PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO – 003/2018 – CARGOS DIVERSOS

ELETRICISTA
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 1 a 10 dizem respeito ao TEXTO 1. Leia-o atentamente antes de
respondê-las.
TEXTO 1

01. De acordo com o Texto 1, é incorreto afirmar que:
a) O Cento Europeu para Prevenção e Controle de Doenças não emitiu um alerta
de avaliação de risco contra a febre amarela para os viajantes que forem ao
Brasil durante o carnaval.
b) O documento emitido pelo Cento Europeu para Prevenção e Controle de
Doenças afirma esperar um aumento nos casos de febre amarela no carnaval
por conta do turismo sazonal.
c) O carnaval é um dos maiores encontros internacionais com grande público.
d) O número de casos associados a viagens entre turistas não vacinados contra
a febre amarela poderá aumentar no carnaval.
e) A sigla em inglês do Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças é
ECDC.
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02. “O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em
inglês) emitiu nesta quinta-feira (18) um alerta de avaliação de risco para os viajantes
que vierem ao Brasil durante o carnaval.” (linhas 1 a 5). Assinale a alternativa que
apresenta, entre as opções, a melhor palavra sinônima de “emitiu” destacada no
trecho:
a)
b)
c)
d)
e)

Desacatou.
Divulgou.
Desrespeitou.
Empolgou.
Protestou.

03. “O documento afirma...” (linha 5). A expressão “documento afirma” apresenta, na
ordem em que os termos aparecem, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Um substantivo e um verbo.
Um substantivo e um adjetivo.
Um substantivo e um advérbio.
Um advérbio e um verbo.
Um advérbio e um adjetivo.

04. A palavra “aumento” (linha 5) possui a seguinte separação silábica:
a)
b)
c)
d)
e)

au-men-to.
au-me-nto.
a-umen-to.
a-ume-nto.
a-u-men-to.

05. Em relação à acentuação das palavras do Texto 1, julgue os itens abaixo em
verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta
das respostas, de cima para baixo.
(__) As palavras “inglês” (linha 2) e “avaliação” (linha 3) são acentuadas devido à
mesma regra gramatical;
(__) As palavras “público” (linha 8) e “próximo” (linha 14) são acentuadas devido à
mesma regra gramatical;
(__) O acento agudo em “número” (linha 12) não é mais utilizado segundo o Novo
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
a)
b)
c)
d)

V-V-V.
F-V-V.
V-F-F.
F-V-F.
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e) F-F-F.
06. “O documento afirma esperar um aumento nos casos por conta do turismo
sazonal.” (linhas 5 e 6). Considerando o período composto retirado do Texto 1, é
correto afirmar que o sujeito da primeira oração é:
a)
b)
c)
d)
e)

“turismo sazonal”
“um aumento”
“afirma esperar”
“O documento”
“nos casos”

07. A palavra “Prevenção” (linha 1) retirada do Texto 1, caso fosse reescrita em sua
forma plural, seria:
a)
b)
c)
d)
e)

Prevenções.
Prevençãos.
Prevençãus.
Prevenidos.
Desprevenidos.

08. “O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em
inglês) emitiu nesta quinta-feira (18) um alerta de avaliação de risco para os viajantes
que vierem ao Brasil durante o carnaval.” (linhas 1 a 5). Assinale a alternativa que
representa corretamente a função morfológica do termo destacado:
a)
b)
c)
d)
e)

Pronome.
Verbo.
Substantivo.
Interjeição.
Advérbio.

09. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a palavra retirada do Texto
1 ao nome do acento gráfico que apresenta:
a)
b)
c)
d)
e)

“União” (linha 10) – acento circunflexo.
“inglês” (linha 2) – acento trema.
“é” (linha 7) – acento grave.
“próximo” (linha 14) – acento agudo.
“mês” (linha 14) – acento til.

10. “O documento afirma esperar um aumento nos casos por conta do turismo
sazonal.” (linhas 5 e 6). Analisando-se o trecho retirado do Texto 1, encontra-se no
plural a seguinte:
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a)
b)
c)
d)
e)

“documento”
“aumento”
“casos”
“sazonal”
“turismo”
MATEMÁTICA

11. Na sequência (2, 2, 4, 6, 10...) o próximo número será:
a)
b)
c)
d)
e)

14 (quatorze).
15 (quinze).
16 (dezesseis).
17 (dezessete).
18 (dezoito).

12. Uma porta X possui 80 centímetros de largura. Outra porta Y, de mesmo modelo,
possui 0,80 metros de largura. Qual delas possui maior largura?
a)
b)
c)
d)
e)

As portas X e Y possuem a mesma medida.
A porta X é maior.
A porta Y é maior.
As portas possuem comprimentos diferentes.
As portas possuem espessuras diferentes.

