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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Os homens igualam-se na dor e diversificam-se na alegria.” Carlos Drummond de Andrade

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas da Prova Objetiva:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não	devem	ser	dobradas,	amassadas	ou	rasuradas.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo:	não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorridas	2	(duas)	
horas	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar-se,	em	hipótese	alguma,	de	lapiseira,	corretivos,	borracha	ou	outro	material	
distinto	do	constante	no	item	9.5.8	do	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	terão	
seu	uso	permitido.	Quaisquer	aparelhos	eletrônicos	como	telefone	celular,	smartphones,	tablets,	relógios	(ainda	que	analógico),	enquanto	na	
sala	de	provas,	deverão	permanecer	desligados,	tendo	sua	bateria	retirada.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	nas	Folhas	
de	Respostas,	bem	como	as	orientações	e	instruções	expedidas	pela	Fundep	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	
deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Não	haverá	substituição	das	Folhas	de	Respostas	por	erro	do	candidato.	 
O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	e	/	ou	rascunhos	e	/	ou	anotações.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	
qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	
não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	quaisquer	outros	meios.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	
a	prova,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	
de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	Poderá,	ainda,	ser	
eliminado	o	candidato	que:	tratar	com	falta	de	urbanidade	os	examinadores,	auxiliares,	aplicadores	ou	autoridades	presentes;	portar	arma(s)	
no	local	de	realização	das	provas,	ainda	que	de	posse	de	documento	oficial	de	licença	para	o	respectivo	porte.

O Caderno de Questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.pontenova.mg.leg.br>, no dia 17 de dezembro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15	 (quinze) questões de Língua 
Portuguesa,	 15	 (quinze) de questões de Matemática e Raciocínio Lógico,	 
10	(dez) de questões de Noções de Informática e	10	(dez) questões de Legislação 
Municipal e a Proposta de Redação,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	I	a	seguir	para	responder	às	
questões de 1 a 10.

TEXTO I

Memórias felizes podem ajudar no  
tratamento contra a demência

Proporcionar atividades recreativas aos pacientes 
também é outra medida adotada para  

auxiliar o tratamento

Abordagens	 não	 ortodoxas	 para	 o	 tratamento	 de	
demência	 estão	 sendo	 usadas	 em	 residências	
terapêuticas	 da	 Holanda	 de	 forma	 pioneira.	 
Tratam-se	 de	 viagens	 virtuais,	 danças,	 músicas	 e	
recriação	 de	 ambientes,	 por	 exemplo,	 para	 ajudar	 os	
pacientes	diagnosticados	com	a	doença.

Residentes	 em	alguns	 desses	 centros	 de	 atendimento	
têm	seus	próprios	quartos,	mas	geralmente	há	também	
uma	 sala	 de	 estar	 comum	 e	 uma	 cozinha,	 onde	 os	
moradores	ajudam	com	tarefas	simples,	como	descascar	
batatas e lavar a salada.

“Quanto	 mais	 estresse	 for	 reduzido,	 melhor.	 Se	 você	
pode	 diminuir	 o	 estresse	 e	 o	 desconforto,	 isso	 tem	
um	 efeito	 fisiológico	 direto”,	 explicou	 Erik	 Scherder,	
neuropsicólogo	da	Universidade	Livre	de	Amsterdã,	em	
entrevista ao The New York Times.	 “A	 ideia	é	desafiar	
o	 paciente	 de	 maneira	 positiva.	 Deixá-los	 na	 cadeira,	
passivos,	faz	a	doença	progredir	muito	mais	rápido.”

Em	 Sensire	 Den	 Ooiman,	 residência	 em	 Doetinchem,	
há	 um	 passeio	 de	 ônibus	 virtual.	 O	 trajeto	 é	 feito	 por	
estradas	rurais	planas	e	arborizadas	no	interior	holandês.	
A	simulação	acontece	várias	vezes	ao	dia	em	três	telas	
de vídeo.

