INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ/SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018

CÓD 101 - AUXILIAR DE SERVIÇOS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua
Portuguesa (20 questões), Matemática (15 questões), Atualidades (5 questões),
Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA.
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de
inscrição e o cargo de opção.
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura.
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES..
5. A duração total da prova é de 3 horas.
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo
necessário à transcrição das respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS.
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com a FOLHA DE
RESPOSTAS.
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS:
1 - Use apenas caneta esferográfica (tinta azul ou preta)
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente
resposta
solicitada em cada questão;
3 - Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua resposta não
será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões
não assinaladas ou questões rasuradas.
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou
rasurada.
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo
último candidato.
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova
objetiva no site www.conselconcursos.com.br, onde também será disponibilizado um
exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES.
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LINGUA PORTUGUESA
01. A regência verbal está ERRADA em:
(A) Esqueceu-se do telefone.
(B) Não simpatizei com ela.
(C) O documentário a que assistimos foi péssimo.
(D) Aspiro um alto cargo comissionado.
__________________________________________
02. Nos nomes compostos a seguir, o plural está
correto em todas as alternativas, EXCETO:
(A) Ela gosta de amores-perfeitos e compra-os.
(B) Os vice-presidentes reunir-se-ão no próximo mês.
(C) As orientações serão dadas às sextas-feiras.
(D) Há alguns beijas-flores na sua janela.
__________________________________________
03. Assinale a alternativa em que há ERRO de
pontuação:

(A) De modo, tempo, lugar, intensidade e afirmação.
(B) De intensidade, modo, tempo, afirmação e
negação.
(C) De lugar, dúvida, tempo, modo e intensidade.
(D) De modo, tempo, lugar, afirmação e dúvida.
__________________________________________
06. Assinale a frase onde a crase foi empregada
INCORRETAMENTE:
(A) Iremos à chácara segunda-feira.
(B) A juíza fez críticas à algumas testemunhas.
(C) Ela está à espera das senhoras.
(D) Vou à academia depois da aula.
__________________________________________
07. Na frase: “Os sacoleiros fazem viagens
cansativas, perigosas e arriscadas, pois, correm o
risco de terem confiscados pela Receita Federal os
itens comprados”. A palavra SUBLINHADA tem o
sentido de:

(A) Era do conhecimento de todos a hora do concurso,
mas, alguns se atrasaram.
(B) A hora do concurso era do conhecimento de todos;
alguns se atrasaram, porém.
(C) Todos conhecem a hora do concurso; não se
atrasem, pois.
(D) Todos conhecem a hora do concurso, portanto não
se atrasem.
__________________________________________

(A) ganhados
(B) trocados
(C) apreendidos
(D) solicitados
__________________________________________

04. Marque a alternativa em que houve erro na
colocação pronominal quando se substitui o termo
grifado pelo pronome átono correspondente.

(A) Novo, colóquio.
(B) Adversário, antagonista.
(C) Jovem, ancião.
(D) Velho, novo.
__________________________________________

(A) Meus primos NOS emprestou a moto. Meu irmão
NO-LA emprestou.
(B) Dariam um PRÊMIO AO GANHADOR. Dar-LHOiam.
(C) Ninguém exigiu-ME O SILÊNCIO. Ninguém exigiuMO.
(D) Entreguei O CHEQUE AO ENTREGADOR.
Entreguei-LHO.
__________________________________________
05. Pode-se definir Advérbio como expressão
modificadora do verbo, denota uma circunstância
de lugar, tempo, modo, intensidade, condição,
entre outras, e desempenha, sintaticamente, a
função de adjunto adverbial.
Considere os advérbios a seguir:
I. Rapidamente
II. Hoje
III. Aqui
IV. Bastante
V, Com certeza
Podemos
classificar
respectivamente:

08. A palavra IDOSO tem como antônimo e
sinônimo respectivamente nessa ordem na
alternativa:

09. Leia este trecho:
“É absolutamente proibido cães circulando nas
áreas comuns a todos, principalmente para
fazerem suas necessidades fisiológicas no
playground do prédio”.
Nesse texto ocorrem as seguintes figuras de
linguagem:
(A) pleonasmo e eufemismo
(B) metonímia e eufemismo
(C) pleonasmo e polissíndeto
(D) pleonasmo e metonímia
__________________________________________
10. Assinale a alternativa
corretamente pontuada:

esses

advérbios

cuja

frase

está

(A) O Sol que não é um planeta, é o centro do nosso
sistema planetário.
(B) Ela, modestamente se retirou.

