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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2015 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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vamente. O uso correto da bicicleta ainda traz benefícios para a qualidade 
de vida: aumenta a circulação sanguínea; previne problemas cardíacos; 
ajuda a emagrecer; previne vícios de postura e doenças como osteoporo-
se; não polui o ar e também é um modo de transporte econômico.
Fonte: Texto adaptado da CARTILHA DE RENOVAÇÃO DA CNH DO DETRAN-RJ, 2014. Disponível em http://

www.detran.rj.gov.br/_include/on_line/cartilha/cartilha 

IMAGEM: https://cyclinglondononline.files.wordpress.com/

QUESTÃO 04

Considerando as informações contidas no texto, podemos afirmar que 
não é um benefício trazido pelo uso da bicicleta:

(a) Não poluir o ambiente.

(b) Aumentar a pressão sanguínea.

(c) Aumentar a circulação sanguínea.

(d) Prevenir as cardiopatias e as doenças ósseas.

(e) Emagrecer sem gastar dinheiro.

QUESTÃO 05

O trecho: “Contudo, esse deslocamento no trânsito tem gerado conflitos 
entre condutores e ciclistas.”, dá ideia de:

(a) consequência

(b) alternância 

(c) adição

(d) oposição

(e) tempo

QUESTÃO 06

Os dois pontos (:) foi utilizado no texto para:

(a) enumerar os apostos

(b) separar as orações coordenadas

(c) sugerir movimento ou continuação de um fato

(d) anunciar uma fala

(e) separar expressões explicativas

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra 
das palavras trânsito, cardíaco e também, respectivamente.

(a) lágrima – imóvel – pé 

(b) único – católico – amém

(c) ânsia - econômico – ingênuo   

(d) amêndoa – saída – gambá 

(e) pêssego – ciência – hífen 

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos masculinos:

(a) cal – gênese – suéter 

(b) hélice – eclipse – tapa

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões 01 e 02.

TEXTO 1

A pipa que
o menino maluquinho soltava

era a mais maluca de todas
rabeava lá no céu

rodopiava adoidado
caía de ponta-cabeça 

dava tranco e cabeçada
e sua linha cortava

mais que o afiado cerol.
ZIRALDO. O menino maluquinho. 64. ed. Melhoramentos,1998. p.48-49. ( fragmento)

QUESTÃO 01

O Menino Maluquinho, maior sucesso editorial do escritor e cartunista 
Ziraldo, solta apenas uma pipa neste texto. Assinale a alterativa que não 
reescreve corretamente o poema, supondo que “pipas" foram soltas pelo 
protagonista.

(a) As pipas que o menino maluquinho soltavam eram as mais malucas 
de todas

(b) rabeavam lá no céu

(c) rodopiavam adoidado

(d) caíam de ponta-cabeça davam trancos e cabeçadas 

(e) e suas linhas cortavam mais que o afiado cerol.

QUESTÃO 02

Considerando o uso obrigatório do hífen na palavra ponta-cabeça, assi-
nale a alternativa cuja palavra também exige seu uso.

(a) pontapé

(b) parabrisa

(c) puxasaco

(d) passatempo

(e) neoclássico

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia:

(a) Há cerca de trinta dias foi feita esta proposta.

(b) O governador falou a cerca de 2 mil convidados.

(c) Onde está Lúcia? Ainda há pouco ela estava em casa.

(d) Daqui a três dias serão os exames finais.

(e) Fiz uma promessa à Santa Terezinha.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 04 a 06.

Pedalando com segurança

 No mundo inteiro, a bicicleta é muito utilizada nos momentos 
de lazer, na prática de esportes e até mesmo como modo de transporte. 
Contudo, esse deslocamento no trânsito tem gerado conflitos entre con-
dutores e ciclistas. No Brasil, o número de acidentes aumenta significati-
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(c) oração subordinada adverbial causal

(d) oração subordinada adverbial final

(e) oração coordenada consecutiva

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que apresenta erro de ortografia:

(a) Minha fazenda fica a cerca de um quilômetro da capital.