De	acordo	com	especialistas,	a	técnica	cria	um	ponto	de	
encontro	para	os	pacientes.	A	experiência	compartilhada	
permite	que	eles	falem	sobre	viagens	passadas,	trazendo	
à	 tona	memórias	antigas,	e	 façam	um	 “miniferiado”	de	
suas	rotinas	diárias.

A	 demência	 manifesta-se	 num	 declínio	 acentuado	
das	 funções	 cerebrais.	 A	 condição	 rouba	 memórias	
e	 personalidades.	 Segundo	 o	 jornal	 The New York 
Times,	 até	 270	 mil	 holandeses	 –	 cerca	 de	 8,4%	 dos	 
3,2	milhões	de	moradores	com	mais	de	64	anos	–	sofrem	
de	 demência,	 e	 autoridades	 e	 médicos	 esperam	 que	
esse	número	dobre	nos	próximos	25	anos.

Nos	últimos	anos,	o	governo	holandês	preferiu	oferecer	
e	 pagar	 pelo	 atendimento	 domiciliar	 aos	 pacientes.	
As	 instalações	 de	 gestão	 privada	 com	 financiamento	
público	 são	 geralmente	 reservadas	 para	 pessoas	 em	
estado	avançado	da	doença.

REDAÇÃO. Galileu.	Disponível	em:	<https://glo.bo/2MNNfJl>.	
Acesso	em:	23	ago.	2018	(Adaptação).

QUESTÃO 1

Segundo	o	texto,	é	correto	afirmar:

A)	 Quando	as	terapias	não	ortodoxas	são	utilizadas,	
os	pacientes	são	curados	da	doença.

B)	 A	demência	é	a	causa	da	morte	de	milhares	de	
pessoas na Holanda anualmente.

C)	 As	terapias	heterodoxas	propiciam	desafios	que	
podem	auxiliar	no	tratamento	dos	pacientes.

D)	 O passeio virtual permite que os doentes possam 
conhecer	lugares	e	pessoas	novas.

QUESTÃO 2

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Residentes	em	alguns	desses	centros	de	atendimento	
têm	seus	próprios	quartos,	mas	geralmente	há	também	
uma	sala	de	estar	comum	e	uma	cozinha	[...]”

Esse	trecho	pode,	sem	prejuízo	do	seu	sentido	original,	
ser	reescrito	das	seguintes	formas,	exceto:

A)	 Residentes	 em	 alguns	 desses	 centros	 de	
atendimento	 têm	 seus	 próprios	 quartos,	 porém	
geralmente	 há	 também	 uma	 sala	 de	 estar	
comum e uma cozinha.

B)	 Residentes	 em	 alguns	 desses	 centros	 de	
atendimento	têm	seus	próprios	quartos,	todavia	
geralmente	há	também	uma	sala	de	estar	comum	
e uma cozinha.

C)	 Residentes	 em	 alguns	 desses	 centros	 de	
atendimento	têm	seus	próprios	quartos,	contudo	
geralmente	há	também	uma	sala	de	estar	comum	
e uma cozinha.

D)	 Residentes	 em	 alguns	 desses	 centros	 de	
atendimento	têm	seus	próprios	quartos,	portanto	
geralmente	há	também	uma	sala	de	estar	comum	
e uma cozinha.

QUESTÃO 3

Assinale	a	alternativa	em	que	a	palavra	destacada	está	
incorretamente	classificada	entre	colchetes.

A)	 “Residentes	 em	 alguns	 desses	 centros	 de	
atendimento	 têm	 seus	 próprios	 quartos	 [...]”	
[ADJETIVO]

B)	 “[...]	faz	a	doença	progredir	muito	mais	rápido.”	
[ADVÉRBIO]

C)	 “A	condição	rouba	memórias	e	personalidades.”	
[SUBSTANTIVO]

D)	 “[...]	 trazendo	 à	 tona	 memórias	 antigas,	 
e	façam	um	‘miniferiado’	de	suas	rotinas	diárias.”	
[CONJUNÇÃO]
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QUESTÃO 4

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Se	você	pode	diminuir	o	estresse	e	o	desconforto,	isso	
tem	um	efeito	fisiológico	direto”

O	primeiro	período	desse	 trecho	 indica,	em	relação	ao	
segundo,	uma	ideia

A)	 condicional.
B)	 conclusiva.
C)	 concessiva.
D)	 temporal.

