
1 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS.  
 
EDITAL Nº 001/2020 - PROCESSO SELETIVO. 
                                                                                                                                              
PROVA OBJETIVA.  
                                                                                                                  
CARGO: SERVENTE.  
  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual, ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de 
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta. 
 
2. Poderá ser eliminado, deste Processo Seletivo, o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s), mesmo desligado(s), 
emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local, onde estará 
ocorrendo o Processo Seletivo, o candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após 
ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Processo Seletivo.  
 
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de 
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá acomodá-
los embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade. 
 
4. Confira se a sua prova tem 20 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu 
está correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE 
o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica 
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas com corretivo, ou marcadas 
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira-o com muita atenção. 
Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A 
Prova Objetiva terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta. 
 
10. O candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
11. Ao terminar sua prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido, assinado e 
retirar-se do recinto, onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, só poderão sair juntos, 
após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, assinarem 
no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
 
 
BOA PROVA! 



2 
 

LÍNGUA PORTUGUESA. 

Genocídio. (Emmanuel Marinho, poeta de Dourados, MS).  
 
(Crianças batem palmas nos portões). 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança  
Tem o pão que o diabo amassou  
Tem sangue de índios nas ruas  
E quando é noite 
A lua geme aflita 
Por seus filhos mortos. 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança 
Temos comida farta em nossas mesas 
Abençoada de toalhas de linho, talheres 
Temos mulheres servis, geladeiras 
Automóveis, fogão 
Mas não temos pão. 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança 
Temos asfalto, água encanada 
Supermercados, edifícios 
Temos pátria, pinga, prisões 
Armas e ofícios  
Mas não temos pão. 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança  
Tem sua fome travestida de trapos  
Nas calçadas 
Que tragam seus pezinhos  
De anjo faminto e frágil 
Pedindo pão velho pela vida 
Temos luzes sem alma pelas avenidas 
Temos índias suicidas  
Mas não temos pão. 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança 
Temos mísseis, satélites 
Computadores, radares 
Temos canhões, navios, usinas nucleares 
Mas não temos pão. 
 
Tem pão velho? 
 
Não, criança 
Tem o pão que o diabo amassou 
Tem sangue de índios nas ruas 
E quando é noite 
A lua geme aflita 
Por seus filhos mortos. 
 
Tem pão velho? 
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01. De acordo com o poema, assinale a alternativa incorreta. 
a) E quando é dia / a lua geme aflita / por seus filhos mortos. 
b) As crianças batem palmas nos portões pedindo pão velho. 
c) Não há pão velho e sim o pão que o diabo amassou. 
d) Não há pão para a criança pedinte, entretanto, há sua fome travestida de trapos nas calçadas. 
 
02. No verso (Tem pão velho?), temos uma frase: 
a) Exclamativa. 
b) Imperativa. 
c) Interrogativa. 
d) Negativa. 
 
03. Lendo o poema, o verso (Mas não temos pão), é uma frase: 
a) Exclamativa. 
b) Negativa. 
c) Interrogativa. 
d) Afirmativa. 
 
04. Ainda no poema, o verso (Por seus filhos mortos.), indica uma frase: 
a) Negativa. 
b) Interrogativa. 
c) Exclamativa. 
d) Afirmativa. 
 
05. Neste verso do poema (A lua geme aflita), a palavra grifada tem como sinônimo: 
a) Triste. 
b) Prazerosa. 
c) Feliz. 
d) Hilariante. 
 
06. “De anjo faminto e frágil”, as palavras grifadas neste verso têm como antônimo: 
a) Satisfeito e fraco. 
b) Esfaimado e resistente. 
c) Esfomeado e forte. 
d) Farto e hercúleo. 
 

    
(Fonte: https://www.google.com.br). 
 
07. Referindo-se aos quadrinhos marque a alternativa correta. 
a) No primeiro quadrinho temos uma frase exclamativa, no segundo três exclamativas e no terceiro duas 
exclamativas. 
b) No primeiro quadrinho temos uma frase exclamativa, no segundo uma interrogativa e duas exclamativas, no 
terceiro duas exclamativas. 
c) No primeiro quadrinho temos uma frase afirmativa, no segundo uma interrogativa e duas exclamativas, no terceiro 
duas exclamativas. 
d) No primeiro quadrinho temos uma frase negativa, no segundo uma interrogativa e duas exclamativas, no terceiro 
duas exclamativas. 
 
08. Veja os quadrinhos e marque a alternativa correta. 
 

https://www.google.com.br/search?source=univ&tbm=isch&q=Tirinhas+para+provas&sa=X&ved=2ahUKEwjyxOearofqAhVbL7kGHV4ABlgQ7Al6BAgKEDQ&biw=1536&bih=722#imgrc=JXmjxHkXZ9iZcM&imgdii=xeVbewgi38FIfM
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(Fonte: https://www.google.com.br). 
 
a) No segundo quadrinho, a frase (Talvez eu seja boba...) é uma frase negativa. 
b) No terceiro quadrinho, a frase (Quem não liga...) é uma frase exclamativa. 
c) No primeiro quadrinho temos uma frase afirmativa: (Gosto de ver os ipês floridos). 
d) No segundo quadrinho (Talvez eu seja boba por ligar pra isso...) indicam duas frases interrogativas. 
 
