
 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
TURNO: MANHÃ 

 

INSTRUÇÕES  

[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 01/2015 da Prefeitura Municipal de Frutal.] 

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização da prova: caneta e a 

Cédula de Identidade.  

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.  

03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:  

a) este caderno de prova; e  

b) a folha de resposta.  

 

CADERNO DE PROVA  

 

04. Este caderno de prova deve conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha (A, B, C e D), numeradas de 

01 a 30. Confira-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a chegada do 

Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre falhas na impressão e/ou montagem.  

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.  

06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.  

07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.  

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

 

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos na folha de respostas. 

Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.  

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul ou preta, escrita grossa. 

Não faça uso de borracha ou corretivo.  

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.  

11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma resposta ou 

preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão consideradas nulas.  

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do local de prova.  

13. Duração da prova: 04h (quatro horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato e ao 

preenchimento da folha de respostas.  

14. Guarde o seu relógio antes do início da prova no porta objeto fornecido. O tempo de realização da prova será 

controlado pelo Fiscal de sala.  

15. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o no porta objeto destinado.  

16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 60 (sessenta) minutos de seu início.  

17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente quando faltar 30 (trinta) minutos para seu término.  

18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo tempo, assinar o 

Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.  

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes da folha de respostas 

poderá implicar a anulação da sua prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia a tirinha abaixo e responda as questões 01 e 02: 

 
https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+do+mauricio+de+sousa&biw=1280&bih=923&tbm=isch&imgil=JLub-

KfZrce0XM%253A%253B6OqtE1Gj7YL42M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fblogdoxandro.blogspot.com%25252F2010%25252F05%25252Ftiras-n898-turma-da-monica-mauricio-de.html&source=iu&pf=m&fir=JLub-
KfZrce0XM%253A%252C6OqtE1Gj7YL42M%252C_&usg=__owDR66Hkp9-c1wuYBBs6kj3Swbo%3D#imgrc=VM6BeIVXKCx5zM%3A 

 

Questão 01 

Por que o autor nos faz rir quando a personagem Mônica diz que não está chorando, mas que estava descascando 
cebola? 
 

A) Porque a personagem Mônica está mentindo. 

B) Porque Mônica estava tirando uma casca do machucado do Cebolinha. 

C) Porque Mônica descascou cebola antes de conversar com os meninos. 

D) Porque a personagem Mônica estava chorando de “rir”. 

Questão 02 

Por que o autor Maurício de Sousa utiliza o vegetal cebola em sua tirinha? 

A) Porque ninguém chora descascando cebola. 

B) Porque a personagem Mônica adora comer cebola. 

C) Porque a personagem Cascão odeia cebola. 

D) Para brincar com o leitor por causa do nome do personagem Cebolinha. 

Questão 03 

Assinale a alternativa que contém erro quanto à separação de sílaba da palavra. 

A) Passado: pas – sa - do 

B) Signo: si - gno 

C) Pseudo: pseu - do 

D) Rainha: ra – i - nha 

Questão 04 

A) Chapéu; xale. 

B) Xícara; chá. 

C) Xadrez; xuxu. 

D) Chinelo; chávena. 

Questão 05 

Aponte a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com ss. 

A) Pa __ adeira; ma __ a. 

B) Come __ o; a __ ar. 

C) O __ o; impo __ ível. 

D) Soube __ e; pa __ eio 
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Questão 06 

Assinale a alternativa que contém erro de grafia da palavra em negrito. 

A) O espinho do peixe ficou intalado na garganta da menina. 

B) Ninguém queria comer ovo estrelado. 

C) Desci dela pela janela das traseiras da casa. 

D) Não haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. 

Questão 07 

Na sequência abaixo, assinale a alternativa que contém erro de grafia de palavra (s). 

A) Hoje; sujeito. 

B) Loja; coragem. 

C) Gente; viagem. 

D) Jegue; jelo. 

Questão 08 

Nas alternativas abaixo, aponte aquela em que os vocábulos relacionados NÃO se constituem em sinônimos. 

A) Fotografia – retrato. 

B) Belo – bonito. 

C) Inocente – culpado. 

D) Instruído – culto. 

Questão 09 

Assinale a alternativa que contém a forma feminina correta do substantivo . 

A) Cão – cadela. 

B) Elefante – elefanta. 

C) Maestro – maestra. 

D) Avô – avó. 

Questão 10 

Aponte a alternativa que se constitui em erro de utilização da palavra mais. 

A) Gosto de alho, mais não gosto de cebola. 

B) É fácil saber que dois mais dois não é igual a cinco. 

C) Quanto mais trabalha, mais fica cansada. 

D) Estamos mais ricos agora. 

 

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 

Em meu bairro, existe um escadão com 60 degraus. Se eu subir uma terça parte do escadão, eu terei subido quantos 

degraus de escada? 

A) 10 degraus      B) 40 degraus     C) 20 degraus      D) 30 degraus 

Questão 12 

Um perfume custa R$ 50,00 e este valor à vista tem um desconto de 20%. Se eu comprar este perfume à vista 

pagarei o valor de: 

A) R$ 50,00     B) R$ 30,00     C) R$ 70,00    D) R$ 40,00 
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Questão 13 

Observe as expressões abaixo e assinale a alternativa que indica o valor de X: 

 

             +   = 8 

        + = 7 

    +  = 9 

  +       +      = X 

A) 24             B) 12              C) 10              D) 13 

Questão 14 
 

Em uma carta criptografada foi encontrado o seguinte código:  3    9    4    1    4    5 

Decifrando este código, descobriu a palavra: CIDADE. 