QUESTÃO 5

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	e	façam	um	‘miniferiado’	de	suas	rotinas	diárias.”

A	palavra	destacada	nesse	trecho	foi	formada	por

A)	 derivação	sufixal.
B)	 derivação	prefixal.
C)	 composição	por	justaposição.
D)	 composição	por	aglutinação.

QUESTÃO 6

Considerando		o	texto	I,	analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 As	terapias	não	ortodoxas	vão	desde	atividades	
domésticas simples até atividades de 
socialização.

II.	 Casos	 mais	 simples	 são	 financiados	 para	
tratamento na casa dos pacientes.

III.	 A	expectativa	de	que	o	número	de	dementes	dobre	
nos	próximos	25	anos	não	leva	em	consideração	
as	 terapias	 não	 ortodoxas,	 que	 estão	 obtendo	
bons resultados com os pacientes.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.
C)	 II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 7

As	ideias	expostas	entre	colchetes	estão	presentes	nos	
respectivos	trechos,	exceto	em:

A)	 “As	 instalações	 de	 gestão	 privada	 com	
financiamento	 público	 são	 geralmente	
reservadas	para	pessoas	em	estado	avançado	
da	doença.”	[REGULARIDADE]

B)	 “Quanto	 mais	 estresse	 for	 reduzido,	 melhor.”	
[PROPORCIONALIDADE]

C)	 “A	 demência	 manifesta-se	 num	 declínio	 
acentuado	 das	 funções	 cerebrais.”	
[CADENCIALIDADE]

D)	 “Tratam-se	de	viagens	virtuais,	danças,	músicas	
e	 recriação	 de	 ambientes,	 por	 exemplo,	 para	
ajudar	 os	 pacientes	 diagnosticados	 com	 a	
doença.”	[DIVERSIDADE]

QUESTÃO 8

Nesse	texto,	são	usados	os	seguintes	recursos,	exceto:

A)	 dados estatísticos.

B)	 argumento	de	autoridade.

C)	 discurso direto.

D)	 ironia.

QUESTÃO 9

Esse	texto	é,	predominantemente,	um(a)

A)	 artigo	científico.

B)	 artigo	de	opinião.

C)	 notícia.

D)	 resenha.

QUESTÃO 10

O	principal	objetivo	de	textos	dessa	natureza	é

A)	 informar	 o	 leitor	 acerca	 de	 conhecimentos	
diversos.

B)	 influenciar	 o	 leitor,	 buscando	 convencê-lo	 de	
algo.

C)	 divulgar	conhecimentos	científicos	a	respeito	de	
determinado assunto.

D)	 debater um determinado assunto de interesse 
coletivo.

INSTRUÇÃO: Leia	o	texto	II,	a	seguir,	para	responder	às	
questões de 11 a 15.

TEXTO II

VIX.	Vix.	Disponível	em:	<https://bit.ly/2N2UaP1>.	 
Acesso	em:	29	ago.	2018.
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QUESTÃO 11

Segundo	o	texto,	é	correto	afirmar:

A)	 A	melhor	 forma	de	 controlar	 o	 peso	 corporal	 é	
por	meio	da	restrição	alimentar.

B)	 A	restrição	alimentar	gera	efeitos	que	vão	além	
da	questão	do	peso	corporal.

C)	 Ao	 exagerar	 na	 alimentação,	 a	 pessoa	 acaba	
perdendo	o	desejo	por	alimentos	proibidos.

D)	 O	 hábito	 da	 reeducação	 alimentar	 é	 a	 melhor	
opção	para	aqueles	que	querem	perder	peso.

QUESTÃO 12

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Ao	 se	 privar	 de	 alimentos	 desejáveis,	 em	 certo	
momento,	 a	 pessoa	 acaba	 exagerando	 para	
compensar	essa	falta.

