


 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 

 

 

 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 15, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, cada uma com 
quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Matemática 
21 a 25 – Informática Básica 
26 a 30 – Legislação Básica 
31 a 40 – Conhecimentos Gerais 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material 
transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será 
substituído por erro ou dano do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida 

no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 

 
 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 
marcação. 

 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e a coleta 
de impressão digital de candidatos. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 
Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da prova deverá 
assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

9. Na página 15 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a 
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o 
gabarito somente após decorridas duas horas e trinta minutos do início da prova. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões de 01 a 03. 
 

De primeira necessidade 
 
Às vezes, paro para pensar – na verdade, faço isso com muita frequência, minha mãe já reclamava, “essa 
menina sempre no mundo da lua”. Naquele tempo, eram sonhos. Hoje ainda são, mas dali resultam trabalhos: 
poema, artigo, romance. Conto. 
Tenho pensado em como simplificar mais a vida, nesta fase que tantos temem, ah, a terrível passagem do tempo 
– mas por enquanto me agrada. [...]. 
Com o tempo, a maturidade, a experiência e alguma ousadia, fui simplificando várias coisas. Com algumas é 
difícil, exemplo: as relações pessoais. Não é fácil afastar sem ferir, sem despertar desconfianças, o bom sujeito 
que liga fora de hora para contar seu drama avisando que devemos escrever sobre isso ou exigindo um artigo de 
jornal contra algo que lhe desagrada. Aquela pessoa tão legal, que nos últimos tempos só fala de doenças, 
remédios, rancor contra tudo e todos: sombras de que ninguém precisa a mais na vida. Simplificar as saídas: sou 
realmente um bicho da minha toca, uma mulher da sua caverna. Minha casa sempre foi minha zona de conforto, 
por várias razões, inclusive fobias. [...] 
Quero poucas pessoas, assim me aflijo menos, eu que sou aflita: parceiro, família, amizades especiais, as fiéis 
funcionárias que me ajudam na enorme incompetência para o doméstico, e que eu quero bem. Também preciso 
simplificar o que ofereço à minha alma: reduzir o número de noticiosos a que assisto, fissurada desde sempre 
pelas loucuras (às vezes maravilhas) do mundo. Mas eu lhes digo: não é fácil. Parece que a estrada está 
lamacenta demais, não se avança sem sujar o calçado. A irresponsabilidade geral está enorme, corrói a fímbria 
da alma; país e planeta andam adoentados, e é coisa feia. Nós, agarrados à casca desta terra, pobres cracas, 
precisamos nos dividir numa necessária esquizofrenia: metade atenta à chamada realidade, metade curtindo 
sonho, amores e beleza, que afinal ainda existem – e são produtos de extrema necessidade. 
 

(Lya Luft. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. Acesso em: 25/11/2017.)  
 

Questão 01 
 

A partir da leitura, qual a temática do texto? 
[A]  Redução das preocupações 
[B]  Medo da morte 
[C]  Saudade dos tempos idos 
[D]  Mudança de cidade 
 

Questão 02 
 

A autora, para simplificar sua vida, encontra refúgio em 
[A]  redução de leituras sobre tragédias, consumo de alimentos gordurosos. 
[B]  na companhia de pessoas queridas e leitores fiéis. 
[C]  menos aflições oferecidas pela mídia, amigos e vida social. 
[D]  no constante acompanhamento das últimas notícias e jornais. 
 

Questão 03 
 

A autora utiliza, em diversos momentos, o recurso de pontuação dois pontos. Assinale a relação correta entre o 
uso dos dois pontos e o exemplo do texto. 
[A]  Antes de orações apositivas – Mas eu lhes digo: não é fácil. 
[B]  Para anunciar uma citação – Com algumas é difícil, exemplo: as relações pessoais. 
[C]  Para anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção – Quero poucas pessoas, assim me aflijo menos, 

eu que sou aflita: parceiro, família, amizades especiais, as fiéis funcionárias. 
[D]  Para anunciar uma enumeração – Hoje ainda são, mas dali resultam trabalhos: poema, artigo, romance. 

Conto. 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões de 04 a 06. 
  