(b) Detesto conversar acerca de política e religião.

(c) Há cerca de 10 mil manifestantes na praça.

(d) Ela vendeu o carro há cerca de dois meses.

(e) Na reunião conversaremos a cerca da sua promoção. 

MATEMÁTICA   

QUESTÃO 15

Sejam os números 320, 480 e 560. Existem divisores do 320 que são 
comuns, simultaneamente, aos divisores dos outros dois números. Que 
valor encontraremos, se somarmos todos esses divisores em comum? 

(a) 90. 

(b) 186. 

(c) 160. 

(d) 100. 

(e) 194. 

QUESTÃO 16

Ao comprar um fogão e um forno elétrico, dona Vera conseguiu, respec-
tivamente e separadamente, 10% e 18% de desconto. Antes do desconto 
o fogão custava R$ 880,00 e  ela, depois da negociação, pagou um total 
de R$ 1.325,00 pelos dois produtos. O valor total economizado por dona 
Vera nessa compra, equivaleria, aproximadamente, a que percentual de 
desconto único?

(a) 13,4% de desconto. 

(b) 12,6% de desconto.

(c) 10,0% de desconto. 

(d) 11,8% de desconto. 

(e) 16,2% de desconto. 

QUESTÃO 17

Um auditório, que tem o formato de um paralelogramo, tem seu piso em 
cerâmica azul. Os cantos A, B, C e D do auditório determinam também os 
vértices do paralelogramo, conforme figura. Os lados AB e BC medem, 
respectivamente, 15 metros e 18 metros.  A diagonal AC tem a mesma 
medida do lado CD.  O piso de cerâmica azul será totalmente substituído 
por um piso de madeira.  Cada peça de madeira tem também o formato 
de um paralelogramo de base 36 cm e altura 24 cm. Sabendo que cada 
peça de madeira, que tem um encaixe perfeito, custa R$ 12,50 e que não 
haverá nenhum desperdício, quantos reais serão gastos na compra de 
todo o piso de madeira para esse auditório?

(c) cólera – clã – pernoite 

(d) dó – pijama - champanha 

(e) herpes – sanduíche – pane  

QUESTÃO 09

Na dupla de palavras apresentadas a seguir, assinale a alternativa que 
não apresenta ideia de antonímia entre elas.

(a) ordem - anarquia

(b) soberba - humildade

(c) abolir - suprimir

(d) louvar - censurar

(e) progredir - regredir

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa onde a palavra flor está em sentido conotativo.

(a) Sua vida foi ceifada ainda em flor.

(b) Ela é uma flor de menina.

(c) Aos quinze anos, Mariana estava na flor da idade.

(d) Era tão bondosa que parecia ter um coração de flor.

(e) Nem toda flor tem um bom perfume.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que não apresenta palavras com erro de grafia:

(a) ascenção – cassino – exceção 

(b) análise – ânsia - escassez

(c) hidoneidade – heresia - hezitar

(d) atrazado – através – isenção 

(e) paralizar – piche – mendigo 

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada substan-
tiva predicativa.

(a) Meu sonho é que sejas feliz!

(b) Ocorre que tudo foi um sonho.

(c) Parece que tudo foi um sonho.

(d) Desejo que sejas feliz.

(e) Ela estuda, trabalha e é feliz.

QUESTÃO 13

Na oração: “Ele estudou muito para passar nas provas.” O termo des-
tacado é:

(a) oração subordinada substantiva subjetiva 

(b) oração subordinada adjetiva
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(a) R$ 25.000,00.

(b) R$ 42.500,00. 

(c) R$ 31.250,00.                    

(d) R$ 18.250,00. 

(e)  R$ 16.500,00.

