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o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 40 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA, APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO, MÍNIMO, ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

 

 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA. 
 

 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 

 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
 

Os ipês-amarelos 
 

Uma professora me contou esta coisa deliciosa. Um 

inspetor visitava uma escola. Numa sala ele viu, colados nas 

paredes, trabalhos dos alunos acerca de alguns dos meus livros 

infantis. Como que num desafio, ele perguntou à criançada: “E 

quem é Rubem Alves?”. Um menininho respondeu: “O Rubem 

Alves é um homem que gosta de ipês-amarelos ...”. A resposta 

do menininho me deu grande felicidade. Ele sabia das coisas. As 

pessoas são aquilo que elas amam. 

Mas o menininho não sabia que sou um homem de muitos 

amores ... Amo os ipês, mas amo também caminhar sozinho. 

Muitas pessoas levam seus cães a passear. Eu levo meus olhos 

a passear. E como eles gostam! Encantam-se com tudo. Para 

eles o mundo é assombroso. Gosto também de banho de 

cachoeira (no verão ...), da sensação do vento na cara, do 

barulho das folhas dos eucaliptos, do cheiro das magnólias, de 

música clássica, de canto gregoriano, do som metálico da viola, 

de poesia, de olhar as estrelas, de cachorro, das pinturas de 

Vermeer (o pintor do filme “Moça com Brinco de Pérola”), de 

Monet, de Dali, de Carl Larsson, do repicar de sinos, das 

catedrais góticas, de jardins, da comida mineira, de conversar à 

volta da lareira. 

Diz Alberto Caeiro que o mundo é para ser visto, e não para 

pensarmos nele. Nos poemas bíblicos da criação está relatado 

que Deus, ao fim de cada dia de trabalho, sorria ao contemplar o 

mundo que estava criando: tudo era muito bonito. Os olhos são 

a porta pela qual a beleza entra na alma. Meus olhos se 

espantam com tudo que veem. 

Sou místico. Ao contrário dos místicos religiosos que 

fecham os olhos para verem Deus, a Virgem e os anjos, eu abro 

bem os meus olhos para ver as frutas e legumes nas bancas das 

feiras. Cada fruta é um assombro, um milagre. Uma cebola é um 

milagre. Tanto assim que Neruda escreveu uma ode em seu 

louvor: “Rosa de água com escamas de cristal ...”. 

Vejo e quero que os outros vejam comigo. Por isso escrevo. 

Faço fotografias com palavras. Diferentes dos filmes, que exigem 

tempo para serem vistos, as fotografias são instantâneas. Minhas 

crônicas são fotografias. Escrevo para fazer ver. 

Uma das minhas alegrias são os e-mails que recebo de 

pessoas que me confessam haver aprendido o gozo da leitura 

lendo os textos que escrevo. Os adolescentes que parariam 

desanimados diante de um livro de 200 páginas sentem-se 

atraídos por um texto pequeno de apenas três páginas. O que 

escrevo são como aperitivos. Na literatura, frequentemente, o 

curto é muito maior que o comprido. Há poemas que contêm todo 

um universo. 

Mas escrevo também com uma intenção gastronômica. 

Quero que meus textos sejam comidos pelos leitores. Mais do 

que isso: quero que eles sejam comidos de forma prazerosa. Um 

texto que dá prazer é degustado vagarosamente. São esses os 

textos que se transformam em carne e sangue, como acontece 

na eucaristia. 

Sei que não me resta muito tempo. Já é crepúsculo. Não 

tenho medo da morte. O que sinto, na verdade, é tristeza. O 

mundo é muito bonito! Gostaria de ficar por aqui ... Escrever é o 

meu jeito de ficar por aqui. Cada texto é uma semente. Depois 

que eu for, elas ficarão. Quem sabe se transformarão em árvores! 

Torço para que sejam ipês-amarelos ... 

 
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2408201004.htm. 

Agosto.2010). 

 
1. De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 

(A) Rubem Alves fecha os olhos para poder observar o 
místico. 

(B) o autor escreve para que outros possam ver com ele. 
(C) o autor prefere observar o que há ao seu redor a ser 

um escritor. 
(D) Rubem Alves gostava de caminhar, exclusivamente, 

para observar os ipês-amarelos. 
 

2. Assinale a alternativa cuja pontuação modificada no 
fragmento NÃO causou prejuízo gramatical ou de sentido. 

 
(A) “Diz Alberto Caeiro, que o mundo é para ser visto, e 

não para pensarmos nele”. 
(B) “Uma das minhas alegrias, são os e-mails que recebo 

de pessoas que me confessam haver aprendido o 
gozo da leitura (...)”. 