Como pais estão contribuindo para o consumo de álcool dos filhos 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

Pouco mais da metade dos alunos que estão no primeiro ano do ensino médio no Brasil já 
experimentaram algum tipo de bebida alcoólica, segundo o levantamento mais recente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São, para sermos exatos, 55% dos jovens entrevistados, o 
que representa 1,44 milhão de adolescentes e um aumento de quase 5% em comparação a 2012. 
Motivados por pesquisas internacionais como essa, um grupo de cientistas australianos e holandeses se 
debruçou sobre 131 estudos relacionados ao assunto para descobrir o papel que pais e mães 
desempenham nessas estatísticas. Dois pontos se sobressaíram: a quantidade de álcool disponível em casa 
e a relação que os adultos têm com cerveja, uísque e companhia influenciam bastante na idade dos 
primeiros goles. [...]. “É fundamental orientar os mais novos sobre as consequências do consumo de 
bebidas alcoólicas para que eles façam escolhas saudáveis no presente e no futuro”, avalia Arthur Guerra, 
presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), em São Paulo. [...] 

 

(Disponível em: https://super.abril.com.br/. Acesso em outubro de 2017.) 

 

Questão 04 
 

No trecho “Dois pontos se sobressaíram: a quantidade de álcool disponível em casa e a relação que os adultos 
têm com cerveja, uísque e companhia influenciam bastante na idade dos primeiros goles”, o verbo sobressair 
pode ser substituído sem prejuízo de sentido por 
[A]  apontar. 
[B]  destacar. 
[C]  explicar. 
[D]  comparar. 
 
 

Questão 05 
 

Sobre os recursos expressivos utilizados no texto, analise as afirmativas. 
 

I - Os termos metade, primeiro e segundo (linhas 1 e 2) são exemplos de numerais. 
II -  O pronome essa (linha 5) refere-se ao levantamento realizado pelo IBGE. 

III -  Em É fundamental orientar os mais novos (linhas 9), o termo novos exerce a função de substantivo nesse 
contexto. 

IV -  São exemplos de adjetivos: alcoólica (linha 2), recente (linha 2), adolescentes (linha 4) e internacionais 
(linha 5). 

 

Estão corretas as afirmativas 
[A]  I, II e III, apenas. 
[B]  II e III, apenas. 
[C]  II, III e IV, apenas. 
[D]  I e IV, apenas. 
 
 

Questão 06 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta a mesma regra de concordância verbal presente em “Pouco mais da 
metade dos alunos que estão no primeiro ano do ensino médio no Brasil já experimentaram algum tipo de 
bebida alcoólica”. 
[A]  A torcida de homens não resistiu ao calor excessivo. 
[B]  Metade dos doentes já receberam tratamento adequado no Hospital Central. 
[C]  A maioria dos jornalistas aprovou a ideia. 
[D]  Metade dos candidatos não apresentaram a proposta final. 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões 07 e 08. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 07 
 

O anúncio publicitário faz referência a um discurso político que foi repetido à exaustão na mídia. O nome dado 
a esse recurso linguístico é 
[A]  Metáfora. 
[B]  Paradoxo. 
[C]  Elipse. 
[D]  Intertextualidade. 
 
 

Questão 08 
 

Sobre os usos linguísticos do texto, analise as afirmativas. 
 

I - Sendo um anúncio publicitário, há diversos usos de verbos no imperativo, como em tenha e deixe. 
II -  Foi utilizada a forma porquê pois é uma forma substantivada, equivalendo a motivo. 

III -  Em o tomate foi tão desejado, o termo tão exerce a função de advérbio de afirmação.  
IV -  São exemplos de adjetivos utilizados no texto com a função de enaltecer o produto anunciado: tomate, 

desejado, concentrado e delicioso. 
  

Estão corretas as afirmativas 
[A]  I e III. 
[B]  II e IV. 
[C]  III e IV. 
[D]  I e II. 
 
 

NUNCA ANTES NA HISTÓRIA DESSE PAÍS 
O TOMATE FOI TÃO DESEJADO 

E todo o Nordeste sabe o porquê. Catchup Tambaú. Concentrado, delicioso e 1.º lugar 
em preferência no Norte/Nordeste. Tenha sempre em casa e deixe tudo mais gostoso. 
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INSTRUÇÃO: Leia a tira e responda às questões 09 e 10. 
 