(C) Você pretende cursar Engenharia; ela, Arquitetura.
(D) Estes vilarejos se constituem, na maior parte de
imigrantes italianos.
__________________________________________
11. Assinale a frase cujas palavras sublinhadas
sejam substantivo e pronome, respectivamente:
(A) O pote de sorvete é dela.
(B) A Suíça é um país muito civilizado.
(C) Diga sobre tudo o que lhe interessar.
(D) As mulheres estão inconsoladas.
__________________________________________
12. Marque a alternativa em que haja um artigo
definido e um artigo indefinido, respectivamente:
(A) Roberto Carlos é o melhor cantor dessa geração.
(B) Gostaria de ganhar um notebook novo e a
impressora daquela loja.
(C) Uma boa noite de repouso é a melhor maneira de
evitar o cansaço.
(D) O apartamento que comprei é um pouco antigo.
__________________________________________
13. As expressões sublinhadas correspondem a
um adjetivo, exceto em:
(A) Fernando Henrique trabalhava sem entusiasmo.
(B) Demorava-se de propósito naquele complicado
exercício.
(C) Os animais da terra corriam em desabalada
carreira.
(D) Noite nublada sobre aqueles ermos perdidos da
mata sem fim.
__________________________________________
14. "Mandou-me fazer a lição, mas não A fiz." A
palavra em destaque é:
(A) artigo
(B) pronome átono
(C) preposição
(D) pronome demonstrativo
__________________________________________
15. “Tudo aconteceu enquanto punha o carro em
movimento.” O verbo destacado encontra-se no:
(A) Pretérito mais-que-perfeito do subjuntivo.
(B) Presente do indicativo.
(C) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
(D) Pretérito imperfeito do indicativo.
__________________________________________
16. Aponte a opção em que muito é pronome
indefinido:
(A) O candidato da oposição falava muito bem.
(B) Havia muito político ruim.

(C) O eleitor era muito desconfiado.
(D) O Presidente vacilava muito para tomar decisão.
__________________________________________
17. Em “Tem lábios que murmuram orações…”, a
sequência morfológica é:
(A) Verbo, substantivo, pronome relativo, verbo e
substantivo.
(B) Verbo, substantivo, conjunção integrante, verbo e
substantivo.
(C) Verbo, substantivo, conjunção coordenativa, verbo
e adjetivo.
(D) Verbo, adjetivo, pronome indefinido, verbo e
substantivo.
__________________________________________
18. Indique a frase em que o verbo se encontra na
2ª pessoa do singular do imperativo afirmativo:
(A) Faça o discurso.
(B) Acabe a tarefa.
(C) Mande a correspondência.
(D) Dize a verdade.
__________________________________________
19. O item em que temos um adjetivo em grau
superlativo absoluto é:
(A) Está ventando bastante.
(B) Ela é uma boa mãe.
(C) Kleber é mais dedicado que o professor.
(D) Thiago foi tremendamente vulgar
__________________________________________
20. Indique a alternativa correta quanto ao uso da
Regência:
(A) Preferia cantar do que trabalhar.
(B) Preferia mais cantar a trabalhar.
(C) Preferia cantar a trabalhar.
(D) Preferia mais cantar que trabalhar.
__________________________________________
MATEMÁTICA
21. A ingestão de fibras é fundamental para o
pleno funcionamento do intestino. Atualmente é
possível adquirir em Supermercados iogurtes rico
em fibras como forma de suplementar a dieta
diária desse e de outros nutrientes para o nosso
corpo. Considere as seguintes marcas de iogurte a
seguir:
MARCA A: 2 gramas de fibras para cada 60 gramas
de iogurte
MARCA B: 5 gramas de fibras para cada 40 gramas
de iogurte
MARCA C: 5 gramas de fibras para cada 60 gramas
de iogurte