II.	 O	 ciclo	 acontece	 justamente	 por	 causa	 do	
paradoxo:	a	privação	leva	ao	excesso	alimentar.

III.	 A	 ausência	 dos	 alimentos	 desejados	 inspira	
sentimentos	de	culpa,	frustração	e	tristeza.

Estão	de	acordo	com	o	texto	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 13

O	que	garante	a	coesão	textual	é

A)	 o conhecimento prévio do leitor de que dietas 
restritivas	não	funcionam.

B)	 os	ícones	e	fotografias	expostos	em	cada	parte	
do ciclo.

C)	 a	 correta	 ortografia	 dos	 textos	 das	 etapas	
expostas	no	ciclo.

D)	 a	sequenciação	das	etapas	do	ciclo	por	meio	das	
setas.

QUESTÃO 14

São	elementos	que	garantem	a	compreensão	do	texto,	
exceto:

A)	 Linguagem	metafórica.

B)	 Linguagem	verbal.

C)	 Linguagem	não	verbal.

D)	 Conhecimentos	prévios.

QUESTÃO 15

Cada	uma	das	partes	do	ciclo	vicioso	apresenta	um(a)

A)	 período composto.

B)	 período simples.

C)	 frase.

D)	 oração.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Para	a	construção	de	uma	barragem,	uma	firma	utilizou	
15 caminhões que transportaram terra por 10 dias. 

Quantos	 dias	 seriam	 necessários	 para	 transportar	 a	
mesma	quantidade	de	terra,	se	a	firma	tivesse	usado	25	
caminhões? 

A)	 6	dias.

B)	 10 dias.

C)	 15 dias.

D)	 17	dias.

QUESTÃO 17

Em	um	ginásio	de	esportes	houve	uma	partida	de	vôlei.	

O	ginásio	 recebeu	um	público	correspondente	a	 3
5

 de 

sua	 capacidade	 máxima.	 Se	 nessa	 partida	 houvesse	 
7	000	pessoas	a	mais	entre	o	público,	o	ginásio	estaria	
com	a	sua	capacidade	máxima.	

Sendo	 assim,	 quantas	 pessoas	 estavam	 presentes	
nessa partida de vôlei? 

A)	  4 200 pessoas

B)	 	7	000	pessoas	

C)	  10 500 pessoas 

D)	 	17	500	pessoas	

QUESTÃO 18

Em	seu	sítio,	José	plantou	bananas	e	laranjas.	60%	do	
plantio corresponde a 120 bananeiras. 

Quantas	laranjeiras	há	no	sítio?	

A)	 80	laranjeiras.	

B)	 60	laranjeiras.	

C)	 40	laranjeiras.	

D)	 20	laranjeiras.	
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QUESTÃO 19

Observe	a	sequência	numérica	a	seguir.

O	número	que	completa	essa	sequência	é

A)	 312.

B)	 320.

C)	 432.

D)	 648.

QUESTÃO 20

Observe	 o	 gráfico	 a	 seguir,	 que	 mostra	 o	 número	 de	
habitantes	 do	 município	 de	 Ponte	 Nova	 (MG),	 em	
determinadas	faixas	etárias.	

Disponível	em:	<cidades.ibge.gov.br>.	 
Acesso em: 5 set. 2018.

De	acordo	com	as	informações	apresentadas	no	gráfico,	
pode-se	afirmar:	

A)	 O	 número	 de	 habitantes	 de	 10	 a	 14	 anos	 de	
idade	 é	maior	 que	 o	 número	 de	 habitantes	 de	 
25 a 29 anos. 

B)	 O	 número	 de	 habitantes	 de	 15	 a	 19	 anos	 de	
idade	é	menor	que	o	número	de	habitantes	de	 
10 a 14 anos. 

C)	 O	 número	 de	 habitantes	 de	 20	 a	 24	 anos	 de	
idade	 é	maior	 que	 o	 número	 de	 habitantes	 de	 
25 a 29 anos. 

D)	 O	 número	 de	 habitantes	 de	 10	 a	 14	 anos	 de	
idade	é	menor	que	o	número	de	habitantes	de	
20 a 24 anos. 