 
 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/. Acesso em: outubro de 2017.) 

 

Questão 09 
 

A coluna da direita apresenta os processos de formação de palavras e a da esquerda, exemplos de palavras. 
Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Tele-entrega (      ) Abreviação 
2 - Liqui (      ) Sufixação 
3 - Indescritível (      ) Prefixação 
4 - Durável (      ) Parassíntese 
 

Assinale a sequência correta. 
[A]  3, 1, 2, 4 
[B]  4, 1, 3, 2 
[C]  2, 4, 1, 3 
[D]  1, 2, 3, 4 
 

Questão 10 
 

Sobre os recursos linguísticos comuns ao gênero tira, encontrados no texto, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Uso de linguagem verbal e não verbal. 
(      ) Respeito às regras da linguagem escrita e sintaxe padrão. 
(      ) Uso de gírias e expressões populares, representantes de grupos sociais. 
(      ) Uso da pontuação e outros recursos multimodais para ampliar os sentidos do código escrito. 
 

Assinale a sequência correta. 
[A]  V, V, F, F 
[B]  V, F, V, V 
[C]  F, V, F, F 
[D]  F, F, V, V 
 

MATEMÁTICA 
 

Questão 11 
 

Seja o conjunto � = �� ∈ ℕ∗|	3� − 1 < 2� + 4�. Quantos 
elementos o conjunto � possui? 
[A]  infinitos 
[B]  5 
[C]  4 
[D]  � = �0,1,2,3,4,5� 
 

Espaço para rascunho 
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Questão 12 
 

Os três campeonatos de futebol mais comentados e 
acompanhados no Brasil são Campeonato Brasileiro, Copa 
Brasil e Taça Libertadores. Foi feita uma pesquisa para 
entender o relacionamento dos brasileiros em relação a 
esses três campeonatos. Os resultados foram: 
 

• 35% acompanham o Campeonato Brasileiro e a Copa 
Brasil; 

• 30% acompanham a Copa Brasil e a Taça Libertadores; 
• 38% acompanham o Campeonato Brasileiro e a Taça 

Libertadores; 
• 15% não acompanham nenhum desses 3 campeonatos; 
• 20% acompanham os 3 campeonatos. 
 

O percentual de entrevistados que acompanham somente 
um dos três campeonatos é: 
[A]  22% 
[B]  20% 
[C]  18% 
[D]  15% 
 
 

Questão 13 
 

Se um veículo está a uma velocidade de 30 km/h, qual 
seria a sua velocidade em metros/minuto? 
[A]  500 
[B]  300 
[C]  3000 
[D]  8,333… 
 
 
Questão 14 
 

Na Avicultura, exige-se que cada galinha tenha um espaço 
de no mínimo 2 m2. Um certo sitiante possui 18 galinhas e 
quer fazer um cercado retangular com tela para abrigá-las. 
A quantidade mínima de tela que ele deve comprar é: 
[A]  36 m 
[B]  18 m 
[C]  12 m 
[D]  24 m 
 
 
Questão 15 
 

30% de 25% de certa quantidade é equivalente a qual 
percentual dessa mesma quantidade? 
[A]  55% 
[B]  70% 
[C]  7,5% 
[D]  75% 
 

Espaço para rascunho 



6/15 – Concurso da Prefeitura Municipal de Várzea Grande – NÍVEL MÉDIO – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Questão 16 
 

Em relação a juros simples e compostos, é INCORRETO  
afirmar: 
[A]  Juros simples têm crescimento linear. 
[B]  Juros compostos são sempre maiores que juros simples. 
[C]  Juros compostos têm crescimento exponencial. 
[D]  No sistema de juros simples, a taxa é aplicada sempre 

sobre o capital inicial, diferentemente de juros 
compostos onde ocorrem juros sobre juros. 

 
 

Questão 17 
 

A loja de ferramentas “TOME VERGONHA” está de 
promoção: 
 

• 1 pá, 2 carrinhos de mão e 3 enxadas custam R$ 260,00; 
• 2 pás, 5 carrinhos de mão e 6 enxadas custam R$ 600,00; 
• 2 pás, 3 carrinhos de mão e 4 enxadas custam R$ 400,00. 
 

