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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

Leia o trecho abaixo, atentamente:

Nova União é um município brasileiro do estado de Minas 
Gerais, pertencente (1) ___ Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Localiza-se (2) ___19º41’24 de latitude sul (3) 
___ 43º34’47 de longitude oeste, (4) ___ uma altitude de 
937 metros. Sua população aferida pelo IBGE em 2008 
era de 5.636 habitantes.

(Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre).

QUESTÃO 01

Indique a opção que completa, com correção gramatical, 
os espaços do trecho acima:

a) 

(1) (2) (3) (4)

à a e a

b) 

(1) (2) (3) (4)

a à é à

c) 

(1) (2) (3) (4)

à a a a

d) 

(1) (2) (3) (4)

a a à a

Leia o texto abaixo: 

Nova União possui uma área de 172,914 Km2. É um dos 
maiores produtores de cachaça e banana do estado de 
Minas Gerais,_____fica situada a fábrica de cachaça Ger-
mana, ____ é muito conceituada em todo o Brasil.

QUESTÃO 02

Assinale a opção que, segundo o registro culto e formal 
da língua, preenche as lacunas acima:

a) que; em que.
b) que; onde.
c) onde; que.
d) no qual; em que.

Leia o fragmento abaixo, para responder as questões 
3 e 4:

A primeira denominação do território do município de 
Nova União era Viúva, isto porque a primeira habitante 
da região era uma viúva.  A viúva residia na margem es-
querda do ribeirão Santa cruz. Ali se encontram até hoje 
os restos de um forno velho no qual  a viúva queimava as 
panelas de barro utilizadas naquele tempo.

QUESTÃO 03

As viciosas repetições do texto acima são consideradas:

a) Onomatopéia.
b) Polissíndeto.
c) Inversão.
d) Redundância.
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QUESTÃO 04

Para evitar as repetições do texto acima, pode-se usar:

a) Eufemismo.
b) Hipérboles.
c) Elementos coesivos.
d) Substantivos abstratos.

Leia o fragmento:

A cidade de Nova União fica a (1) 55 Km de (2) Belo Ho-
rizonte, pela (3) BR 381. O município se limita a (4) norte 
com jaboticatubas e Itabira.

QUESTÃO 05

Assinale a opção que corresponde a erro gramatical:

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

QUESTÃO 06

As frases abaixo empregam corretamente os sinais de 
pontuação, EXCETO:

a) Nova união tem apenas um distrito e compreende os 
povoados de Altamira, Baú, Carmo e Nova Aparecida.

b) Nova União, tem apenas um distrito e compreende os 
povoados de Altamira, Baú, Carmo e Nova Aparecida.

c) Nova União tem apenas um distrito. O local está deli-
mitado entre os povoados de Altamira, Baú, Carmo e 
Nova Aparecida.

d) Nova União fica compreendida entre os povoados de 
Altamira, Baú, Carmo e Nova Aparecida.

QUESTÃO 07

O adjetivo pátrio para Nova União é:

a) Nova uniano.
b) Unisenses.
c) Nova uniense.
d) Unientes.

QUESTÃO 08

Na frase: “Mas por existir na época outro distrito com o 
nome de “União”, deu- se a esse lugar o nome completo 
de “União de Caeté”, pois o mesmo pertencia ao municí-
pio de Caeté.
O termo destacado estabelece com a oração anterior uma 
relação semântica de

a) explicação.
b) contraste.
c) condição.
d) consequência.

QUESTÃO 09

Leia o texto:
A primeira denominação do território do município de 
Nova União era Viúva, isto porque a primeira habitante da 
região era uma viúva. Ela residia na margem esquerda do 
ribeirão Santa cruz. Ali se encontram até hoje os restos 
de um forno velho no qual eram queimadas as panelas de 
barro utilizadas naquele tempo.

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome 
em negrito e o substantivo a que ele se refere:

a) “A primeira denominação do território do município de 
Nova União era Viúva. Isto porque” ... (Nova União).

b) “Ela residia na margem esquerda do ribeirão Santa 
Cruz”. (Viúva).

c) “Ali se encontram até hoje os restos de um forno ve-
lho”. (território).

d) “... no qual eram queimadas as panelas de barro”... 
(Santa Cruz).

QUESTÃO 10

No trecho “De José de Melo a Nova União, no local de-
nominado Viúva, foi erguido um cruzeiro e erguida uma 
pequena capela”.

A palavra em destaque serve para:

a) Realçar a frase.
b) Elucidar uma conseqüência do que foi informado an-

teriormente.
c) Ratificar ideias anteriores.
d) Adicionar informação.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

São exemplos de versões ou distribuições de sistemas ope-
racionais, EXCETO:

a) Windows XP.
b) Red Hat Linux .
c) Windows Chrome.
d) Linux Ubuntu.

QUESTÃO 12

Analise as seguintes afirmativas em relação ao Internet Ex-
plorer 7, versão português.

I.  corresponde ao botão “Atualizar”.

II.  permite retornar a pagina exibida ao se abrir a Inter-
net Explorer.

III. A tecla F11 permite alternar entre os modos de exibição 
tela inteira e normal da janela do navegador.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 13

São opções disponíveis no menu “Dados” do Microsoft Ex-
cel, versão português do Office XP, EXCETO:

a) Classificar...
b) Formatação condicional...
c) Subtotais...
d) Validação...

