 15 minutos.

II.

O doce de laranja deve ser servido quente.

I.

Quantos anos Bruno tem _____

II.

Tenho duas escolhas ____ ou volto para casa
sozinha ou espero Carlos me buscar.

III. Quatro ingredientes são necessários para fazer o
doce de laranja.

III. Fui ao sacolão para comprar bananas ____ alface
e tomates.

De acordo com o texto, está(ão) CORRETA(S) a(s)
afirmativa(s):

Assinale a alternativa que apresenta a pontuação que
completa corretamente as lacunas anteriores.

A) III, apenas.
B) I e III, apenas.

A) Ponto de exclamação / dois-pontos / ponto e
vírgula

C) II e III, apenas.

B) Ponto de interrogação / ponto-final / dois-pontos

D) I, II e III.

C) Ponto-final / travessão / dois-pontos
D) Ponto de interrogação / dois-pontos / vírgula

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que não apresenta um substantivo
masculino.
A) Igreja
B) Pastel
C) Milho
D) Alfinete
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INSTRUÇÃO: Leia a tirinha a seguir para responder às
questões 8 e 9.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Disponível em: < http://zip.net/brszzj>.
Acesso em: 21 dez. 2015.

Um professor de educação física fez uma pesquisa entre
os seus 390 alunos e verificou que 2 deles sabem jogar
3
basquete.
Quantos alunos desse grupo sabem jogar basquete?
A) 130 alunos.

QUESTÃO 8

B) 195 alunos.

O humor dessa tirinha está na resposta dada por Garfield
à pergunta “Já perdeu alguma coisa?”. Considerando o
contexto, é possível concluir que o que se deseja saber
é se Garfield perdeu:

C) 260 alunos.

A) peso.
B) um objeto valioso.
C) a vontade de comer.
D) o contato com alguns amigos.
QUESTÃO 9
Considerando o contexto da tirinha, em “Já perdeu
alguma coisa?”, a palavra destacada pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por:

D) 585 alunos.
QUESTÃO 12
Pedro possui 800 livros. Mário possui 1.538 a mais que
Pedro.
Quantos livros Mário possui?
A) 738 livros.
B) 1.338 livros.
C) 1.738 livros.
D) 2.338 livros.

A) estragou.

QUESTÃO 13

B) emagreceu.

O resultado de 39 x 498 é:

C) guardou.

A) 1.494.

D) desperdiçou.

B) 4.482.
C) 19.422.

QUESTÃO 10

D) 18.422.

Segundo a Nossa Gramática Completa Sacconi, verbos
são palavras que indicam uma ação, um estado ou um
fenômeno e que podem sofrer conjugações.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não
é um verbo.

Qual é o número de ratos brancos dessa população?

A) “Eu não tenho nenhum talento especial. Sou
apenas apaixonadamente curioso.”
B) “O primeiro dever da inteligência é desconfiar
dela mesma.”
C) “A ciência pode determinar o que é, não o que
deveria ser.”
D) “Algo só é impossível até que alguém duvide e
acabe provando o contrário.”

Em uma população de 250 ratos, 16% são brancos.
A) 4.
B) 40.
C) 400.
D) 4.000.
QUESTÃO 15
Para fazer um bolo, Maria utiliza alguns ingredientes
sendo um deles 250 mL de leite.
Usando 1 litro de leite, Maria pode fazer:
A) 2 bolos.
B) 3 bolos.
C) 4 bolos.
D) 6 bolos.
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QUESTÃO 16

ATUALIDADES

Considere a seguinte operação:
346 – 123
Qual é o resultado CORRETO?
A) 214.
B) 222.
C) 223.
D) 241.
QUESTÃO 17
Uma carta demora 84 dias para chegar a seu destino.
Quantas semanas esse período representa?
A) 2 semanas.
B) 8 semanas.
C) 12 semanas.
D) 16 semanas.
QUESTÃO 18
Silvia comprou 2 cadernos de R$ 12,00 cada, 3 canetas
de R$ 10,00 cada e 1 livro de R$ 45,00.
Qual o valor total da compra?
A) R$ 34,00.
B) R$ 30,00.
C) R$ 45,00.
D) R$ 99,00.
QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta o resultado da
operação 21024 ÷ 584.
A) 36
B) 37
C) 38
D) 39
QUESTÃO 20
Mateus tem uma coleção de 380 figurinhas. José tem
157 figurinhas a mais que Mateus.
Os dois juntos têm:
A) 223 figurinhas.

QUESTÃO 21
De acordo com o Plano de Empregos e Salários
do Empregado Público do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Lagoa da Prata, regulado pela Lei
Complementar Nº 22/1997 e suas alterações, assinale a
alternativa CORRETA.
A) O empregado do SAAE poderá ser obrigado
a desempenhar outras tarefas que não sejam
aquelas relativas ao emprego para o qual foi
contratado.
B) O empregado do SAAE não é obrigado a possuir
carteira de trabalho para ser contratado.
C) Em hipótese alguma é assegurado a portadores
de deficiência o direito de prestar concurso para
o SAAE.
D) Para ser empregado do SAAE, o interessado
deverá ter completado 18 anos de idade.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que não se enquadra nas
obrigações dos empregados da SAAE, de acordo com o
regime disciplinar da empresa.
A) Cumprir a jornada e o horário de trabalho
estabelecidos para o cargo.
B) Cumprir prontamente as ordens de serviço
recebidas pelo seu superior.
C) Registar no cartão de ponto o início e o fim de
sua jornada de trabalho.
D) Utilizar veículo para fins alheios ao interesse do
serviço.
QUESTÃO 23
Assinale a alternativa que indica a capital brasileira mais
próxima da cidade de Lagoa da Prata.
A) Rio de Janeiro
B) São Paulo
C) Porto Alegre
D) Belo Horizonte

B) 537 figurinhas.
C) 717 figurinhas.
D) 917 figurinhas.
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QUESTÃO 24
A dengue é uma doença causada pelo mosquito Aedes
Aegypti, cujas larvas são depositadas em locais onde há
água limpa e parada.
São ações que devem ser implementadas para combater
o mosquito e o foco de larvas, EXCETO:
A) Deixar caixas de água destampadas.
B) Manter pneus velhos abrigados da chuva.
C) Encher de areia até a borda os pratinhos de vaso
de planta.
D) Guardar garrafas vazias sempre de cabeça para
baixo.
QUESTÃO 25
O ano de 2016 será um ano de eleições.
Os brasileiros deverão votar e, consequentemente,
eleger seus representantes para:
A) prefeito, vice-prefeito e vereador.
B) presidente da república e senador.
C) prefeito, vice-prefeito e senador.
D) presidente da república e vereador.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