QUESTÃO 21

Ao	dobro	de	um	número,	adiciona-se	60.	O	resultado	é	
igual	ao	quíntuplo	do	mesmo	número.	

Qual	é	esse	número?	

A)	 20.

B)	 30.

C)	 40.

D)	 50.

QUESTÃO 22

Observe	a	tabela	a	seguir,	que	apresenta	o	número	de	
matrículas,	 em	 2017,	 por	 nível	 escolar,	 nas	 diversas	
redes	de	ensino	do	município	de	Ponte	Nova	(MG).	

Disponível	em:	<cidades.ibge.gov.br>.	 
Acesso em: 5 set. 2018.

De	 acordo	 com	 as	 informações	 apresentadas	 nessa	
tabela,	pode-se	afirmar:	

A)	 O	número	total	de	matrículas	na	escola	estadual	
é	 maior	 que	 o	 número	 total	 de	 matrículas	 na	
escola municipal. 

B)	 O	 número	 de	 matrículas	 no	 ensino	 médio	 da	
escola	pública	federal	é	maior	que	o	número	de	
matrículas no ensino médio da escola privada.

C)	 O	número	total	de	matrículas	na	escola	estadual	
e na escola municipal é o mesmo. 

D)	 O	número	total	de	matrículas	na	escola	municipal	
é	 maior	 que	 o	 número	 total	 de	 matrículas	 da	
escola privada.  

QUESTÃO 23

O	quadro	a	seguir	apresenta		o	valor	das	mensalidades	
de	uma	escola,	de	acordo	com	os	níveis	de	ensino	que	
ela atende. 

Paulo	tem	dois	filhos	matriculados	nessa	escola:	um	no	
ensino	fundamental	e	outro	no	ensino	médio.	
Se	ele	possui	uma	renda	mensal	de	R$	5	530,00,	qual	
é	a	porcentagem	dessa	renda	destinada	ao	pagamento	
da escola?

A)	 20%.

B)	 25%.

C)	 30%.

D)	 35%.

QUESTÃO 24

A	figura	a	seguir	mostra	o	horário	de	partida	e	a	previsão	
de	chegada	do	ônibus	no	qual	Luiz	embarcou	para	Ponte	
Nova	(MG).	

Como	a	 rodovia	estava	em	obras,	o	ônibus	atrasou-se	 
25	minutos	para	chegar	em	Ponte	Nova.	

Qual	foi	o	tempo	de	duração	da	viagem	de	Luiz?	

A)	 3 horas e 12 minutos.

B)	 3	horas	e	37	minutos.	

C)	 9	horas	e	27	minutos.

D)	 9 horas e 52 minutos.
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QUESTÃO 25

A	 figura	 a	 seguir	 representa	 um	 terreno	 onde	 será	
construída	uma	horta	comunitária.	

Quantos	metros	de	 tela	serão	necessários	para	cercar	
esse terreno? 

A)	 59,8	m.	

B)	 69,9	m.

C)	 83,4	m.

D)	 85,5	m.

QUESTÃO 26

Os	 pares	 de	 números	 das	 fichas	 a	 seguir	 têm	 uma	
característica comum. 

Assinale	 a	 alternativa	 cujo	 par	 não	 possui	 a	 mesma	
característica.

A)	

B)	

C)	

D)	

QUESTÃO 27

Considere	o	produto	a	seguir.	

O triplo desse produto é 

A)	 6	x	9	x	12	x	15	x	18.	

B)	 6	x	3	x	4	x	5	x	18.

C)	 2	x	3	x	12	x	5	x	6.

D)	 2	x	9	x	12	x	5	x	6.

QUESTÃO 28

Observe	o	retângulo	desenhado	na	malha	quadriculada	
a	seguir.	

Se	as	dimensões	desse	 retângulo	 forem	duplicadas,	o	
seu	perímetro	será

A)	 duplicado.

B)	 quadriplicado.

C)	 reduzido	à	metade.

D)	 reduzido	à	quarta	parte.