QUESTÃO 14

Considere uma planilha do Microsoft Excel, versão portu-
guês do Office XP, com as seguintes células preenchidas, 
conforme figura abaixo:

Analise as afirmativas abaixo sobre a formatação e o conte-
údo das células exibidas:

I. O botão  pode ter sido usado para formatar a célula 
B2.

II. O conteúdo da célula C3 pode ser “=A3*B3”.
III. O conteúdo da célula C4 pode ser “=MÉDIA(C2:C3)”.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15

Considere o menu de contexto exibido, ao se selecionar uma 
linha inteira e clicar com o botão direito sobre a linha selecio-
nada em uma planilha do Microsoft Excel, versão português 
do Office XP, conforme figura abaixo:

Analise as afirmativas abaixo, sobre o menu de contexto exi-
bido:

I. É possível ocultar a linha selecionada com a opção 
“Ocultar”.

II. A opção “Altura da linha...” permite alterar a altura da 
linha selecionada.

III. É possível inserir novas linhas na planilha com a opção 
“Inserir linhas abaixo”.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 16

Correlacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª de acordo com 
efeitos de formatação de fonte do Microsoft Word, versão 
português do Offi ce XP.

Texto Efeito de formatação

I. Texto Formatado
II. TeXTo ForMaTadoTeXTo ForMaTadoTeXTo ForMaTado

III. TeXTo ForMaTado 
IV. Texto Formatado

(       ) Baixo relevo
(       ) Versalete
(       ) Tachado
(       ) Contorno 

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) II, III, I, IV.
b) IV, I, III, II.
c) I, IV, III, II.
d) II, IV, I, III.

QUESTÃO 17

Analise as seguintes afi rmativas sobre os botões das bar-
ras de ferramentas do Microsoft Word, versão português do 
Offi ce XP.

I. O botão  exibe a paleta de cores para formatação de 
textos.

II. O botão  ativa a barra de ferramentas “Desenho”.
III. O botão  insere uma tabela no texto.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afi rmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afi rmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afi rmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afi rmativas estão corretas.

QUESTÃO 18

São opções disponíveis no menu “Inserir” do Microsoft Word, 
versão português do Offi ce XP, EXCETO:

a) Quebra...
b) Data e hora...
c) Parágrafo...
d) Arquivo...

QUESTÃO 19

São “Modos de exibição” de arquivos e pastas disponíveis 
no Windows Explorer do Microsoft Windows XP, versão por-
tuguês, EXCETO:

a) Lado a lado
b) Miniaturas
c) Detalhes
d) Links

QUESTÃO 20

Analise as seguintes afi rmativas sobre os botões da barra de 
ferramentas do Windows Explorer do Microsoft Windows XP, 
versão português.
 

I. O botão  permite a pesquisa de arquivos e pastas.

II. O botão  desfaz a última operação realizada em uma 
pasta.

III. O botão  exibe a estrutura de pastas do computador.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas as afi rmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afi rmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afi rmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afi rmativas estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISCAL DE POSTURA E MEIO AMBIENTE

QUESTÃO 21

Em um ecossistema, pode-se observar os seres autotrófi-
cos, sendo os que:

a) se alimentam de outros, como os animais.
b) também são chamados decompositores, como as 

bactérias.
c) também são chamados grandes consumidores, como 

os animais.
d) produzem o próprio alimento, a partir da luz solar, 

como as plantas.

QUESTÃO 22

Na cadeia alimentar, os felinos selvagens, que se alimen-
tam de animais herbívoros estão em qual dos níveis trófi-
cos abaixo relacionados?

a) primário.
b) secundário.
c) terciário.
d) quartenário.

QUESTÃO 23

O principal gás, em termos de volume, presente na cama-
da gasosa, que envolve a Terra, chamada Atmosfera, é o:

a) Oxigênio.
b) Nitrogênio.
c) Hidrogênio.
d) Gás Carbônico.

QUESTÃO 24

A matéria orgânica, presente nos esgotos sanitários, ex-
pressa em Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, po-
lui as águas porque:

a) apresenta elevada toxidez.
b) consome o oxigênio livre, presente nas águas.
c) colmata as guelras dos peixes.
d) libera toxinas.

QUESTÃO 25

O lançamento de esgotos domésticos, sem tratamento e 
que polui as águas, de uma cidade, é de responsabilidade 
do:

a) Governo municipal.
b) Governo estadual.
c) Governo federal.
d) Ministério Público.

QUESTÃO 26

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), comumente chama-
dos de lixo, devem ser coletados e dispostos adequada-
mente. Dentre as alternativas abaixo, marque a forma de 
disposição CORRETA.

a) aterro sanitário.
b) lixão.
c) vazadouro a céu aberto.
d) queima.

QUESTÃO 27

Os estudos de impacto ambiental constituem-se em im-
portante instrumento de gestão, porque seu conteúdo 
deve permitir, principalmente,

a) identificar os impactos negativos do empreendimento.
b) identificar os impactos positivos do empreendimento.
c) identificar as condicionantes para aprovação do pro-

jeto.
d) a análise de viabilidade ambiental do empreendimento.



8

[ Caderno 07 ] Prefeitura MuniciPal de nova união

QUESTÃO 28

Entende-se por BACIA HIDROGRÁFICA

a) o conjunto de águas formado por um rio e seus afluen-
tes.

b) a área de drenagem de um rio e seus afluentes.
c) o somatório das áreas dos municípios banhados por 

um rio e seus afluentes.
d) as margens de um rio e de seus afluentes.

QUESTÃO 29

Áreas de Preservação Permanente (APP) são:

a) as áreas que formam os parques.
b) os 20% das propriedade rurais, que devem ser pre-

servadas.
c) as margens de cursos de água, topos de morro, man-

gues e dunas.
d) as áreas que compõem os refúgios de vida silvestre.

QUESTÃO 30

Para o tema biodiversidade, o sistema de Indicadores Am-
bientais, para o Estado de Minas Gerais apresenta três 
indicadores. Qual deles é indicador de Pressão?

a) Desmatamento.
b) Cobertura de vegetação nativa.
c) Unidades de proteção integral.
d) Áreas de Preservação Permanente.