(C) “Nos poemas bíblicos da criação, está relatado que 
Deus, ao fim de cada dia de trabalho, sorria ao 
contemplar o mundo que estava criando: tudo era 
muito bonito”. 

(D) “Mas o menininho, não sabia que sou um homem de 
muitos amores ...”. 

 

3. Leia o fragmento abaixo, retirado do texto. 
 

Um inspetor “visitava” uma escola. 
 

O verbo “visitar”, na oração acima, está conjugado no 
mesmo tempo e modo do verbo 

 
(A) “deveria”. 
(B) “quis”. 
(C) “sorria”. 
(D) “cantara”. 

 

4. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram 
escritas corretamente. 

 
(A) Inverossímil / destituição / enrijecer. 
(B) Veslumbre / reicindente / açoalho. 
(C) Esteriótipo / mutidão / escedente. 
(D) Enxotar / vertigem / inscenso. 
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Leia a tirinha abaixo, de Calvin e Haroldo, para responder à 
questão 5. 
 

 
 

5. A respeito dos verbos contidos na tirinha, é correto afirmar 
que 

 

(A) todos os verbos conjugados estão no presente. 
(B) nenhum verbo está no infinitivo. 
(C) todos os verbos estão conjugados. 
(D) todos os verbos pertencem à segunda conjugação 

(no infinitivo, terminam em “er”). 
 

 

6. Assinale a alternativa que apresenta o plural correto. 
 

(A) Tabelião / tabeliãos. 
(B) Cristão / cristães. 
(C) Degrau / degrais. 
(D) Gravidez / gravidezes. 

 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa correta em relação à concordância 
verbal. 

 

(A) Após briga e tumulto, a maioria desistiram de ir ao 
evento. 

(B) Haviam muitas pessoas reclamando do serviço 
prestado. 

(C) Já não se fazem mais casas como antigamente. 
(D) Já fazem três anos que meu filho terminou a 

faculdade. 
 

8. Leia as orações abaixo. 
 

Estava _______ cansada e decidiu ir dormir. 
Não é _______ a entrada de pessoas não autorizadas no 
setor. 
Internet e café da manhã não estão _______ no pacote. 

 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

 

(A) meia / permitido / incluso 
(B) meio / permitida / inclusos 
(C) meia / permitida / inclusos 
(D) meio / permitido / incluso 

9. Assinale a alternativa que apresenta a pontuação correta. 
 

(A) Todos, com exceção de Clara, compareceram à 
reunião. 

(B) Janete e Márcia, apesar das circunstâncias sempre 
foram amigas inseparáveis. 

(C) Todos os manifestantes, seguiram em direção ao 
centro. 

(D) Machado de Assis, ícone da literatura foi autor de 
“Quincas Borba”. 

 

Observe a tirinha abaixo, dos Peanuts, para responder à questão 
10. 

 
 

10. O verbo “pegar”, no primeiro quadrinho, está conjugado no 
 

(A) presente do indicativo. 
(B) presente do subjuntivo. 
(C) imperativo afirmativo. 
(D) futuro do presente do indicativo. 

 

11. Leia as palavras abaixo. 
 

fu__ível / ressu__itar / regur__itar / fa__ínio 
 
 Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas. 
 

(A) s / c / j / sc 
(B) z / sc / g / c 
(C) z / c / j / c 
(D) s / sc / g / sc 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta o correto plural das 
palavras compostas. 

 

(A) Pombo-correios. 
(B) Verde-olivas. 
(C) Bananas-maçã. 
(D) Beijas-flores. 

 

13. Leia a oração abaixo. 
 

As crianças ganharam bastantes presentes. 
 

Sendo assim, é correto afirmar que 
 

(A) ocorre um erro de concordância verbal. 
(B) ocorre um erro de conjugação verbal. 
(C) ocorre um erro de concordância nominal. 
(D) a oração está correta. 
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14. Assinale a alternativa cuja frase está correta, conforme a 
norma-padrão da Língua Portuguesa. 
 

(A) Para fazer a receita, da próxima vez, coloque menas 
farinha. 

(B) O mandato do prefeito acaba em dezembro. 
(C) Os azuleijos do casarão eram todos originais. 
(D) Insatisfeito com a casa, optou por reincindir o 

contrato. 
 

15. Assinale a alternativa cuja frase está INCORRETA, 
conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa. 
 

(A) Precisou pagar o exesso de bagagem. 
(B) O valor da multa era irrisório. 
(C) O juiz infligiu pesada pena ao réu. 
(D) O reajuste salarial foi feito em julho. 