MARCA D: 6 gramas de fibras para cada 60
gramas de iogurte
Recomenda-se o consumo do iogurte com maior
concentração de fibras. Neste caso, a marca que
apresenta essa condição é a:
(A) MARCA A
(B) MARCA B
(C) MARCA C
(D) MARCA D
__________________________________________
22. Após a morte do seu tio, Ana, Ângela e Andréa
receberam a notícia que haviam sido beneficiadas
em seu testamento. Segundo o testamento a
divisão do patrimônio do falecido tio deveria ser
feito da seguinte forma:
- Ana receberia o equivalente a 9/20 da herança;
- Ângela receberia o equivalente a 35% da herança
e;
- Andréa receberia o valor restante que é da ordem
de R$ 42.000,00.
Neste sentido, é correto afirmar que:
(A) Ana receberá R$ 82.000,00 e Ângela R$
62.000,00
(B) Ângela receberá R$ 73.500,00 e Ana R$
94.500,00
(C) O valor total da herança é de R$ 420.000,00
(D) Ana receberá R$ 27.000,00 e Ângela 56.000,00
__________________________________________
23. Solange tem o costume de controlar todos os
seus gastos para o planejamento adequado de
suas finanças. Na última semana, ao realizar o
cálculo das despesas, Solange somou, por
distração, duas vezes o valor da conta da
quitanda, o que resultou num gasto total de R$
832,00. Porém, se ela não tivesse incluído
nenhuma vez a conta da quitanda, o valor somado
seria R$ 586,00. O valor correto das despesas de
Solange nessa última semana foi de:
(A) R$ 684,00
(B) R$ 573,00
(C) R$ 825,00
(D) R$ 709,00
__________________________________________
24. Margarida tem 4 filhos. Cada um de seus filhos
teve 3 filhos. Cada um de seus netos teve 2 filhos.
Considerando que apenas 4 de seus parentes
faleceram, o número de descendentes que
Margarida possui vivos é:
(A) 9
(B) 24
(C) 36
(D) 40

_________________________________________
25. Em uma sala existem cubos idênticos e
separados uns dos outros. Dentro de cada cubo
existem dois outros cubos menores, e dentro de
cada desses cubos menores existem outros seis
outros cubos menores ainda. Separando-se todos
esses cubos, tem-se um total de cubos igual a:
(A) 45
(B) 27
(C) 36
(D) 72
__________________________________________
26. Uma caixa d’água tem as seguintes medidas:
1,5 m de largura, 1,2 m de comprimento e 1 m de
altura. Para atingir a capacidade de 1.260 litros a
altura que o reservatório deve atingir é de:
(A) 0,07 m
(B) 7 m
(C) 70 cm
(D) 0,7 dm
__________________________________________
27. Em 2010 o Brasil exportou cerca de 33 milhões
de sacas de café de 60 kg cada uma. Baseado
nessas informações é correto afirmar que em
toneladas a quantidade exportada de café em 2010
foi de:
(A) 1.800
(B) 1.980
(C) 180
(D) 198
__________________________________________
28. Na festa de final de ano dos aposentados e
pensionistas do Instituto de Previdência de uma
cidade do interior de São Paulo tem elencado uma
lista de 110 convidados. Cada convidado poderá
levar somente um acompanhante. O buffet
responsável pela festa prevê que cada pessoa
consome uma média de 300 mL (mililitros) de
bebida. O total de garrafas de 2 litros que devem
ser adquiridas para o evento é de:
(A) 31
(B) 32
(C) 33
(D) 35
__________________________________________
29. Com 75% de uma garrafa de 2,5 litros de
refrigerante é possível encher 15 copinhos
totalmente, todos com a mesma capacidade, sem
que ocorram sobras. Então, a capacidade de cada
copinho é:

