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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado, edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome:  Inscrição nº: 

 

PROVA - PROPEDÊUTICO 
  

INSTRUÇÕES: 

1. Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9. Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10.Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11. Não se esqueça de assinar a Lista de Presença. 

12. Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar a prova. 

13. A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14. Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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PORTUGUÊS 

 

Texto: O problema ecológico 
 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que 

neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos 

naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a 

humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos 

orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. Grosso modo, a 

tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e 

a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação 

deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra 

a natureza.                                                                                   
                           (Afrânio Primo). Jornal Madhva (adaptado). 

1. Da maneira como o assunto é tratado no 

Texto, é correto afirmar que o meio ambiente 

está degradado porque: 

 

(a) A destruição é inevitável. 

(b) A civilização o está destruindo. 

(c) A humanidade preserva sua existência. 

(d) As guerras são o principal agente da 

destruição. 

(e) os recursos para mantê-lo não são 

suficientes. 

 

2. Se o homem cuidar da natureza _____mais 

saúde. A forma verbal que completa 

corretamente a lacuna é: 

 

(a) Teve. 

(b) Tivera. 

(c) Têm. 

(d) Tinha. 

(e) Terá. 

 

3. Assinale a questão que contenha o texto 

pontuado corretamente:  

 

(a)  Como estavam atarefados não puderam  

vir ontem. 

(b) Como estavam atarefados não puderam 

vir, ontem. 

(c)   Como estavam atarefados, não 

puderam vir ontem. 

(d) Como estavam atarefados não puderam 

vir, ontem. 

(e) Como estavam atarefados, não puderam 

vir ontem. 

 

4. Observando as palavras: 

 (1) sub – es – ti – mar 

 (2) trans – tor – no  

 (3) des – a – ten – to 

Qual alternativa a separação silábica está 

correta: 

 

(a)  Apenas  1. 

(b)  Apenas  2. 

(c)  Apenas  3. 

(d)  Em todas as palavras. 

(e) Nenhuma das alternativas. 

5. Na frase: “Eu entendo querida.” O 

sinônimo da palavra destacada é: 

(a) Reclamação. 

(b) Sinto. 

(c) Perdoo. 

(d) Compreendo. 

(e) Lamúria.  
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MATEMÁTICA 

6. Uma empresa tem 750 funcionários e 

comprou marmitas individuais congeladas 

suficientes para o almoço deles durante 25 

dias. Se essa empresa tivesse mais 500 

empregados, a quantidade de marmitas já 

adquiridas seria suficiente para quantos dias? 

(a) 10 

(b) 15 

(c) 20 

(d) 25 

(e) 30 

7. Na sala de aula, a professora descobriu que 

40% dos alunos são corintianos, 30% torcem 

para o São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% 

torcem para o Santos e o resto não gosta de 

futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, 

quantos torcem para o São Paulo? 

(a) 8 

(b) 24 

(c) 20 

(d) 16 

(e) 12 

8. Um município colheu uma produção de 

9.000 toneladas de milho em grão em uma área 

plantada de 2.500 hectares. Obtenha a 

produtividade média do município em termos 

de sacas de 60 kg colhidas por hectare: 

 

(a) 50 

(b) 60 

(c) 72 

(d) 90 

(e) 100 

 

9. A atleta brasileira Fabiana Murer alcançou 

a marca de 4,60 m no salto com vara, nos Jogos 

Pan-americanos realizados no Rio de Janeiro 

em 2007. Sua melhor marca é de 4,80 m, 

recorde sul-americano na categoria. Qual é a 

diferença, em centímetro, entre essas duas 

marcas: 

(a) 20. 

(b) 0,2 

(c) 2. 

(d) 200. 

(e) 18 

10. Um Agente Comunitário de Saúde visita 02 

(duas) residências a cada hora. Sua carga 

horária de trabalho é de 04 (quatro) horas por 

dia. Sabendo-se que ele cumpriu integralmente 

sua carga horária, quantas residências ele 

visitou em 17 (dezessete) dias de trabalho? 

(a) 34. 

(b) 68. 

(c) 130. 

(d) 136. 

(e) 140. 

 

 

CONHECIMENOS GERAIS 

 

11. Onde Papel foi inventado há mais de 2000 

anos atrás? 

(a) No Japão. 

(b) Na Mongólia. 

(c) Na Atlântida. 

(d) No Egito, pelo Judeus. 

(e) Na China.  