Considerando o padrão da criptografia, o código    5    19    3    1    4    1 forma a palavra: 
 

A)  ESCOLA       B) ESTADO       C) CAMISA      D) ESCADA 

Questão 15 

Dois números naturais somados é 10 e subtraindo o menor do maior número dá 4. Qual o valor do maior número? 

A) 8           B) 7           C) 9             D) 6 

Questão 16 
 

A soma dos lados de um retângulo é 12 centímetros. Sabendo que sua base mede o dobro de sua altura, qual o valor 

da área desse retângulo? 

A) 12           B) 6            C) 8            D) 10 

Questão 17 

Dona Maria produz 40 doces caseiros trabalhando 5 horas por dia. Se ela começar a trabalhar 6 horas por dia, 

quantos doces caseiros dona Maria fará por dia?  

A) 48 doces      B)  46 doces      C)  51 doces        D) 45 doces 

Questão 18 

Analise os números do conjunto A e indique qual deles não segue o padrão para pertencer a esse conjunto: 

              A = (1, 0, 4, -1, 3) 

 

A) 1              B) 0                C) 4                 D) -1 

 

Questão 19 
 

Neste ano de 2016, que é um ano bissexto, Ana completou 4 anos de idade e  comemorou seu primeiro aniversário 

no dia 29 de fevereiro. Lembrando que um ano bissexto ocorre a cada 4 anos, quando Ana completar 15 anos de 

idade, quantos aniversários terá comemorado no dia 29 de fevereiro?  

A) 3           B) 5             C) 4             D) 6 
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Questão 20 
 

Na construção de uma casa, o pedreiro pediu para comprar canos de 50 milímetros para a rede de esgoto da 

cozinha. Essa medida de cano equivale a: 

A) 5 cm       B) 5 m        C) 50.000 m       D) 50 cm 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS 

 
Questão 21 

A foto abaixo registra parte do Parque dos Lagos de Frutal que homenageia em seu nome: 

 
                                  http://www.frutal.mg.gov.br/fotos.html 

 
 

A) Leda Campos Borges      B) Antônio de Paula e Silva    C) Padre Jerônimo Macedo    D)  Domiciano Alves Ferreira 
 
Questão 22 

Ao se emancipar, Frutal deixou de ser distrito de: 

A) Araxá           B) Uberaba        C) Ituiutaba        D) Uberlândia 
 

Questão 23 

O município de Frutal está inserido em que mesorregião mineira? 

A) Oeste de Minas      B) Noroeste de Minas       C) Sul/Sudoeste de Minas        D) Triangulo Mineiro/Alto Parnaíba 
 

Questão 24 

Por quantos vereadores é composta a Câmara Municipal de Frutal, segundo a redação dada pela Emenda à Lei 

Orgânica Municipal nº 003, de 27 de abril de 1992? 

A) 9             B) 11           C) 13           D) 15 
 

Questão 25 

Frutal possui um programa municipal que objetiva a destinação de bolsa de estudos para universitários de baixa 

renda, sendo disponibilizadas 25% para estudantes que exercem graduação no município e 15% para aqueles que 

cursam o ensino superior em outras cidades. Este programa atende pelo nome de: 

A) Fies         B) ProUni          C) Bolsa Família          D) Bolsa Universitária 

Questão 26 

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida assinale a alternativa correta  

“Com temperatura média anual de 25,2 C°, o clima dominante da região de Frutal é o ______________, com uma 

estação _______________.” 
 

A) Tropical / seca     B) Equatorial /semisseca        C) Tropical / árida      D) Equatorial / chuvosa 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8_bUjqDLAhXLVh4KHRXhBl4QjRwIBw&url=http://alofrutal.com.br/news/sinomar-borges-pede-cobertura-da-quadra-de-esportes-do-parque-dos-lagos/&bvm=bv.115339255,d.Y2I&psig=AFQjCNGcrDLDAR98S9iWoB8xl7JqB0V4Iw&ust=1456943209374069
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Questão 27 

Em seu site, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP – informou que a matriz de transportes do 
Brasil e do Estado de São Paulo, demonstra um desequilíbrio entre os diferentes modais, o que aponta para a 
necessidade de readequações que promovam maior competitividade e desenvolvimento econômico sustentável. Isso 
se deve ao fato de que há no país uma predominância significativa do transporte 

A) aeroviário           B) aquaviário          C) rodoviário         D) ferroviário 

 

Questão 28 

Em junho de 2015, os deputados federais aprovaram o fim da reeleição para os cargos do poder Executivo, ou seja, 
prefeitos, governadores e presidentes. Na recente história política eleitoral do país, são presidentes reeleitos em 
eleições populares, a EXCEÇÃO de 

A) Itamar Franco     B)  Dilma Rousseff    C) Luiz Inácio Lula da Silva     D) Fernando Henrique Cardoso 

Questão 29 

Que doença vem gerando preocupação em todo o planeta atualmente pelo crescimento acelerado do número de 
infectados e por estar associada ao desenvolvimento de casos de microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, dentre 
outras doenças neurológicas graves? 
 
A) Zika         B) Aids         C) Dengue         D) Chicungunya 
 

Questão 30 

Que organização, tem como acionista majoritário a União Federal, ficou fortemente vinculada a Operação Lava Jata, 
da Polícia Federal, que tem o objetivo de investigar organizações criminosas responsáveis por desvio de recursos 
públicos e lavagem de dinheiro em grandes quantias? 

A) PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A.  
B) CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos  
C) ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
D) BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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