FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA

PROCESSO SELETIVO
Edital 005/2019

005 - PORTEIRO
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01- O caderno de provas contém 30 (trinta) questões objetivas. Caso haja algum erro na impressão, o(a)
candidato(a) deverá informar imediatamente ao fiscal, solicitando-lhe a substituição desse caderno.
02- A duração máxima da prova será de 03 (três) horas.
03- A interpretação das questões faz parte da prova. Desse modo, não é permitido fazer perguntas aos
fiscais.
04- A prova é individual. Portanto, é vedada a comunicação entre os candidatos durante a sua realização.
Será excluído do processo seletivo aquele que utilizar material de consultas e/ou qualquer sistema de
comunicação, durante a realização da avaliação.
05- Em cada questão, há somente uma resposta correta.
06- Ao receber o Cartão de Respostas, o(a) candidato(a) deverá conferir seu nome, o número de inscrição,
o número do documento, o cargo e assinar, à caneta, no espaço próprio indicado.
07- Ao transferir as respostas para o Cartão de Respostas, deverá ser utilizada caneta azul ou preta,
preenchendo todo o espaço dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o
modelo:
01
02
03
04

A
A
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

D
D
D
D

08- O(A) candidato(a) não poderá deixar nenhuma questão sem resposta.
09- O Cartão de Respostas não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. As questões que contenham
emendas ou rasuras, ainda que legíveis, não serão consideradas. Os prejuízos advindos das marcações
feitas incorretamente no Cartão de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato; assim, não
haverá substituição em virtude de erro no preenchimento.
10- O(A) candidato(a) deverá deixar sobre a carteira somente documento de identidade e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
11- O(A) candidato (a) poderá deixar a sala após decorrida 1(uma) hora do início da prova.
12- Ao terminar a prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer sentado(a) e sinalizar, com a mão, o
término da avaliação, para que o fiscal possa recolher e conferir o Cartão de Respostas, bem como
autorizar a saída do(a) candidato(a) da sala.
13- O(A) candidato(a) somente poderá se retirar, levando a prova consigo, após decorridas 02 (duas)
horas do início da avaliação.
14- Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos(as) candidatos(a) deverão permanecer
na sala, até que o último(a) candidato(a) termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, a fim de
atestar a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se, de uma só vez, da sala de prova.

UBERABA/MG, 01 DE SETEMBRO DE 2019.
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PORTUGUÊS
As questões de 01 a 05 dizem respeito ao texto abaixo. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

(Fonte adaptada: www.refletirpararefletir.com.br)

01. As fábulas são histórias com personagens animais que agem como seres humanos e que sempre
ilustram um preceito moral. Sabendo disso, a moral mais apropriada para fechar a fábula seria:
A) Cuidado com as aparências.
B) Muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais terrível.
C) Um tolo pode enganar os outros com o traje e a aparência, mas suas palavras logo irão mostrar quem
ele é de fato.
D) Não tente fingir ser algo que não é.
02. Numeral – é a palavra de função quantificadora que denota valor definido. No trecho “Um ratinho
vivia num buraco com sua mãe, depois de sair sozinho pela primeira vez, disse a ela...”. O termo
destacado exerce a função de:
A) Numeral cardinal.
B) Numeral ordinal.
C) Numeral multiplicativo.
D) Numeral fracionário.
03. Analise a frase abaixo:
“Esse seu monstro era uma ave inofensiva...”.
Não é um sinônimo da palavra destacada:
A) Inóxia.
B) Mansa.
C) Inócua.
D) Temerária.
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04. Sobre os encontros vocálicos e consonantais, analise:
I- Há encontro consonantal em “estranhos” (linha 5);
II- Há ditongo decrescente em “debaixo” (linha 10);
III- Há um tritongo em “monstro” (linha 9).
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
05. Analise o trecho a seguir:
“[...] um rabo que se movia formando ondas.”
O trecho acima destacado apresenta:
A) Linguagem Conotativa, pois “formando ondas” é uma expressão de sentido figurado.
B) Linguagem Denotativa, pois “formando ondas” é uma expressão de sentido figurado.
C) Linguagem Conotativa, pois “formando ondas” é uma expressão de sentido literal.
D) Linguagem Denotativa, pois “formando ondas” é uma expressão de sentido literal.
06. Assinale a alternativa incorreta quanto à separação silábica:
A) Car-ro / ca-ra-col / cri-an-ça.
B) Li-vro / ru-a / mão.
C) En-xa-gu-ou / U-ru-gu-ai / opt-ar.
D) A-lu-no / go-le / noi-te.
07. Analise o texto abaixo:
“Se um dia eu pudesse
Ver
Meu passado inteiro
E fizesse parar de
chover Nos primeiros
erros...”.
(Primeiros erros – Capital Inicial)