 

12.A idade mínima constitucionalmente 

imposta como condição de elegibilidade para o 

cargo de Presidente da República é de: 

(a) 30 anos. 

(b) 35 anos. 

(c) 40 anos. 

(d) 45 anos. 

(e) 50 anos. 
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13. No estado de Mato Grosso é possível 

encontrar três tipos de biomas. Marque a 

alternativa que indica as paisagens vegetais 

existentes no território mato-grossense: 

 

(a) Caatinga, Mata dos Cocais e Mata 

Atlântica. 

(b) Mata de Araucárias, Zona Litorânea e 

Manguezal. 

(c) Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal. 

(d) Floresta Amazônica, Pantanal e Caatinga. 

(e) Pantanal, Cerrado e Caatinga. 

14. Assinale a opção em que se identifica o 

principal fato decorrente da descoberta do 

ouro em Mato Grosso, na primeira metade do 

século XVIII. 

(a) Pacificação dos povos indígenas que 

habitavam a área. 

(b) Chegada das expedições bandeirantes na 

região. 

(c) Consolidação dos limites do Tratado de 

Tordesilhas. 

(d) Efetivo início do povoamento de Mato 

Grosso. 

(e)  Nenhuma das alternativas. 

15. A expansão recente da fronteira 

agropecuária na Amazônia Legal constitui, 

antes de qualquer coisa, uma fronteira 

tecnológica na qual a inovação científica é o 

elemento central de explicação do novo perfil 

agro regional.  

Assinale a opção correta acerca das 

transformações vividas pelo estado de Mato 

Grosso nas últimas décadas: 

(a) O estado de Mato Grosso, apesar de passar 

por processo semelhante ao descrito no 

texto, não está inserido na Amazônia 

Legal e, portanto, está inserido em 

dinâmica distinta daquela na região Norte. 

(b) A pecuária, atividade predominante no 

estado, é feita de forma tradicional e não 

se beneficia da inovação científica. O 

desenvolvimento tecnológico tem 

alcançado as atividades agropecuárias 

praticadas no estado. 

(c) O desenvolvimento tecnológico tem 

alcançado as atividades agropecuárias 

praticadas no estado. 

(d) A concentração de terras tem impedido o 

desenvolvimento da agricultura moderna 

no estado. 

(e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

 

 

16. O município de Nossa Senhora do 

Livramento faz limites com os municípios de: 

(a) Várzea Grande, Acorizal, Rosário Oeste, 

Poconé, Porto Estrela, Barão de Melgaço 

e Cáceres. 

(b) Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande, Rosário Oeste, Jangada, Poconé, 

Barão de Melgaço, Porto Estrela e 

Cáceres. 

(c) Rosário Oeste, Cáceres, Jangada, Porto 

Esperidião, Barão de Melgaço, Poconé, 

Barão de Melgaço, Cáceres e Santo 

Antônio do Leverger 

(d) Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande, Rosário Oeste, Jangada, Poxoréu, 

Barão de Melgaço, Porto Estrela e 

Cáceres. 

(e) Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande, Rosário Oeste, Jangada, Rio 

Branco, Barão de Melgaço, Porto Estrela 

e Cáceres.  
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17.  Nas próximas eleições, em outubro de 

2018, serão escolhidos, além do novo 

presidente, somente: 

(a) Deputados federais e estaduais e 

governadores. 

(b) Deputados federais e estaduais e 

senadores. 

(c) Deputados federais e estaduais, senadores 

e governadores. 

(d) Senadores e governadores. 

(e) Deputados federais e estaduais. 

 

18.  A Copa do Mundo, em 2018, será sediada 

pelo seguinte país:  

(a) Colômbia    

(b)  Itália.   

(c)  França.  

(d) Alemanha   

(e) Rússia 

19.Brasília, A capital do Brasil, foi construída 

para abrigar os poderes constituídos com 

maior segurança. A região geográfica 

brasileira que passou abrigar a capital é:  

(a) Norte.    

(b) Sul.    

(c) Sudeste  

(d) Centro-oeste.  

(e) Nordeste. 

 

 

20. A construção da Usina Hidrelétrica Belo 

Monte, cria atualmente o maior êxodo 

migratório dos últimos anos. Essa importante 

obra civil, está ocorrendo no estado brasileiro: 

(a)  Rondônia. 

(b)  Goiás. 

(c)   Pará 

(d)   Amazonas 

(e)   Acre 

 