(A) 125 mL
(B) 150 mL
(C) 175 mL
(D) 215 mL
__________________________________________
30. Para comemorar sua aposentadoria, Agenor
resolveu fazer um churrasco e convidou alguns de
seus amigos. No açougue ele comprou 800 gramas
de linguiça, meio quilo de acém sem osso e 1,3 kg
de asinha de frango. No total Agenor comprou de
carne para o churrasco:
(A) 1,613 kg
(B) 2,600 kg
(C) 2,613 kg
(D) 2,700 kg
__________________________________________
31. O medico do Senhor José o recomendou a
fazer pequenas caminhas para combater o
sedentarismo. Para isso ele começou a mudar
hábitos e todos os dias vai a pé até a padaria, que
é uma distância de 420 metros de sua casa e logo
em seguida vai até a casa de seu pai que são 1,9
km da padaria. A alternativa que corresponde ao
total do percurso de ida e volta, em metros, que o
Senhor José faz diariamente é:
(A) 4.420 metros
(B) 4.500 metros
(C) 4.560 metros
(D) 4.640 metros
__________________________________________
32. Natália utiliza 1 hora, 40 minutos e 30
segundos do seu tempo todos os dias para sua
caminhada matinal. Considerando que ela pratica
5 dias por semana este exercício, é correto afirmar
que Natália gasta semanalmente nessa atividade
em específico, em segundos, um total de:
(A) 6.030 segundos
(B) 30.150 segundos
(C) 42.360 segundos
(D) 43.780 segundos
__________________________________________
33. Todos os dias, Catarina leva 20 minutos para
chegar ao seu emprego. Ele utiliza 55 min para
almoçar, trabalha 8 horas por dia e leva 25 minutos
para voltar. Nessas condições, caso ele saia de
casa às 7h 25 min, o seu horário de retorno para
casa será às:
(A) 16h 55 min
(B) 17h 05 min
(C) 16h 45 min
(D) 18h 15 min
__________________________________________

34. Jair vai a doceria do bairro com Geraldo para
comprar sorvetes e bombons. Nessa doceria todos
os sorvetes custam R$ 3,00 a unidade e cada
bombom custa “X” reais. Se ele comprar quatro
sorvetes, sobram ainda R$ 2,00. Se Geraldo
emprestar o valor de R$ 2,50, ele conseguirá
comprar três sorvetes e dez bombons, todos
iguais. O valor de cada bombom nessa doceria é:
(A) R$ 0,65
(B) R$ 0,75
(C) R$ 0,60
(D) R$ 0,70
__________________________________________
35. Uma fábrica produz 100 aparelhos de telefone
celular a cada quatro horas. O ciclo de produção
dessa fábrica é de 16 horas por dia. Em um dia
sem ocorrência, a estimativa de produção diária
total de aparelhos celulares dessa fábrica é de:
(A) 200
(B) 300
(C) 400
(D) 1600
__________________________________________
ATUALIDADES
36. Após a indicação pelo Presidente Michel Temer
para que a Deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ)
assumisse o Ministério do Trabalho, o juiz federal
Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª. Vara Federal
de Niterói (RJ) suspendeu no dia 8 de janeiro, a
nomeação e a cerimônia de posse. O juiz disse
que a escolha da parlamentar por Michel Temer
desrespeita a moralidade administrativa.
A decisão do juiz se deve ao fato de que a
deputada:
(A) foi denunciada por lavagem de dinheiro.
(B) é suspeita de envolvimento com caixa 2.
(C) tem um histórico de condenações por corrupção.
(D) foi condenada pela Justiça trabalhista.
__________________________________________
37. Em 14 de fevereiro de 2018 um atirador foi
detido após deixar mortos e feridos em uma
escola em Parkland, na Flórida. Segundo
informações oficiais pelo menos 17 pessoas
morreram. Um alarme de incêndio foi disparado
por volta das 14h30, pouco antes do final das
aulas, e os tiros começaram em seguida.
O atirador detido era um:
(A) imigrante latino originário do México que vivia em
situação de pobreza.
(B) ex-aluno da escola que havia sido expulso por
motivos disciplinares.
(C) afrodescendente órfão que morava em um bairro
periférico próximo à escola.
(D) muçulmano de origem afegã com vínculos com o
Estado Islâmico.
__________________________________________

