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CCAARRGGOO::  AAJJUUDDAANNTTEE  DDEE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  EE  RREEPPAARROOSS  
 
Texto 

Drogas: está aberto o debate 
 

Qual a melhor maneira de enfrentar o problema das drogas? Criminalizando o usuário ou tratando os 
dependentes como pacientes do sistema de saúde? 

Os fatos falam por si. Décadas de esforços imensos, liderados pelos Estados Unidos, não levaram nem a 
erradicação da produção nem à redução do consumo. Enquanto houver demanda por narcóticos haverá oferta.      
Os únicos que ganham com a proibição são os traficantes. 

Droga é um problema de saúde pública. Tratar os dependentes como criminosos só dificulta o acesso ao 
tratamento. O primeiro objetivo de uma política antidrogas deve ser proteger os jovens, prevenindo o consumo 
que leva à dependência. Isto se faz mediante educação, tratamento e reintegração social. 

O poder repressivo do Estado e a pressão da sociedade devem se concentrar na luta contra os 
narcotraficantes, sobretudo os mais violentos e corruptos, não em perseguir jovens ou doentes. 

(O Globo, 8 de abril de 2012) 

 

01 
De acordo com as ideias do texto, é correto afirmar que 
A) para enfrentar o problema das drogas deve-se perseguir os usuários. 
B) é necessário lutar contra os narcotraficantes. 
C) o consumo de drogas foi proibido nos Estados Unidos. 
D) com a proibição das drogas, o número de traficantes diminui. 
E) os traficantes são jovens doentes. 

 
02 
De acordo com o texto, droga é 
A) o poder repressivo do Estado.    D) o consumo que leva à dependência. 
B) a oferta por narcóticos.     E) um tipo de reintegração social. 
C) um problema de saúde pública. 

 
03 
Em “Qual a melhor maneira de enfrentar o problema das drogas?”, o ponto de interrogação (?) foi utilizado 
para 
A) finalizar uma afirmação.     D) relacionar enumeração. 
B) realizar um questionamento.     E) marcar uma curta pausa. 
C) marcar estrangeirismo. 

 
04 
Em “Os únicos que ganham com a proibição são os traficantes.”, a palavra destacada apresenta como 
antônimo 
A) agitação.  B) perdão.  C) sistematização. D) invasão.  E) permissão. 

 
05 
Em “Enquanto houver demanda por narcóticos haverá oferta.”, a palavra destacada exprime circunstância de 
A) escolha.  B) consequência. C) tempo.  D) causa.  E) finalidade. 

 
06 
Em “Tratar os dependentes como criminosos só dificulta o acesso ao tratamento.”, a palavra destacada 
significa 
A) impede.  B) designa.  C) segura.  D) relaciona.  E) transmite. 

 
07 
A palavra “década” é acentuada pela mesma razão que a seguinte palavra 
A) haverá.  B) saúde.  C) dependência. D) usuário.  E) política. 
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08 
NÃO se apresenta no feminino a palavra 
A) educação.  B) tratamento.  C) luta.   D) proibição.  E) sociedade. 

 
09 
Assinale a afirmativa que contém ERRO de ortografia. 
A) As drogas causam danos às famílias.    D) Os dependentes são tratados como criminosos. 
B) Não se deve perseguir jovens drogados.   E) Os traficantes são perseguidos. 
C) Porque o consumo de drogas deve ser proibido? 

 

10 
A palavra “erradicação” no 2º§ do texto, significa 
A) excesso.  B) extinção.  C) abandono.  D) administração. E) representação. 

  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 

11 
Cláudia tem 4 filhos e ganhou 11 bombons. Ao dividi-los igualmente entre seus filhos, verificou-se que 
sobraram quantos bombons? 

A) nenhum.  B) 1 bombom.  C) 2 bombons.  D) 3 bombons.  E) 4 bombons. 
 

12 
João tinha 7 figurinhas. Trocou 3, que eram repetidas, com seu primo Júlio. Ganhou mais 2 figurinhas de seu 
pai. Com quantas figurinhas João ficou? 
A) 6   B) 8   C) 9   D) 10   E) 12 
 

13 
Analise a sequência: 7, ___, 15, 19, ___, ___, 31. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente 
as lacunas anteriores. 
A) 8 – 21 – 28   B) 11 – 24 – 27   C) 11 – 23 – 27   D) 9 – 23 – 28   E) 9 – 23 – 27  
 

14 
Um pedreiro construiu, em um dia, 3 metros de muro. Quantos metros será construído em 16 dias de trabalho? 
A) 38   B) 48   C) 58   D) 29   E) 19 
 

15 
Carla está preparando uma festa surpresa para sua afilhada. Mandou fazer 3 sanduíches para cada convidado. 
Sabendo-se que foram convidados 8 primos, 7 vizinhos e 6 colegas de sala, o número total de sanduíches feitos é  

A) 63.   B) 53.   C) 60.   D) 50.   E) 73. 
 