Com base nessas informações, nessa promoção, o preço de 
uma pá, de um carrinho de mão e de uma enxada, juntos, é: 
[A]  R$ 140,00. 
[B]  R$ 100,00. 
[C]  R$ 150,00. 
[D]  R$ 260,00. 
 
 

Questão 18 
 

A Mega-Sena é uma loteria promovida pela Caixa 
Econômica Federal em que a aposta mais simples é feita 
escolhendo-se 6 números dentre os 60 disponíveis.  A ordem 
em que cada número é sorteado não é levada em 
consideração para se eleger o ganhador.  Suponha 
hipoteticamente uma nova loteria em que a única diferença 
em relação à Mega-Sena é que a ordem em que o número é 
sorteado importa! Com base nessas informações, é correto 
afirmar que as chances de ganhar o prêmio máximo nessa 
nova loteria, com uma aposta de 6 números, são: 
[A]  as mesmas que na tradicional Mega-Sena. 
[B]  720 vezes menor. 
[C]  6 vezes maior. 
[D]  6 vezes menor. 
 
 

Questão 19 
 

A população de Mato Grosso cresceu cerca de 10% nos 
últimos 7,5 anos. Se essa taxa de crescimento se mantiver, 
daqui a quantos anos a população de MT irá dobrar?  
[A]  7,5 
[B]  21,36 
[C]  75 
[D]  56,25 
 
 

Espaço para rascunho 

Considere:  
• log(2) = 0,3 
• log(1,1) = 0,04 
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Questão 20 
 

A figura apresenta o gráfico de quatro funções f(x), g(x), 
h(x) e q(x).  
 

 
 

Com base no comportamento de cada curva, as funções f, 
g, h e q podem respectivamente ser: 
[A]  1.º grau, exponencial, 2.º grau e logarítmica. 
[B]  1.º grau, logarítmica, 2.º grau e exponencial. 
[C]  1.º grau, 2.º grau, exponencial e logarítmica. 
[D]  logarítmica, 2.º grau, exponencial e 1.º grau. 
 
 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 

Questão 21 
 

Sobre o Windows Explorer do Windows 7, analise as afirmativas. 
 

I - Para abrir um arquivo, pode-se clicar duas vezes sobre ele com o botão principal do mouse (duplo clique). 
Em geral, o arquivo é aberto no programa que foi utilizado para criá-lo. 

II -  Após concluir a formatação de um pen drive, os dados apagados podem ser encontrados na Lixeira e, caso 
necessário, podem ser restaurados a qualquer momento. 

III -  Para selecionar uma sequência de arquivos e/ou pastas consecutivos, pode-se clicar (um clique) com o 
botão principal do mouse no primeiro item, manter a tecla Shift pressionada e clicar no último item. 

IV -  Existem apenas duas bibliotecas padrão disponíveis no Windows 7 (Documentos e  Imagens), mesmo 
assim, não é permitido criar novas bibliotecas para organizar outras coleções. 

 

Estão corretas as afirmativas 
[A]  II e IV, apenas. 
[B]  I e III, apenas. 
[C]  I, II e III, apenas. 
[D]  I, III e IV, apenas. 
 

Questão 22 
 

A respeito de segurança na Internet, um certificado digital pode NÃO ser confiável se 
[A]  o dono do certificado conferir com a entidade com a qual está se comunicando. 
[B]  estiver fora do prazo de validade. 
[C]  for emitido por uma Autoridade Certificadora confiável. 
[D]  não foi revogado pela Autoridade Certificadora emissora. 

Espaço para rascunho 
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Questão 23 
 

Sobre o Microsoft Word 2010 (idioma português), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

 (      ) As configurações de alinhamento (horizontal) disponíveis para formatação são: Alinhar Texto à Esquerda, 
Centralizar, Alinhar Texto à Direita e Justificar. 

(      ) Ao se formatar um texto, os estilos de fonte Negrito e Itálico não podem ser aplicados em conjunto, ou seja, 
apenas um deles é permitido. 

(      ) O espaçamento Duplo entre linhas é o maior possível para formatação e o espaçamento Simples entre linhas 
o menor possível. 