 

MATEMÁTICA 
 

16. Joãozinho e seu pai têm juntos 79 anos. Sabendo que a 
diferença entre as idades deles é 45 anos, pode-se afirmar 
que Joãozinho tem 
 

(A) 14 anos. 
(B) 17 anos. 
(C) 20 anos. 
(D) 23 anos. 

 

17. Um caminhão pode transportar até 150 caixas contendo 12 
refrigerantes em cada uma. Se hoje foram carregadas 37 
caixas a menos que a sua capacidade total, o número de 
refrigerantes carregados no caminhão hoje foi 
 
(A) 1.056. 
(B) 1.156. 
(C) 1.256. 
(D) 1.356. 

 

18. Em um quarto de hora há 
 
(A) 900 segundos. 
(B) 925 segundos. 
(C) 950 segundos. 
(D) 975 segundos. 

 

19. Vinte e uma pessoas fizeram uma “vaquinha” a fim de 
comprar um celular para presentear um amigo que estava 
fazendo aniversário. O celular custou R$ 819,00 e todos 
contribuíram com a mesma quantia. O valor que coube a 
cada um foi 
 
(A) R$ 35,00. 
(B) R$ 37,00. 
(C) R$ 39,00. 
(D) R$ 41,00. 

 

20. Se um triângulo tem dois lados de medidas iguais ele se 
chama triângulo isósceles. Um triângulo isósceles tem       
31 cm de perímetro, sendo que um de seus lados iguais 
mede 12 cm. A medida do lado diferente desse triângulo é 
 
(A) 4 cm. 
(B) 5 cm. 
(C) 6 cm. 
(D) 7 cm. 

 

21. Cinco oitavos da coleção de carrinhos de Vinícius foram 
comprados por ele, o que corresponde a 30 carrinhos, e o 
restante ele ganhou de presente. O total de carrinhos da 
coleção de Vinícius é 
 
(A) 40. 
(B) 43. 
(C) 45. 
(D) 48. 

22. Uma pessoa ganha R$ 1.260,00 por 35 dias de trabalho. 
Em 15 dias de trabalho essa pessoa receberá 
 

(A) R$ 480,00. 
(B) R$ 540,00. 
(C) R$ 610,00. 
(D) R$ 680,00. 

 

23. Marta precisa repartir uma peça de 39 metros de tecido, em 
partes iguais, de modo que não haja sobras e que cada 
parte tenha o maior tamanho possível. Ela deve repartir 
essa peça em 
 

(A) 3 partes. 
(B) 6 partes. 
(C) 9 partes. 
(D) 12 partes. 

 

24. Um carpinteiro pretende fazer um serviço em três dias. No 

primeiro dia fará 
2

3
 do serviço e no segundo dia 

1

5
 do 

serviço. A fração que falta para concluir o serviço no 
terceiro dia é 
 

(A) 
3

10
 

 

(B) 
2

13
 

 

(C) 
2

15
 

 

(D) 
2

18
 

 
 

25. A área de um terreno retangular é 325 m2. Sabendo que 
esse terreno tem 13 metros de frente, a profundidade desse 
terreno, em metros, é 
 

(A) 19. 
(B) 21. 
(C) 23. 
(D) 25. 

 

26. O estrondo de um trovão foi ouvido um minuto e meio após 
ter caído o raio. Se o som tem velocidade de 340 metros 
por segundo, a distância de quem ouviu o trovão ao raio era 
de 
 

(A) 20.200 metros. 
(B) 25.600 metros. 
(C) 30.600 metros. 
(D) 35.200 metros. 

 

27. Ana precisou escrever os números de 1 a 100 e ficou 
curiosa para saber quantas vezes ela usou o algarismo 7. 
Ao terminar, verificou que usou 
 

(A) 18 vezes. 
(B) 20 vezes. 
(C) 22 vezes. 
(D) 24 vezes. 

 

28. Robson tem 123 figurinhas da copa do mundo, Pedro tem 
o dobro dessa quantidade mais 15 e Leonel tem a terça 
parte das figurinhas que Pedro tem. Os três juntos possuem 
 

(A) 441 figurinhas. 
(B) 471 figurinhas. 
(C) 501 figurinhas. 
(D) 531 figurinhas. 