QUESTÃO 18

Pedro, João e Artur compraram 132 maçãs e 80 laranjas. João ficou com 
a metade das maçãs. Pedro e Artur ficaram com a mesma quantidade  
de  maçãs. Pedro pagou R$ 39,60 por sua parte nas maçãs. Sabendo que 
cada laranja custou a metade do valor de cada maçã,  quanto custaram 
as 80 laranjas?

(a) R$ 60,00.         
           
(b) R$ 72,00. 

(c) R$ 40,00. 

(d) R$ 32,00. 

(e) R$ 48,00.

QUESTÃO 19

Nos conjuntos A= {1, 2, x, 10, 17, 20, 27}, B= {3, 4, y, 8, 9, 10, 12, 13, 18} 
e C= {8, 11, 15, 16, z, 21, 23}  existem, em cada um, exatamente três 
números primos distintos. Se agruparmos esses números em um só con-
junto, teremos exatamente os nove primeiros números primos distintos.  
Dessa forma, qual será o valor da soma   x + y + z?

(a) 25. 

(b) 18.

(c) 28.                                                             

(d) 31.

(e) 43.

QUESTÃO 20

Mensalmente, quando recebe seu salário, seu Joaquim aplica 25% dele 
na caderneta de poupança. Todo mês, um valor equivalente a 120% do 
que é aplicado na poupança, ele gasta com despesas gerais. Com a pres-
tação do carro, ele gasta 15% do salário. Já com o combustível, ele gasta 
mensalmente a metade do que gasta com a prestação do carro. E os R$ 
1.350,00 que restam de seu salário, seu Joaquim gasta com a prestação 
da casa e com o lazer da família. Quantos reais seu Joaquim aplica men-
salmente na poupança?

(a) R$ 1.500,00. 

(b) R$ 1.200,00.

(c)  R$ 1.100,00.

(d)  R$    800,00. 

(e) R$ 2.000,00. 

QUESTÃO 21

Na figura a seguir, temos uma circunferência inscrita perfeitamente em 
um quadrado. Sabendo que a área dessa circunferência mede 50,24 cm² 
e utilizando  , qual será o perímetro do quadrado?

(a) 40,00 cm.   

(b) 100,48 cm. 

(c) 32,00 cm.                                   
                                             
(d) 68,00 cm.

(e)  24,50 cm.                

QUESTÃO 22

Julinho tinha 34 figurinhas. Resolveu jogar com seus sete colegas. Na 
primeira rodada do jogo, ganhou 3 figurinhas de cada um de seus co-
legas. Na segunda rodada, para cada um dos três primeiros, perdeu 8 
figurinhas e ainda perdeu 6 figurinhas para cada um dos outros quatro 
colegas. Depois do jogo, resolveu passar na banquinha de jornal para 
comprar uma quantidade de figurinhas equivalente ao dobro das que 
ganhou na primeira rodada do Jogo.  Depois de tudo isso, com quantas 
figurinhas Julinho ainda ficou?

(a) 42 figurinhas. 

(b) 38 figurinhas.

(c) 14 figurinhas.

(d) 49 figurinhas.

(e) 21 figurinhas.

CONHECIMENTOS GERAIS E DO MUNICÍPIO   

QUESTÃO 23

Conforme dispõe a Lei que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da 
administração direta, autárquica e funcional do Município de Mendes/
RJ, a avaliação de desempenho, durante o período de estágio probató-
rio, ocorrerá mediante a observância de alguns critérios de julgamento. 
Acerca do critério qualidade e eficiência no serviço, assinale a alterna-
tiva correta. 

(a) Capacidade do servidor  produzir resultados adequados às atribui-
ções do respectivo cargo. 

(b) Capacidade do servidor de desenvolvimento normal das atividades 
de seu cargo com exatidão, ordem e esmero. 

(c) Ação independente do servidor na execução de suas atividades, 
apresentação de sugestões objetivando a melhoria do serviço e inicia-
tiva de comunicação a respeito de situações de interesse do serviço que 
se encontrem fora de sua alçada. 