(      ) Na configuração da página, Retrato e Paisagem são orientações da página, já A4 e Ofício são tamanhos de 
papel. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A]  V, F, V, F 
[B]  F, V, F, V 
[C]  F, V, V, F 
[D]  V, F, F, V 

 

Questão 24 
 

A respeito do LibreOffice Writer, versão 5.3.7, analise a figura a seguir. 
 

 
 

A respeito da figura, analise as afirmativas. 
 

I - Nos parágrafos selecionados, o usuário ativou o botão Alternar listas de marcadores. 
II -  O documento possui apenas a página que está sendo mostrada na figura. 

III -  O espaçamento entre linhas do texto selecionado foi todo definido para espaçamento simples. 
IV -  A fonte utilizada no trecho selecionado é a Times New Roman, tamanho 12. 

 

Está correto o que se afirma em 
[A]  III e IV. 
[B]  I e II. 
[C]  I e IV. 
[D]  II e III. 
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Questão 25 
 

Numa planilha do LibreOffice Calc, versão 5.3.7, nas células A1, A2, B1 e B2 foram inseridos, 
respectivamente, os valores 10, 15, 5 e 20. Se na célula C1 for inserida a fórmula =A2+2*A1+B2/B1, o valor 
mostrado nessa célula será: 
[A]  174. 
[B]  11. 
[C]  27. 
[D]  39. 
 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 
 

Questão 26 
 

De acordo com as disposições preliminares da Lei n.º 1.164/1991, que instituiu o Estatuto dos Servidores da 
Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande-MT, analise as 
assertivas. 
 

I - É o conjunto de cargos de carreira e de cargos em comissão, integrantes das estruturas dos órgãos da 
Administração direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais criadas e mantidas pelo Poder 
Público: ____________________. 

II -  É a divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação segundo o grau de atribuições 
e responsabilidades: _______________. 

III -  É o segmento que serve para escalonar as classes de cargos do mesmo grupo profissional compreendidas 
em uma carreira, observadas a escolaridade e a qualificação exigida: ________________. 

IV -  É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser 
cometidas a um servidor: _________________. 

 

Marque a sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas. 
[A]  Quadro; Classe; Nível; Cargo. 
[B]  Quadro; Cargo; Nível; Classe. 
[C]  Classe; Nível; Quadro; Cargo. 
[D]  Classe; Quadro; Cargo; Nível.  
 
 

Questão 27 
 

Em conformidade com as normas da Lei n.º 1.164/1991 sobre posse e exercício, analise as assertivas. 
 

I - O ato de provimento será tornado sem efeito se a posse não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da publicação do ato de nomeação, prorrogável de ofício pela autoridade competente por mais 30 (trinta) 
dias, se houver interesse da administração.  

II -  Será empossado em cargo público aquele que for julgado apto, física e mentalmente pela assistência 
médica municipal, excetuando-se os casos das pessoas com deficiência, a quem é reservado percentual 
das vagas oferecidas no concurso.  

III -  Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias, contados da data da posse, ressalvada a hipótese do servidor legalmente afastado.  

IV -  A promoção não interrompe o tempo do exercício que é contado no novo posicionamento na carreira, a 
partir da data da publicação do ato que promover o servidor.  

 

Estão corretas as assertivas 
[A]  II e III, apenas. 
[B]  I, II e IV, apenas. 
[C]  II, III e IV, apenas. 
[D]  I e III, apenas.  
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Questão 28 
 

Em consonância com as disposições da Lei n.º 1.164/1991 acerca dos requisitos básicos para o ingresso no quadro 
de servidores públicos do Município de Várzea Grande-MT, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas.  
 

(      ) A Lei n.º 1.164/1991 não faz distinção entre brasileiros e estrangeiros, pois os cargos públicos do Município 
de Várzea Grande são acessíveis a todos. 

(      ) Somente poderão ingressar no serviço público municipal as pessoas em gozo de seus direitos políticos. 
(      ) Considerando que a Lei n.º 1.164/1991 dispõe sobre cargos acessíveis a servidores públicos civis, não é 

exigida quitação de obrigações militares. 
(      ) Um dos requisitos básicos para o ingresso no serviço público é o nível de escolaridade exigido para o 

exercício do cargo. 
 