16 
Fernanda e Flávia moram no mesmo prédio. Flávia mora no sexto andar e Fernanda no décimo quinto. As 

meninas subiram juntas no elevador. Após a descida de Flávia, quantos andares Fernanda ainda subiu para 
chegar no andar em que mora? 
A) 7   B) 8   C) 9   D) 10   E) 11 
 

17 
Assinale a alternativa que apresenta um resultado correto. 
A) 2 + 9 = 12  B) 4 + 7 = 13  C) 17 – 9 = 9  D) 15 – 8 = 6  E) 11 – 6 = 5 
  

18 
As seguintes adições apresentam o mesmo resultado, EXCETO: 
A) 42 + 16 = 58  B) 38 + 21 = 59  C) 36 + 22 = 58  D) 23 + 35 = 58  E) 29 + 29 = 58 
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19 
Uma fábrica de lápis produziu em um dia 8.772 lápis. Vendeu 1/2 da produção e a outra parte ficou guardada 
no depósito em 6 caixas. Quantos lápis há em cada caixa? 
A) 630   B) 730   C) 631   D) 731   E) 641 
 

20 
Lauro comprou um carretel de linha para pipas e no rótulo estava escrito “250 jardas”. Sabendo-se que uma 
jarda equivale a 91 cm, quantos centímetros de linha há neste carretel? 
A) 22.750  B) 22.500  C) 2.275  D) 2.500  E) 22.575 

 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

21 
Acerca da incineração, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É uma medida que visa reduzir o volume e peso do lixo, transformando-o em cinzas. 
(     ) As dioxinas, substâncias liberadas no processo, são consideradas uma das substâncias menos nocivas à 

saúde humana. 
(     ) As cinzas resultantes podem ser usadas na indústria de fertilizantes. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V  B) V, F, V  C) V, F, F  D) F, V, F  E) F, F, V 
 

22 
Sobre o aterro controlado é INCORRETO afirmar que 
A) foi criado para amenizar os problemas oriundos dos lixões. 
B) o lixo é depositado e acumulado sem receber nenhum tipo de tratamento anterior. 
C) as camadas de lixo estão intercaladas com uma camada de terra para diminuir o mau cheiro e a presença de 

animais. 
D) impede a contaminação do solo e dos lençóis freáticos. 
E) não possui sistema de dispersão de chorume e gases. 
 

23 
Acerca do aterro sanitário, analise. 
I. O chorume e o gás metano passam por um sistema de canalização, onde são tratados e reaproveitados como 

geradores de energia. 
II. O solo é inteiramente impermeabilizado, evitando a contaminação do subsolo. 
III. Depositado deliberadamente a céu aberto e não recebe nenhuma forma de tratamento. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) II   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 
 

24 
”No processo de ______________ o material orgânico do lixo é segregado e sofre um tratamento biológico do 
qual resulta um material utilizado na _______________ e recondicionamento do solo ou em ração para 
animais.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) compostagem / fertilização     D) fertilização / compostagem 
B) adubação / agricultura     E) compostagem / esterilização 
C) usinagem / adubação 
 

25 
Acerca dos aspectos positivos da coleta seletiva, analise. 
I. Reduz o volume de lixo a ser disposto. 
II. Aumento do gasto com coleta devido à necessidade de caminhões para coleta em dias alternados da coleta 

comum. 
III. Estímulo à cidadania, através da participação da população. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) II   C) II, III   D) I, III   E) I, II, III 
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26 
Assinale a alternativa que apresenta apenas resíduos sólidos recicláveis recuperáveis. 
A) Potes de shampoo, frascos de remédios, fraldas descartáveis. 
B) Garrafas plásticas, embalagens longa vida, pratos. 
C) Latinha de refrigerante, papéis plastificados, espelhos. 
D) Etiqueta, pilhas, envelopes. 
E) Jornal, objetos de alumínio, vidros de conserva. 
 

27 
Sobre as normas de segurança no trabalho de reparo de uma instalação elétrica, analise. 
I. Desligar a chave geral antes de iniciar o reparo. 
II. Testar o circuito antes de começar o serviço, para ter certeza de que não está energizado. 
III. Utilizar ferramentas com cabo de material isolante. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) II   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 
 

28 
Acerca das noções de higiene e limpeza, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É uma das principais maneiras de evitar a transmissão de doenças infecciosas. 
(     ) Frutas, verduras e legumes não devem ser lavados. 
(     ) Tomar banho e lavar as mãos são hábitos importantes para a saúde. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, V, F  E) F, F, V 
 

29  
“O local de trabalho deve ser provido de equipamento adequado para a _____________ de incêndio, situado 
em locais de _____________ acesso, devidamente assinalado e em _____________ estado de funcionamento.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) extinção / fácil / perfeito     D) propagação / difícil / péssimo 
B) propagação / difícil / perfeito    E) extinção / difícil / péssimo 
C) extinção / fácil / péssimo 
 

30 
De acordo com as normas de segurança, relacione corretamente a sinalização com a respectiva cor. 
1. Proibição.  
2. Aviso de perigo.   
3. Ausência de perigo. 