09. Veja a figura e marque a alternativa incorreta. 

  
(Fonte: https://www.google.com.br). 
 
a) No primeiro quadrinho, (Não estou entendendo, Miguelito), é uma frase exclamativa. 
b) No segundo quadrinho, (É isso mesmo:), é uma frase afirmativa. 
c) No quarto quadrinho, (...porque está cheio de Miguelitos?), é uma frase interrogativa. 
d) No segundo quadrinho, (Vou ficar aqui sentado...), é uma frase afirmativa. 
 
10. Marque a alternativa, onde há somente sinônimos. 
a) Sim - não. 
b) Regredir - retroceder. 
c) Amor - ódio. 
d) Tudo - nada. 
 
11. Marque a alternativa, onde só temos antônimos. 
a) Alegria - felicidade. 
b) Tranquilo - calmo. 
c) Rápido - veloz. 
d) Dia - noite. 
 
12. Quanto ao sentido da frase, assinale a alternativa correta. 
“Encerra a enunciação de um juízo acerca de alguém, ou de alguma coisa”. 
a) Frase exclamativa. 
b) Frase interrogativa. 
c) Frase declarativa. 
d) Frase imperativa. 
 

MATEMÁTICA. 

13. Observe a expressão a seguir:  
2 . ( 5 – 4 ) 

Para resolver essa expressão podemos utilizar uma propriedade da multiplicação dos números inteiros 
conhecida como “propriedade distributiva”. O professor Júlio solicitou que sua classe utilizasse essa 
propriedade na resolução da expressão. A seguir, ele apresenta algumas respostas de seus alunos: 
 

https://www.google.com.br/search?source=univ&tbm=isch&q=Tirinhas+para+provas&sa=X&ved=2ahUKEwjyxOearofqAhVbL7kGHV4ABlgQ7Al6BAgKEDQ&biw=1536&bih=722#imgrc=JXmjxHkXZ9iZcM&imgdii=xeVbewgi38FIfM
https://www.google.com.br/search?source=univ&tbm=isch&q=Tirinhas+para+provas&sa=X&ved=2ahUKEwjyxOearofqAhVbL7kGHV4ABlgQ7Al6BAgKEDQ&biw=1536&bih=722#imgrc=JXmjxHkXZ9iZcM&imgdii=xeVbewgi38FIfM
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Jéssica: 2 . 1 
Amanda: 2.5 – 2.4 
Dirceu: 2.5 – 4 
Cláudia: 2 – 5 – 4 
O aluno que apresentou o uso correto da propriedade distributiva foi: 
a) Jéssica. 
b) Dirceu. 
c) Amanda. 
d) Cláudia. 
 
14. Uma construtora contratou um grupo de 5820 serventes para atuarem em 3 postos de trabalho. Para o 
posto 1 serão designados metade desse grupo. O restante será dividido igualmente entre os postos 2 e 3. 
Quantos serventes deverão ficar no posto 3? 
a) 5820. 
b) 5818. 
c) 2910. 
d) 1455. 
 
15. Seu José foi ao supermercado e comprou um produto no valor de 22 reais. Na hora de pagar ele deu uma 
nota de 50 reais. A operadora de caixa perguntou a ele se tinha 2 reais, para facilitar o troco. Seu José,  
prontamente, entregou uma nota de 2 reais à operadora de caixa. Nessas condições, o troco fornecido a seu 
José foi de: 
a) 22 reais. 
b) 28 reais. 
c) 30 reais. 
d) 32 reais. 
 
16. Um funcionário de uma indústria repartiu 185 296 metros de tecido em fardos de 829 metros. Restaram 
429 metros. O número de fardos que este funcionário obteve, desconsiderando o tecido que sobrou, foi 
exatamente: 
a) 220. 
b) 223. 
c) 224. 
d) 225. 
 
17. Leia o trecho da reportagem a seguir: 

 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/em-recuperacao-historica-emprego-formal-passa-a-ter-
saldo-positivo-no-ano/. 
 
De acordo com o trecho da reportagem, “a partir de julho, o país começou a criar vagas formais de trabalho”.  
Considerando os dados de agosto e setembro, podemos concluir que a quantidade total de vagas formais 
de trabalho criadas nesses dois meses foi de: 
a) 137 695. 
b) 242 714. 

https://veja.abril.com.br/economia/em-recuperacao-historica-emprego-formal-passa-a-ter-saldo-positivo-no-ano/
https://veja.abril.com.br/economia/em-recuperacao-historica-emprego-formal-passa-a-ter-saldo-positivo-no-ano/
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c) 389 000. 
d) 557 617. 
 
18. Os números naturais são aqueles que nos permitem representar quantidades de elementos de um 
determinado conjunto. Em relação às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números 
naturais, considerando a propriedade “fechamento” é correto afirmar que: 
a) Quando subtraímos dois números naturais, o resultado sempre será um número natural. 
b) Quando somamos dois números naturais, nem sempre o resultado será um número natural. 
c) Ao multiplicarmos dois números naturais, o resultado sempre será um número natural. 
d) Ao dividirmos dois números naturais o resultado sempre será um número natural. 
 
19. Leia o título da reportagem a seguir: 

 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/construcao-civil/. 
 
A expressão “triplicar”, significa que o tamanho da construtora deve: 
a) Aumentar em três vezes. 
b) Diminuir em três vezes. 
c) Reduzir em duas vezes. 
d) Ampliar em duas vezes. 
 
20. O gráfico a seguir nos mostra a situação de um determinado supermercado com relação às vendas em 
um semestre. 
 
 
 

 
A soma dos prejuízos registrados no gráfico é igual a: 
a) – 300. 
b) + 300. 
c)  + 100. 
d) – 100. 
 
RASCUNHO. 

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/construcao-civil/

