
 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
TURNO: TARDE 

 

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=lUaUDSgbs4Wb1M%3A 

 

 

Questão 01 

Por que o autor Maurício de Souza desenha ondinhas saindo do corpo da personagem Cascão? 

A) Para demonstrar o mau cheiro que está saindo do corpo do Cascão. 

B) Para demonstrar a alegria que Cascão sente por estar brincando. 

C) Para demonstrar a concentração da personagem Cascão no jogo de bolinha de gude. 

D) Para demonstrar que a personagem Cascão está com frio. 

Questão 02 

Por que o autor nos faz rir quando a personagem Cascão diz que está cheirando cebola queimada? 

A) Porque as personagens Cascão e Cebolinha adoram comer cebola assada. 

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

C) Para o leitor compreender que estava cheirando gostoso. 

D) Porque a personagem Cascão sentiu o cheirinho da comida de casa. 

Questão 03 

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

A) Sexto – sex - to 

B) Passador – pas – sa - dor 

C) Bainha: ba – i – nha 

D) Insígnia – in – sí - gnia 

Questão 04 

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

A) Chimpanzé; xulé. 

B) Xarope; chuveiro. 

C) Xaxim; xixi. 

D) Chiqueiro; charme. 
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Questão 05 

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

A) Ca __ amento; me __ a. 

B) Pe __ agem; certe __ a. 

C) Filo __ ofia; qua __ e. 

D) Malicio __ o; curio __ o. 

Questão 06 

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

A) Os namorados não estavam de mãos enlaçadas. 

B) João recolhia todo o istrume que o cavalo deixava pelo caminho. 

C) Havia pessoas querendo estorvar o palestrante. 

D) Temos sua família em mais alta estima. 

Questão 07 

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

A) Jejum; jiboia. 

B) Joia; vadiagem. 

C) Girafa; viajem. 

D) Gelo; geito. 

Questão 08 

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

A) Cão - cachorro. 

B) Educado - cortês 

C) Doido – maluco. 

D) Casado – solteiro. 

Questão 09 

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

A) Pai – mãe 

B) Cão – cadela 

C) Professor – professora 

D) Tigre – tigra 

Questão 10 

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

A) Não compreendo por que ele gosta de cebola, mas não gosta de alho. 

B) Estuda muito e fica cada dia mas inteligente. 

C) Aprendi história, mas foi difícil. 

D) Dinheiro não trás felicidade, mas ajuda bastante 
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MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 

Um alpinista escalou uma montanha rochosa de 153 metros de altura. Se ele escalou 1 metro a cada minuto, qual foi 

o tempo que ele gastou para chegar ao topo da montanha? 

A) 2 h e 23 min    B) 2 h e 33 min   C) 2 h e 43 min   D) 2 h e 53 min 

Questão 12 

A soma das idades de Pedro e José são 37 anos. Sabendo que Pedro é 7 anos mais velho que José, qual a idade de 

Pedro? 

A) 22 anos   B) 30 anos   C) 12 anos   D) 15 anos 

Questão 13 

Abaixo temos uma série de figuras geométricas. Identificando o seu padrão de formação, assinale a opção que indica 

a próxima figura da série: 

 

 

 

 ;  ;  ;  ................. 

 

A)  B)                                C)                             D)         D)   

                                                                  

 

Questão 14 

Observe a frase e assinale a opção que a complete mantendo o mesmo sentido. 

Tijolos estão para casa assim como tecidos estão para: 

 

A) Mesa       B) Roupa      C) Janela          D) Telhado 

Questão 15 

Analise a sequência numérica abaixo e assinale a alternativa que indica o valor de X da sequência: 

                         (0, 2, 2, 4, 6, 10, X, 26, .....) 

 

A) 14          B) 16          C) 18          D) 20 

Questão 16 

 

Joana comprou uma pizza família de 12 pedaços. Ela comeu 1/3 da pizza, seu pai comeu a metade da pizza e sua 

mãe o restante. A quantidade de pedaços que a mãe de Joana comeu foi? 

A) 3           B) 1            C) 4           D) 2 
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Questão 17 
 

A área de um quadrado mede 16 centímetros quadrados. Se aumentarmos 2 centímetros em cada lado, o valor do 

perímetro desse novo quadrado será: 

A) 25 cm      B) 24 cm      C) 36 cm      D) 18 cm 

Questão 18 
 

O valor de um ventilador em uma loja da minha cidade custa R$ 150,00. Na internet, encontrei o mesmo ventilador 

por 20% mais barato. Qual o valor em reais desse ventilador na internet? 

A) R$ 100,00    B) R$ 180,00    C) R$ 120,00    D) R$ 130,00 

Questão 19 
 

Em uma fábrica de bolsas, 5 funcionários produzem 30 bolsas por dia. Se aumentarmos para 8 funcionários, 

trabalhando nas mesmas condições, quantas bolsas serão produzidas por dia? 