Assinale a sequência correta.  
[A]  F, F, V, F 
[B]  F, V, F, V 
[C]  V, V, V, F 
[D]  V, F, F, V 
 

Questão 29 
 

Segundo as disposições da Lei n.º 1.164/1991 sobre vacância, é correto afirmar: 
[A]  Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, a vacância do cargo decorre da exoneração do 

servidor. 
[B]  Ocorre a vacância do cargo no caso de servidor em estágio probatório que tomar posse em outro cargo, mesmo 

que os cargos sejam acumuláveis.  
[C]  Não se admite a exoneração do cargo em comissão a pedido do servidor, mas somente por ato da autoridade 

competente. 
[D]  A remoção do servidor, a pedido ou de ofício, é causa de vacância do cargo. 

 

Questão 30 
 

Nos termos da Lei n.º 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande-MT, quando se tratar de demissão de servidor 
vinculado ao Poder Executivo, a penalidade disciplinar será aplicada  
[A]  pelo(a) Prefeito(a) Municipal. 
[B]  pelo chefe da repartição. 
[C]  pela autoridade que tiver assinado o termo de posse. 
[D]  pelo dirigente superior da autarquia ou fundação. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31 
 

Leia o texto a seguir. 
 

Dom João V, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves [...] faço saber aos que essa minha Carta Patente 
virem, tendo considerado às qualidades, merecimentos e serviços que concorrem na pessoa de D. Antonio Rolim de 
Moura [...] hei por bem de nomear como pela presente nomeio no cargo de governador e capitão-geral da Capitania 
de Mato Grosso [...] 

(MADUREIRA, Elisabeth. História de Mato Grosso. Cuiabá: Entrelinhas, 2002.)  
 

Uma das principais medidas do governo de Rolim de Moura foi a transferência da capital da capitania com a 
fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade em 1752. O principal objetivo dessa medida foi: 
[A]  Assegurar a segurança da rotas das monções visando ao abastecimento da capitania. 
[B]  Diminuir o poder das turbulentas elites cuiabanas, que desejavam estreitar as relações com os espanhóis. 
[C]  Incrementar a evangelização dos indígenas da capitania, uma vez que o Guaporé possuía um grande números de 

nações silvícolas. 
[D]  Garantir a posse da região do Guaporé por meio da colonização dessas terras. 
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Questão 32 
 

Observe a figura a seguir. 
 

 
 

(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=victor+meirelles+obras+batalha+dos+guararapes. Acesso em: 25 de novembro de 2017.) 
 

A pintura de Victor Meirelles retrata a Batalha dos Guararapes, episódio fundamental da expulsão dos 
holandeses da América Portuguesa. A vitória obtida diante das tropas estrangeiras é interpretada como um dos 
momentos de fundação da nacionalidade brasileira, pois em defesa das terras pernambucanas, uniram-se 
lideranças brancas, indígenas e negras. Além da união das diversas forças sociais, qual outro motivo explica a 
derrota holandesa? 
[A]  A crise da Companhia das Índias Ocidentais e a consequente falta de recursos para sustentar a guerra. 
[B]  A proibição do tráfico negreiro pela Inglaterra, que inviabilizou os engenhos holandeses na América 

Portuguesa. 
[C]  As conquistas napoleônicas, que anexaram a Holanda ao império francês, aliado de Portugal. 
[D]  A descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais e a consequente mudança do eixo econômico da 

exploração colonial. 
 
 

Questão 33 
 

Observe a figura a seguir. 
 

 
 

(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=charges+encilhamento. Acesso em: 26 de novembro de 2017.) 
 

A imagem faz uma crítica à política econômica da Primeira República conhecida como Encilhamento. Essa 
política, colocada em prática por Rui Barbosa, tinha por objetivo aumentar a oferta de moeda na economia e 
incentivar a criação de sociedades anônimas. Os resultados obtidos, no entanto, foram outros. Quais foram 
esses resultados? 
[A]  Desvalorização imobiliária e generalização do trabalho assalariado. 
[B]  Incorporação dos libertos na economia capitalista e saneamento da dívida pública. 
[C]  Expansão do crédito e diminuição das desigualdades sociais. 
[D]  Crescimento da especulação na bolsa de valores e aumento do custo de vida. 
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Questão 34 
 

Leia o texto a seguir. 
 