38. Em maio, o Supremo Tribunal Federal julgou
uma ação que estabelecia novas regras para o uso
do Foro Privilegiado. Segundo essa decisão é
INCORRETO afirmar que:
(A) o Foro privilegiado não é um privilégio de uma
pessoa, mas do cargo que ela ocupa.
(B) Entre os cargos que possuem o benefício
garantido pela Constituição estão o presidente da
República, os ministros (civis e militares), todos os
parlamentares, prefeitos, integrantes do Poder
Judiciário, do Tribunal de Contas da União e todos os
membros do Ministério Público.
(C) Com a mudança na regra, o que fica para ser
julgado pelo órgão são apenas crimes que ocorreram
durante o exercício do mandato e que tenham ligação
com o cargo. Caso contrário, o processo será julgado
em tribunais federais, estaduais regionais ou
eleitorais.
(D) No início de maio, o Supremo Tribunal Federal
(STF) limitou o alcance do foro privilegiado para
Presidente, Governadores, deputados federais e
senadores.
__________________________________________
39. No dia 27 de abril, aconteceu um gesto que
surpreendeu o mundo. O líder da Coreia do Norte,
Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul,
Moon Jae-in, se encontraram na fronteira (na Zona
Desmilitarizada) e se cumprimentaram com um
simbólico aperto de mão. Durante o encontro
histórico, Kim Jong-un e Moon Jae-in discutiram a
possibilidade de uma série de medidas e
assinaram um documento chamado “Declaração
de Panmunjom para a Paz, Prosperidade e
Unificação da Península Coreana”, que trata da
completa desnuclearização da península e a
promessa de um tratado de paz para encerrar o
conflito de 65 anos entre as duas Coreias. Entre as
prerrogativas do Tratado a única que está
INCORRETA é:
(A) Os países declaram que não haverá mais guerra
na península. A partir de maio de 2018, todos os atos
de hostilidade devem cessar. Eles também concordam
em buscar novos mecanismos para estabelecer um
regime de paz permanente e sólido.
(B) As duas partes concordaram em participar em
separado de eventos esportivos internacionais, como
os Jogos Asiáticos de 2018.
(C) As duas Coreias concordam em buscar ativamente
o apoio e cooperação da comunidade internacional
tendo como objetivo comum a total desnuclearização
da península coreana.
(D) Os dois líderes concordaram em realizar
discussões regulares sobre questões vitais para as
nações, a fim de fortalecer a confiança mútua para
continuar avançando nas relações intercoreanas, para
a paz, prosperidade e unificação da península
coreana.
__________________________________________

40. O Ministro de Desenvolvimento Social, Alberto
Betrame, encaminhou ao Palácio do Planalto o
pedido de exoneração do presidente do INSS
(Instituto Nacional de Seguro Social) Francisco
Lopes em maio de 2018. Segundo o noticiário da
época, o motivo da exoneração se deve a:
(A) Divulgação na imprensa de que o INSS firmou um
contrato de R$ 8,8 milhões com a RSX Informática
Ltda., uma empresa de informática sediada em um
pequeno estoque de bebidas em Brasília.
(B) Descompatibilização do cargo tendo em vista que
Francisco Lopes, que é filiado ao MDB de Tocantins
concorrerá a uma vaga na Câmara de Deputados.
(C) Denúncias na imprensa televisiva de que o INSS
estaria orientando os Peritos Médicos a dar alta a
todos os pacientes e segurados independente da
gravidade da enfermidade.
(D) Ao envolvimento de funcionários do INSS com o
escândalo gerado na Copa do Mundo de Futebol com
torcedores brasileiros assediando uma moça russa
que não conhecia o idioma português.

BOA SORTE!