(d) Ação do servidor no sentido de desenvolver-se profissionalmente, 
buscando meios para adquirir novos conhecimentos dentro de seu cam-
po de atuação, e mostrando-se receptivo às críticas e orientações. 

(e) Atendimento pelo servidor às normas legais, regulamentares e so-
ciais e aos procedimentos. 

QUESTÃO 24

Conforme dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Mendes/RJ, é deferido ao servidor, nas condições previstas legalmente, 
adicionais remuneratórios. Acerca do adicional pelo exercício de ativi-
dade insalubre, perigosa ou penosa, assinale a alternativa incorreta.

(a) Os servidores que trabalham em locais ou condições insalubres, pe-
rigosas ou penosas farão jus, respectivamente, a um adicional remune-
ratório.

(b) O adicional será concedido ao servidor à vista de laudo pericial.

(c) Excepcionalmente em virtude do excesso de serviço ou da carência 
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de profissionais habilitados para execução do laudo pericial, poderá o 
Poder Executivo Municipal, mediante justificativa circunstanciada, cele-
brar convênio ou solicitar aos órgãos federais e estaduais competentes a 
realização e confecção do laudo. 

(d) Todo servidor exposto a condições de insalubridade, periculosida-
de ou penosidade deve ser submetido a exames médicos periódicos e 
específicos. 

(e) Poderão ser acumulados os adicionais, devendo o servidor receber 
integralmente, todos eles. 

QUESTÃO 25

Sobre a Lei Orgânica, no que tange as comissões parlamentares de in-
quérito, assinale a alternativa incorreta:

(a) Serão criadas por ato do Presidente da Câmara Municipal, mediante 
requerimento de um terço de seus membros, para apuração, por prazo 
certo, de determinado fato da Administração Municipal.

(b) A Comissão poderá convocar pessoas e requisitar documentos de 
qualquer natureza, incluídos fonográficos e audiovisuais.

(c) A Comissão requisitará à presidência da Câmara Municipal e enca-
minhamento das medidas judiciais adequadas a obtenção de provas que 
lhe forem sonegadas. 

(d) A Comissão encerrará seus trabalhos com apresentação de relatório 
circunstanciado, que será encaminhado, em quinze dias, ao Presidente 
da Câmara Municipal.

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 26

A cidade de Mendes tem origem em um simples rancho para pouso de 
tropas. Acerca do primeira fazenda que deu início a ocupação das terras 
de Mendes/RJ, assinale a alternativa correta. 

(a) Fazenda Santa Cruz.

(b) Fazenda Santa Cruz dos Mendes.

(c) Fazenda Família Mendes.

(d) Fazenda Barão do Café. 

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 27

O que provocou a chegada da ferrovia para a região de Mendes/RJ?

(a) O grande crescimento da agricultura de batatas.

(b) O grande crescimento da agropecuária de ovinos.

(c) O grande crescimento da lavoura cafeeira.

(d) O grande crescimento da agricultura de hortaliças.

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 28

Qual o nome da companhia que iniciou a fase industrial no Munícipio de 
Mendes/RJ?

(a) Companhia de Cerveja Teutônia.

(b) Companhia de Papel Itacolomi.

(c) Companhia de Fósforos Serra do Mar.

(d) Companhia frigorífica Anglo.

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 29

Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Mendes/RJ, o processo 
legislativo não inclui a elaboração de: 

(a) Emendas à Lei Orgânica Municipal. 

(b) Leis complementares.

(c) Leis ordinárias.

(d) Leis delegadas. 

(e) Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 30

A estação da Estrada de Ferro D. Pedro II, foi inaugurada em 1864. Acer-
ca dos nomes das estações que foram construídas à margem dessa esta-
ção, assinale a alternativa incorreta. 

(a) Mendes.

(b) Humberto Antunes.

(c) Martins Costa.

(d) Nery Leuchtenber. 

(e) N.D.A  