13. Na campanha de arrecadação de alimentos, uma ONG recebeu 3.550
quilogramas de alimentos doados. Desta quantidade, a metade foi mantida na
instituição e o restante distribuído igualmente entre 5 instituições parceiras. Quantos
quilogramas cada instituição parceira recebeu?
a)
b)
c)
d)
e)

710 kg de alimentos.
1.775 kg de alimentos.
1.420 kg de alimentos.
555 kg de alimentos.
355 kg de alimentos.

14. De acordo com a balança a seguir, qual dos objetos possui menor massa?
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a)
b)
c)
d)
e)

Objeto H possui massa três vezes menor que o objeto G.
Só é possível dizer através de uma balança digital.
Os dois objetos possuem a mesma massa.
Objeto G.
Objeto H.

15. Em um vestibular, 65% dos candidatos inscreveram-se em cursos da área de
exatas, 15% em cursos da área da saúde e o restante se inscreveu em cursos da
área de humanas. Sabendo que o total de inscritos foi 5.000 candidatos, qual é a
diferença entre os inscritos nas áreas de saúde e de humanas?
a)
b)
c)
d)
e)

750 inscritos.
250 inscritos.
1.000 inscritos.
2.500 inscritos.
350 inscritos.

16. Quantas moedas de R$ 0,25 são necessárias para termos R$ 7,00?
a)
b)
c)
d)
e)

28 moedas.
14 moedas.
16 moedas.
24 moedas.
7 moedas.

17. Murilo recebe semanalmente uma mesada de R$ 20,00. Seu irmão mais velho,
Inácio, recebe o triplo do valor de Murilo. Quantos reais os dois possuem juntos?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 100,00.
R$ 40,00.
R$ 60,00.
R$ 20,00.
R$ 80,00.
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18. Ao comprar 2,5 kg de feijão, Felipe pagou R$ 12,90. Qual é o valor do quilograma
deste produto?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 4,85.
R$ 5,50.
R$ 2,90.
R$ 5,16.
R$ 5,45.

19. Uma palestra é iniciada as 9:40 horas. Passados setenta minutos, que horas
serão?
a)
b)
c)
d)
e)

10:30 horas.
10:50 horas.
11:00 horas.
10:00 horas.
10:20 horas.

20. O valor numérico que representa dezessete milésimos é:
a)
b)
c)
d)
e)

1,7.
0,17.
0,017.
170.
1.700.
CONHECIMENTOS GERAIS

21. Com base no disposto pela Lei Orgânica Municipal de Águia Branca, a soberania
popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
I – Plebiscito;
II – Referendo;
III – Iniciativa popular no poder executivo.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.
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22. Trata-se de um estado brasileiro pertencente a região norte do Brasil:
a)
b)
c)
d)
e)

Pernambuco.
Ceará.
Tocantins.
Piauí.
Maranhão.

23. O distrito de Águia Branca - ES foi criado através da Lei Estadual n.º 265, de 22
de outubro do ano de:
a)
b)
c)
d)
e)

1922.
1930.
1935.
1940.
1949.

24. O gentílico empregado a quem nasce no município de Águia Branca – ES
a)
b)
c)
d)
e)

é:

Aguiabranquense.
Aguiense.
Aguiabranquinho.
Aguinho.
Aguiabrancoense.

25. O município de Águia Branca-ES já pertenceu ao território de:
a)
b)
c)
d)
e)

Vitória.
Serra.
São Mateus.
Colatina.
Linhares.

26. Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a
população estimada no ano de 2017, do estado do Espirito Santo foi:
a)
b)
c)
d)
e)

Inferior a 3 milhões.
Inferior a 2 milhões.
Inferior a 1 milhão.
Superior a 4 milhões e inferior a 5 milhões.
Superior a 10 milhões.
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27. Analise:
I – Reduzir o consumo da água;
II – Não poluir rios e nascentes;
III – Preservar as árvores.
Dos itens acima, são considerados formas de proteger o meio-ambiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

28. Vasco Coutinho desembarcou na capitania em dia 23 de maio de 1535,
desembarcando na atual Prainha de Vila Velha, onde fundou o primeiro povoamento.
Como era oitava de Pentecostes, o donatário batizou a terra de Espírito Santo, em
homenagem:
a)
b)
c)
d)
e)

A sua cidade natal em Portugal.
Ao Papa.
Ao veleiro que o trouxe ao Brasil.
A terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Ao seu país de origem.

29. Trata-se de uma capital localizada na região Centro-oeste do Brasil:
a)
b)
c)
d)
e)

São Luiz.
Florianópolis.
Campo Grande.
Recife.
Rio Branco.

30. São municípios litorâneos do Espirito Santo, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

São Mateus.
Serra.
Anchieta.
Guarapari.
Cachoeiro de Itapemirim.