A) 48 bolsas         B) 33 bolsas         C) 38 bolsas              D) 43 bolsas 

Questão 20 
 

Comprei um fardo com 6 garrafas de refrigerantes de 2 litros  para uma festa em minha casa. Considerando que 

serão distribuídos em copos iguais de 200 ml, esta quantidade de refrigerante servirá quantos copos? (Note que 1L = 

1000 ml) 

A) 12 copos               B) 10 copos                  C) 50 copos                D) 60 copos 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E LOCAIS 

Questão 21 

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Frutal, que documento o vereador eleito tem que apresentar à mesa da 
Câmara Municipal no dia de sua posse, sob pena de nulidade do ato da posse, caso não o apresente? 

A) Declaração de bens. 
B) Carteira de Trabalho. 
C) Registro de Identidade. 
D) Certificação do Colégio Eleitoral. 
 
Questão 22 

O povoamento das terras onde hoje se encontram o município de Frutal tiveram inicio com a construção da capela 
dedicada a Nossa Senhora do Carmo por: 

A) Horácio de Paula e Silva 
B) Antônio de Paula e Silva 
C) Oplonizia Alves de Oliveira 
D) João Ferreira de Vasconcelos 
 
Questão 23 

São municípios que fazem limite com Frutal, EXCETO: 

A) Itapagipe       B) Carneirinho       C) Paulo de Faria       D) Campo Florido 
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Questão 24 

São microrregiões inseridas na mesma mesorregião mineira onde se encontra a microrregião de Frutal: 

A) Paracatu e Unaí. 
B) Campo Belo, Formiga e Piumhi. 
C) Ituiutaba, Uberlândia e Uberaba. 
D) Bom Despacho, Curvelo e Três Marias. 

Questão 25 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – a economia do Brasil teve uma retração de 3,8% em 
2015, tendo tido apenas um setor, dentro os analisados para o cálculo do Produto Interno Bruto – PIB –, que cresceu 
no ano passado com alta de quase 2%. Este setor é historicamente uma área forte da economia nacional desde o 
período colonial.  

O enunciado está se referindo a (o-os): 

A) Serviços             B) Indústria              C) Comércio             D) Agropecuária 
 

Questão 26 

A foto abaixo é um registro do Aeroporto Municipal de Frutal que atende pelo nome de: 

 

A) Aécio Neves        B) Risoleta Neves       C) Tancredo Neves       D) Antônio Anastásia 
 

Questão 27 

Assim como vários municípios brasileiros, Frutal cancelou o Carnaval oficial de rua em 2016 com o objetivo de 
destinar os recursos financeiros economizados com a festa, principalmente para à área de: 

A) Saúde               B) Educação            C) Assistência Social              D) Saneamento Básico 
 

Questão 28 

Um desastre ocorrido em Mariana, Minas Gerais, em final de 2015 gerou destruição, causando grandes perdas a 
milhares de pessoas, em diversas cidades atingidas, com graves danos ao meio ambiente que se estenderam de 
Minas até litoral do Espirito Santo. Trata-se da (o):  

A) rompimento de barragem da mineradora Samarco controlada por duas acionistas: a anglo-australiana BHP 
Billiton Brasil Ltda. e a brasileira Vale S.A. 

B) derramamento de óleo no rio Doce provocado pelo acidente envolvendo duas carretas de transporte de material 
toxico que seguiam na BR-356 para Belo Horizonte. 

C) vazamento de resíduos tóxicos, oriundos da indústria Votorantin, no leito do rio das Velhas que deságua no rio 
Doce, que corta o Espírito Santo ruma ao litoral do país. 

D) explosão do gasoduto da Gaspetro que causou danos a toda a extensa rede que se inicia no porto de Vitória 
percorrendo grande parte dos estados de Minas e Espírito Santo até chegar a Ouro Preto. 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuyJb7-5_LAhWDDpAKHcbNAnwQjRwIBw&url=https://psdbpompeu.wordpress.com/category/acoes-do-governo-aecio-neves/&bvm=bv.115339255,d.Y2I&psig=AFQjCNErYGdewkA7kPmlv263yr8pDXM4IQ&ust=1456938220053032
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Questão 29 

Em momento em que se discute na sociedade brasileira a necessidade ou não da prática do impeachment contra a 
atual presidente do Brasil é importante lembrar que esta ação foi implementada apenas uma vez no país, no governo 
do então presidente 
 

A) João Goulart 
B) Getúlio Vargas 
C) João Figueiredo 
D) Fernando Collor de Mello 
 

Questão 30 

Uma medida do governo do Estado previa a divisão do ensino por ciclos para separar os estudantes mais velhos dos 

mais novos, o que resultaria no fechamento de mais de 90 escolas que passariam a ser destinadas a outros usos. Os 

estudantes não permitiram que a reorganização acontecesse invadindo e ocupando as escolas do Estado. Tal fato, 

de grande repercussão, e que mais uma vez mostra a ação decisiva dos estudantes brasileiros, ocorreu em: 

A) Goiás              B) São Paulo           C) Minas Gerais           D) Santa Catarina 
 

 

 

. 