Assinale a alternativa que não apresenta um antônimo de “primeiros”:
A) Derradeiro.
B) Segundo.
C) Último.
D) Buliçoso.
08. Complete as lacunas abaixo:
- O __________ não é usado em palavras portuguesas ou aportuguesadas;
- Emprega-se o _________ nos compostos sem elemento de ligação quando o 1.º termo, por extenso ou
reduzido, está representado por forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal;
- _____________ representa uma pausa mais forte que a vírgula e menos que o ponto.
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Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas acima:
A) Trema – Hífen – Ponto e vírgula.
B) Hífen – Trema – Aspas.
C) Trema – Hífen – Aspas.
D) Hífen – Ponto final – Ponto e vírgula.
09. Quanto à flexão do substantivo, assinale a alternativa que apresenta uma flexão INCORRETA:
A) Os balões estouraram antes de o noivo chegar.
B) Quantos bonés você tem?
C) Quantos cidadões se inscreveram no concurso?
D) Alguém tem que comprar os pães.
10. Analise:
“É a expressão com que traduzimos os nossos estados emotivos. Têm elas existência autônoma e, a rigor,
constituem por si verdadeiras orações. Em certas situações, algumas podem estabelecer relações com
outras unidades e com elas constituir unidades complexas.”
A descrição acima se refere a:
A) Conjunção.
B) Preposição.
C) Interjeição.
D) Locução.
11. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico analise as afirmativas abaixo:
I- Cai o acento circunflexo de palavras paroxítonas terminadas em “ôo” e em “êem”. (Ex: voo);
II- Os ditongos abertos tônicos “éi” e “ói” perdem o acento agudo quando caem na penúltima sílaba. (Ex:
ideia);
III- O trema deixa de ser usado para assinalar a pronúncia do “u” em sílabas como “gue”,
“gui”,”que”,”qui”. (Ex: frequência).
Dos itens acima:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas os itens II e III estão corretos.
C) Apenas o item III está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
12. Em que caso a palavra destacada não tem valor de adjetivo:
A) Este homem esperto descobriu a rota mais curta.
B) Meu casaco amarelo desapareceu.
C) Era um dia ensolarado.
D) A água sanitária desbotou o amarelo do casaco.
13. Sobre homônimos e parônimos, analise as frases abaixo:
I- Vocês são loucas;
II- O efeito do álcool já passou, ele está são;
III- A inflação da batata-inglesa aumentou em 47%;
IV- Caio cometeu uma infração gravíssima no trânsito.
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Dos itens acima destacados:
A) Os itens I e II são homônimos/ III e IV são parônimos.
B) Os itens I e III são homônimos/ II e IV são parônimos.
C) Os itens III e IV são homônimos/ I e II são parônimos.
D) Todos os itens são homônimos.
14. Analise as descrições abaixo:
I- “[...] Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda e o paraíso é na
terceira. Ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade.
Ela é daquelas que tu gosta na primeira, se apaixona na segunda e perde a linha na terceira. Ela é discreta
e cultua bons livros e ama os animais...”;
II- “Eu não sei o nome dela. É uma mulher alta, branca, cabelos negros e compridos até o meio das
costas. Usa aparelho nos dentes e deve ter entre 25 e 30 anos.”.
Dos itens acima:
A) Item I a descrição é subjetiva / Item II a descrição é objetiva.
B) Item II a descrição é subjetiva / Item I a descrição é objetiva.
C) Itens I e II são descrições subjetivas.
D) Os itens apresentados não se enquadram em descrições objetivas e subjetivas.
15. Com base em seus conhecimentos sobre sinais de pontuação julgue as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa contendo a ordem correta das respostas, de cima para baixo. Sabendo que (V) é verdadeiro e
(F) é falso.
(

)

(
(

)
)

Aspas: emprega-se antes de citações; para destacar palavras menos usadas, como gírias e
estrangeirismos;
Parênteses: emprega-se para indicar o fim de uma frase ou período;
Ponto e vírgula: emprega-se para separar elementos anteriormente separados por vírgulas.