A gente não sabemos 
Escolher presidente 
A gente não sabemos 
Tomar conta da gente 
A gente não sabemos 
Nem escovar os dente 
Tem gringo pensando 
Que nóis é indigente 
 
“Inúteu”! 
A gente somos “inúteu”! 
“Inúteu”! 
A gente somos “inúteu”! 

 

Este trecho da letra da música “Inútil”, gravada pela banda Ultraje a Rigor nos primeiros anos da década de 
1980, retrata um momento da história recente do Brasil. Que período é esse? 
[A]  O auge do Tropicalismo 
[B]  O neoliberalismo no governo Fernando Henrique Cardoso 
[C]  O fim da ditadura militar 
[D]  A crise da Bossa Nova 
 
 

Questão 35 
 

O Governo Vargas, a partir de 1937, implementou uma política de colonização conhecida como Marcha para o 
Oeste. Essa política tinha quais objetivos principais? 
[A]  Estabelecer contato com nações indígenas e distribuir terras para os sem terras. 
[B]  Garantir a manutenção da fronteira com os países do Cone Sul e a posse definitiva da Amazônia. 
[C]  Povoar os espaços vazios do país e promover a integração política dessas regiões. 
[D]  Reverter o êxodo rural e homogeneizar a distribuição demográfica do país. 
 
 

Questão 36 
 

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), houve grande crescimento econômico em 
consequência da implantação do chamado Plano de Metas. Sobre a industrialização nesse período de governo, 
marque a caracterização correta. 
[A]  Grande investimento estrangeiro nas indústrias siderúrgicas e automobilísticas; aumento da inflação e do 

desemprego, provocando várias greves; reforma dos sistemas tributário, bancário e eleitoral, devido aos 
investimentos externos. 

[B]  Grande investimento estatal em setores como agricultura, educação, transportes, mineração; expressivo 
ingresso de capital estrangeiro, responsável por grande crescimento da produção industrial; aumento da 
inflação e da dívida externa. 

[C]  Aumento das exportações de produtos agrícolas, industriais e minerais; crescimento das importações de 
bens de consumo duráveis e não duráveis; grande ingresso de capital estrangeiro para crescimento da 
produção industrial nacional. 

[D]  Aumento da produção nacional por meio da política de substituição de importações; expressivo ingresso de 
capital estrangeiro; implantação de setores industriais e de infraestrutura para diminuir a importação de 
bens de consumo duráveis. 
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Questão 37 
 

Sobre projeções cartográficas e suas propriedades, analise as afirmativas. 
 

I - Projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, tendo 
como referência paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica.  

II -  As projeções podem ser classificadas em conforme, equivalentes, equidistantes e afiláticas, dependendo 
das propriedades geométricas presentes na relação globo terrestre/mapa-múndi. 

III -  A projeção conforme, mantém a proporcionalidade das áreas idênticas às do globo terrestre, embora as 
formas se deformem em comparação com a realidade, como exemplo desta propriedade, tem-se o mapa-
múndi de Peters. 

IV -  A projeção afilática é de comum utilização nos mapas escolares por apresentar menores índices de 
distorção; essa característica não preserva as propriedades de conformidade, equivalência ou 
equidistância. 

 

Estão corretas as afirmativas 
[A]  I, II e IV, apenas. 
[B]  II, III e IV, apenas. 
[C]  I, II e III, apenas. 
[D]  III e IV, apenas. 
 
 

Questão 38 
 

A inserção de Mato Grosso na economia brasileira no século XX se deu, num primeiro momento, no contexto 
da expansão cafeeira e do crescimento dos centros urbanos do Sudeste, face às necessidades alimentares desta 
região. O sul do estado (hoje Mato Grosso do Sul) e o sul de Goiás começaram a desenvolver a agricultura 
comercial em pequenos estabelecimentos agrícolas. A partir dos anos de 1970, a economia brasileira passou a 
requerer a incorporação de novas áreas ao processo produtivo nacional. Assim, o governo federal, por meio da 
Lei n.º 5.178/1966, criou a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Outros programas 
foram criados com o objetivo de colonizar e expandir o setor agropecuário, bem como aliviar as tensões sociais 
do campo no estado. 