 

29. Em uma biblioteca havia 32.048 livros. Foram descartados 
1.870 livros velhos e adquiridos 3.840 livros novos. O 
acervo dessa biblioteca conta agora com  
 

(A) 34.018 livros. 
(B) 34.143 livros. 
(C) 34.268 livros. 
(D) 34.393 livros. 
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30. O próximo número da sequência 5, 12, 26, 54, 110, é 
 

(A) 216. 
(B) 219. 
(C) 220. 
(D) 222. 

 

ATUALIDADES 
 

31. As denúncias de pagamento de propina a políticos pela 
Construtora Odebrecht já romperam as fronteiras 
brasileiras e começaram a fazer “vítimas” em outros países. 
Um presidente sul-americano já renunciou ao cargo no mês 
de março deste ano, trata-se de 
 

(A) Horácio Cartes, do Paraguai. 
(B) Juan Manuel Santos, da Colômbia. 
(C) Mauricio Macri, da Argentina. 
(D) Pedro Pablo Kuczynski, do Peru. 

 

32. O vírus “H3N2”, que ocasionou várias mortes nos EUA, já 
está no Brasil. Esse vírus está relacionado diretamente a 
uma variação do vírus da 

 

(A) poliomielite. 
(B) coqueluche. 
(C) varíola. 
(D) gripe influenza. 

 

33. Deputado Federal em seu primeiro mandato, Carlos Marun 
(PMDB-MS) é visto como um dos mais atuantes 
parlamentares da chamada “Tropa de Choque” do 
Presidente Michel Temer. Em dezembro de 2017, Marun 
tomou posse como ministro da(s) 

 

(A) Casa Civil. 
(B) Integração Nacional. 
(C) Secretaria de Governo. 
(D) Relações Exteriores. 

 

 

34. Durante o período de 01.03.2018 a 30.04.2018, a Receita 
Federal recebeu as declarações de Imposto de Renda 2018 
(ano base 2017). Atualmente, as declarações podem ser 
entregues 

 

(A) apenas por meio digital. 
(B) por meio digital, gravadas em disquete ou impressas. 
(C) apenas por meio digital ou gravadas em disquete. 
(D) apenas por meio digital ou impressas. 

 

35. Em meados de 2016, o Ministério da Saúde anunciou a 
interrupção da circulação endêmica do vírus que provoca 
determinada doença, porém, em março deste ano, um surto 
dessa doença foi detectado em Roraima. Pouco tempo 
depois, as autoridades da área de saúde declararam uma 
epidemia dessa doença no mesmo local. Trata-se do(a) 

 

(A) meningite. 
(B) paralisia infantil. 
(C) sarampo. 
(D) varicela. 

 

36. No início do mês de abril, todas as mídias divulgaram os 
cinquenta anos da morte de um grande ativista na luta pelos 
direitos humanos e o fim do racismo nos Estados Unidos. 
Trata-se de 

 

(A) Dalai Lama. 
(B) Mahatma Gandhi. 
(C) Malcolm X. 
(D) Martin Luther King. 

 

37. O Governo Federal adotou uma medida extrema ao 
declarar a Intervenção na Segurança Pública no Estado do 
Rio de Janeiro. Esta decisão pegou a população brasileira 
de surpresa e foi divulgada logo após o(a) 

 

(A) ano novo. 
(B) carnaval. 
(C) natal. 
(D) semana santa. 

38. Devido ao surto de febre amarela que fez centenas de 
vítimas em todo o Brasil, o Ministério da Saúde tomou uma 
decisão sobre as doses das vacinas contra esta doença em 
alguns estados brasileiros. Desta forma, as pessoas 
residentes, por exemplo, em municípios da Bahia, Rio de 
Janeiro e São Paulo, receberam, no início deste ano, doses 
______________ da vacina. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) duplas 
(B) maiores 
(C) triplicadas 
(D) fracionadas 

 

39. No mês de março, dois vazamentos em minerodutos da 
empresa Anglo American provocaram o vazamento de 
centenas de toneladas de polpa de minério no Ribeirão 
Santo Antônio, no município de Santo Antônio do Grama, 
no Estado 

 

(A) da Bahia.  
(B) de Minas Gerais. 
(C) do Espírito Santo. 
(D) do Rio de Janeiro. 

 

40. O Estado de Israel possui algumas nações aliadas e alguns 
inimigos declarados. No início de dezembro do ano 
passado, um de seus aliados determinou a transferência de 
sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo 
desta forma a cidade dividida por três religiões como a 
capital de Israel. Esse ato acirrou ainda mais o embate 
diplomático envolvendo as nações no entorno da região. O 
país responsável por esse ato foi 

 

(A) Rússia. 
(B) Estados Unidos. 
(C) Jordânia. 
(D) Turquia. 