(     ) Amarelo. 
(     ) Verde.  
(     ) Vermelho. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3  B) 1, 3, 2  C) 2, 1, 3  D) 2, 3, 1  E) 3, 1, 2 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
 

31 
“O ator Tiago Klimeck, que se enforcou acidentalmente na apresentação de uma peça teatral, teve o cérebro 
afetado. Este acidente ocorreu na noite da Sexta-feira Santa durante a apresentação da Paixão de Cristo.” 

(ig.com.br  – 10/04/12 – adaptado) 

A peça “Paixão de Cristo”, citada anteriormente, foi encenada em 
A) Itapira/SP.       D) Itapevi/SP.   
B) Itapeva/SP.       E) Itariri/SP. 
C) Itararé/SP.   
 

32 
O grande humorista que faleceu, em março de 2012, após meses de internação, é o 
A) Mussum.       D) Oscarito.   
B) Chico Anysio .      E) Golias. 
C) Tom Cavalcante.  



CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E REPAROS (02-M) 
  - 6 - 

33 
São cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, EXCETO: 
A) Belo Horizonte, Cuiabá e Fortaleza.    D) Pernambuco, Pouso Alegre e Vitória. 
B) Brasília, Curitiba e Manaus.     E) Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. 
C) Natal, Recife e Salvador. 

 
34 
A ação proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e que está sendo votada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em abril deste ano, é a favor da legalidade do aborto 
A) em caso de estupro.      D) de feto em gestação de risco. 
B) de feto mal formado.     E) de feto anencéfalo. 
C) em crianças, até 14 anos, grávidas. 
 

35 
O Brasil foi o primeiro país da América Latina a regularizar a legislação ao promover e defender os direitos da 
criança através do ECA, que significa 
A) Estatuto da Criança e do Adolescente.   D) Estatuto da Criação com Amor. 
B) Estatuto Contra Agressão.     E) Estatuto da Criança Agredida. 
C) Estatuto do Carinho e do Amor à Criança. 
 

36 
Segundo o ECA, a criança tem direito à(ao), EXCETO: 
A) Saúde.  B) Educação.  C) Trabalho.  D) Esporte.  E) Lazer. 
 

37 
Relacione os ministros aos seus respectivos cargos. 
1. Carmém Lúcia Antunes Rocha. 
2. Alexandre Padilha. 
3. Guido Mantega. 

(     ) Ministério da Fazenda. 
(     ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
(     ) Ministério da Saúde. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3  B) 1, 3, 2  C) 2, 1, 3  D) 2, 3, 1  E) 3, 1, 2 
 

38 
A Lei que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher é 
A) Maria das Dores.     D) Luísa da Penha. 
B) Maria da Penha.     E) Maria das Graças. 
C) Maria Luísa. 
 

39 
BRICS é uma sigla e se refere aos países que se destacam no cenário mundial como países em desenvolvimento. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um país que faz parte do BRICS. 
A) África do Sul.     D) Colômbia. 
B) Brasil.     E) Índia. 
C) Rússia. 
 

40 
“O _______________ tem como objetivo avaliar as habilidades e competências básicas de jovens e adultos que 
não tiveram oportunidade de acesso à escolaridade regular na idade apropriada.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Enem  B) Enade  C) ProUni  D) Encceja  E) SiSU 

  
 



 



1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado 
pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com etiqueta.

2. Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. Não é 
permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e o devido recolhimento de telefone 
celular, bip e outros aparelhos eletrônicos. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – 
que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Respostas (Prova 
Discursiva).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo, antes e depois da entrada, sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala, no término da 
prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de quarenta questões de múltipla escolha. Serão aplicadas provas escritas discursivas para 
os cargos de Advogado, Arquivista, Assistente Administrativo, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Especialista da 
Educação – Orientador Educacional, Especialista da Educação – Supervisor Escolar, Especialista de Educação – Inspetor 
Escolar, Fiscal de Defesa do Consumidor, Fiscal de Obras, Fiscal de Patrimônio, Fiscal de Posturas, Fiscal do Meio 
Ambiente, Geógrafo, Professor de Ciências, Professor de Educação Artística, Professor de Educação Física, Professor de 
Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Português, 
Professor de Pré ao 5º ano, Psicólogo Clínico, Psicólogo Social, Redator, Secretário Escolar, Técnico de Restauração, 
Técnico em Assuntos Culturais – Artes Visuais, Técnico em Assuntos Culturais – Audiovisual, Técnico em Assuntos 
Culturais – Dança, Técnico em Assuntos Culturais – História, Técnico em Assuntos Culturais – Letras e Técnico em 
Assuntos Culturais – Teatro, de caráter eliminatório e classificatório, constituída de uma redação.

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única resposta correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) e 
Folha de Respostas (Prova Discursiva), que lhe foram fornecidos, estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 
material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos noventa minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, somente sendo permitida essa conduta no decurso dos últimos 
trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos dois outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

INSTRUÇÕES

RESULTADOS E RECURSOS

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, a partir 
das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público nº 001/2011, 
sendo observados os seguintes aspectos:

  a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de dois 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.consulplan.net.

  b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de 
Recursos, acessível ao candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, à 
Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público.
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