(MORENO, G. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. MORENO, G; 
HIGA, T. C. S. Cuiabá: Entrelinhas, 2005.) 

 
 

Sobre a política de integração nacional e os programas criados, marque V para as assertivas verdadeiras e F 
para as falsas. 
 

(      ) O Programa de Integração Nacional (PIN) tinha como foco o ideal nacionalista a fim de convencer a 
sociedade brasileira de que era necessário integrar a Amazônia para não entregá-la aos estrangeiros. 
Visava financiar obras de infraestrutura e abertura de rodovias federais. 

(      ) O Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (Polonoroeste), criado em 1980, 
destinava-se a financiar obras de infraestrutura e implantar projetos de colonização nas áreas de 
influência da BR-364 – Cuiabá-Porto Velho, e regularizar terras indígenas. 

(      ) O Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), 
criado em 1971, tinha o objetivo de financiar e implantar projetos particulares de colonização em áreas 
de contato entre a floresta e os cerrados, nas regiões centro-norte e leste do estado. 

(      ) O Programa Especial de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (Promat), criado em 1977, teve 
como objetivo consolidar a organização administrativa e complementar as ações de desenvolvimento 
urbano, transportes, saneamento, agricultura e outras áreas. 

 

Assinale a sequência correta. 
[A]  F, V, F, F 
[B]  V, V, V, V 
[C]  V, F, F, V 
[D]  F, F, V, F 
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Questão 39 
 

Observe a figura. 
 

 
 

(Disponível em: http://www.geografiaopinativa.com.br/2016/03/massas-de-ar-que-atuam-no-brasi.html. Acesso em: 25/11/2017.) 
 

Sobre as massas de ar que atuam no país, representadas na figura, assinale a afirmativa correta. 
[A]  Quando as massas mTa e mPa se encontram, forma-se uma frente fria e não há ocorrência de chuvas, 

fazendo com que a região do Nordeste brasileiro fique com temperaturas amenas, porém continue seca. 
[B]  Tanto no verão quanto no inverno, a massa tropical seca atua no território, principalmente na região do 

semiárido, onde o período de estiagem agrava consideravelmente. 
[C]  No Brasil, há predominância de climas quentes e úmidos, devido à forte influência das massas de ar 

oceânicas que se originam próximo ao Equador e ao trópico de Capricórnio. 
[D]  A mPa atua na região Centro-Oeste no verão, passando pelo território mato-grossense e pelo sul da 

Amazônia, sendo responsável pela queda brusca da temperatura, fenômeno conhecido como friagem.   
 

Questão 40 
 

Durante muito tempo, o direito de propriedade no Brasil esteve acima da proteção ao meio ambiente e garantia 
plenos e irrestritos poderes, inclusive no que se refere à devastação. Aos poucos, o poder público formulou 
políticas ambientais visando à conservação da biodiversidade brasileira, especialmente, a partir da promulgação 
da Constituição de 1988. A consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), aprovado 
em julho de 2000, é uma das mais importantes diretrizes da agenda ambiental brasileira e separa as unidades de 
conservação em duas grandes categorias de manejo: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso 
Sustentável. 
 

É objetivo das Unidades de Uso Sustentável:  
[A]  Preservação da biodiversidade, realização de pesquisas científicas e lazer, sendo admitido apenas o uso 

indireto de recursos naturais, em estações ecológicas, parques e monumentos naturais. 
[B]  Garantir o intercâmbio genético e reforçar o sistema, criando corredores ecológicos tanto para a 

preservação da fauna quanto da flora dos ecossistemas, em reservas de desenvolvimento sustentável. 
[C]  Conservação da biodiversidade, garantindo a exploração sustentável dos atributos naturais existentes em 

parques nacionais, estaduais e municipais, que são abertos à visitação. 
[D]  Compatibilizar a conservação da natureza com o uso de parcelas dos recursos naturais, áreas de proteção 

ambiental, de interesse ecológico, reservas extrativistas e da fauna.  
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