A) V-F-V.
B) V-V-V.
C) F-F-V.
D) V-V-F.
16. Analise a tabela abaixo com a conjugação do verbo ser no Pretérito Imperfeito do modo Indicativo
PRETÉRITO
IMPERFEITO
Era
Eras
Era
Éramos
Éreis
Eram

PRETÉRITO
PERFEITO

Assinale a alternativa que preenche adequada e respectivamente o modo Indicativo do Pretérito Perfeito
do verbo ser na coluna em branco:
A) Fui – foste – foi – fomos – fostes – foram.
B) Fora – foras – foi – fomos – fostes – foram.
C) Fui – fostes – foi – fomos – foste – foram.
D) Fui – foste – foi – fomos – fostes – forão.
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17. Analise a tirinha abaixo:

De acordo com seus conhecimentos acerca das Variantes Linguísticas, assinale a alternativa que apresenta
corretamente o tipo de variante presente nas falas de Chico Bento:
A) Variação Regional.
B) Variação Estilística.
C) Variação Informal.
D) Variação Social.
18. Na frase abaixo, exerce a função de pronome possessivo:
“O Beija-flor
flor que trouxe o meu amor voou e foi embora
Olha só como é lindo o meu amor.. Estou feliz agora.”.
A) Beija-flor.
B) Estou.
C) Que.
D) Meu.
19. A forma mais adequada de tratamento para se referir a uma rainha é:
A) Vossa Alteza.
B) Vossa Eminência.
C) Vossa Majestade.
D) Vossa Excelência.
20. Analise a imagem abaixo:

De acordo com seus conhecimentos sobre os elementos da comunicação, assinale a alternativa que
preenche as caixas vazias, que representam dois elementos fundamentais da comunicação. São eles,
respectivamente:
A) Emissor / Canal.
B) Contexto / Emissor.
C) Código / Receptor.
D) Emissor / Receptor.
7 de 9

MATEMÁTICA
21. Observe a seguinte figura retangular dividida em partes iguais, em que algumas estão coloridas e
outras estão em branco.

A alternativa que corretamente indica a fração que representa a parte colorida é:
A)

ହ
ହ
ଶ

B) ହ
ଷ

C) ଼
D)

5
10

22. Efetue a operação abaixo e assinale a alternativa que contém a resposta correta:
2
2
3. ൬ + 4 − ൰ =?
5
3
ସ

A) ହ
ଵଶ

B) ଵହ
C)
D)

ହ
ହ

ହ

23. Em uma atividade escolar, um jovem, utilizando uma trena, realizou medidas da altura de diferentes
objetos, sendo que uma das medidas registradas foi 35 cm. Esta medida, expressa em metros, está correta
na alternativa:
Dado: 1 cm = 0,01 m.
A) 0,35 m.
B) 3,5 m.
C) 35 m.
D) 350 m.
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24. Um restaurante self-service possui o preço do quilograma no valor de R$ 39,90. Um cliente, cuja
refeição pesou 850 g, pagará, aproximadamente, o valor de:
Dado: 1 kg = 1000 g.
A) R$ 25,00.
B) R$ 34,00.
C) R$ 39,00.
D) R$ 45,00.
25. Se 1 hora possui 60 minutos, e 1 minuto possui 60 segundos, determine quantos segundos possuem 3
horas e assinale a alternativa correta.
A) 3.600 s.
B) 10.800 s.
C) 15.000 s.
D) 62.400 s.
26. Um retângulo possui lados 15 cm e 12 cm. Pode-se dizer que seu perímetro mede, em cm:
A) 27
B) 54
C) 130
D) 180
27. Um quadrado possui área de 100 m². Pode-se dizer que seu perímetro, em m, é de:
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
28. Uma criança possui uma coleção de 50 carrinhos, sendo que 20 são avermelhados, 15 são dourados e
o restante possui cores diversas. Pode-se dizer que:
A) 15% de sua coleção é composta por carrinhos avermelhados.
B) 40% de sua coleção é composta por carrinhos de cores diversas.
C) 50% de sua coleção é composta por carrinhos de cores diversas.
D) 30% de sua coleção é composta por carrinhos dourados.
29. Paulo pagou uma conta com 1 dia de atraso. De acordo com os dados do boleto, até a data do
vencimento o valor é R$ 180,00, com juros de 2% por dia de atraso. O valor pago por Paulo foi de:
A) R$ 181,50.
B) R$ 182,00.
C) R$ 183,60.
D) R$ 185,80.
30. Uma criança quer ajudar sua mãe a preparar um suco. De acordo com as informações do fabricante,
deve-se diluir 1 copo do suco concentrado em 5 copos de água. Para preparar o suco, a criança pega uma
jarra, com capacidade de 500 ml, e um copo de 120 ml. Pode-se dizer que:
A) A criança conseguirá armazenar todo o suco preparado na jarra escolhida.
B) Seria suficiente uma jarra de capacidade 600 ml.
C) Será necessário escolher uma jarra com capacidade maior que 720 ml.
D) Preparará exatamente 500 ml de suco.
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