QUESTÃO 29

Em	uma	escola	de	ensino	médio	de	Belo	Horizonte,	foi	
realizada	uma	pesquisa	referente	ao	transporte	utilizado	
pelos	 alunos.	 Os	 resultados	 dessa	 pesquisa	 estão	
apresentados	na	tabela	a	seguir.	

Transporte Número de alunos 
Ônibus 370
Metrô 349

Ônibus e metrô 175
Outros ?

Sabendo	que	o	número	de	alunos	entrevistados	 foi	de	
600,	quantos	desses	alunos	não	utilizam	nem	ônibus	e	
nem	metrô	para	chegar	à	escola?

A)	 55 alunos

B)	 56	alunos

C)	 195 alunos

D)	 294 alunos

QUESTÃO 30

Analise	a	sequência	a	seguir:	

21,	27,	33,	39,	...

Qual	é	o	nono	termo	dessa	sequência?	

A)	  51

B)	 	57

C)	 	63

D)	 	69
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 31

Usar	 um	 teclado	 externo	 com	 atalhos	 de	 teclado	 do	
PowerPoint	no	Windows	ajuda	a	trabalhar	de	forma	mais	
eficiente.	

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 o	 atalho	 inválido	
para	 executar	 a	 próxima	 animação	 ou	 avançar	 para	 o	
próximo	slide	no	Microsoft	PowerPoint	2016.

A)	 Pressionar	a	tecla	“N”.
B)	 Pressionar	a	tecla	“seta	para	cima”.
C)	 Pressionar	a	tecla	“Enter”.
D)	 Pressionar	a	tecla	“Page	Down”.

QUESTÃO 32

Para	 auxiliar	 na	 funcionalidade	 do	 Microsoft	 Word	
2016,	 tem-se	 algumas	 teclas	 de	 atalho,	 por	 exemplo,	 
a	“CTRL	+	S”.

Essa	tecla	tem	a	funcionalidade	de

A)	 salvar um documento.
B)	 sair do documento atual.
C)	 sublinhar	um	texto	selecionado.	
D)	 riscar	o	texto	traçando	uma	linha	no	meio	dele.

QUESTÃO 33

No	sistema	operacional	Microsoft	Windows	10,	utiliza-se	
pastas	para	organizar	os	arquivos.	

São	propriedades	das	pastas	que	podem	ser	alteradas	
pelo	usuário

A)	 definir	um	nome	para	a	pasta	e	o	compartilhamento	
dessa pasta.

B)	 definir	o	nome	para	a	pasta	e	o	 tamanho-limite	
de armazenamento da pasta.

C)	 definir	um	tamanho-limite	de	armazenamento	da	
pasta e o compartilhamento dessa pasta.

D)	 definir	a	cor	com	que	a	pasta	aparecerá	na	área	
de	trabalho	e	o	tempo	que	ela	estará	disponível	
para ser editada.

QUESTÃO 34

O	 Microsoft	 Excel	 2016	 é	 um	 editor	 de	 planilhas	
eletrônicas	que	tem	várias	funções	para	ajudar	o	usuário	
a	extrair	informações	dos	dados	nelas	contidos.	

A	 função	no	Microsoft	Excel	2016	que	verifica	se	uma	
condição	 foi	 satisfeita	e,	a	partir	 daí,	 retorna	um	valor,	
se	ela	for	verdadeira,	e	outro	valor,	se	ela	for	falsa,	é	a	
função:

A)	 CONT.SE
B)	 SOMA.SE
C)	 SE.VERD
D)	 SE

QUESTÃO 35

Analise	 as	 afirmativas	 a	 seguir	 sobre	 a	 estrutura	 de	 
um	e-mail.

I.	 O	 cabeçalho	 é	 um	 conjunto	 de	 linhas	 que	
contêm	 as	 informações	 sobre	 a	 mensagem,	
como	 o	 endereço	 do	 remetente,	 o	 endereço	
do	 destinatário,	 a	 hora	 e	 a	 data	 do	 envio	 da	
mensagem	e	o	assunto	dela.

II.	 O	corpo	da	mensagem	é	a	parte	que	contém	a	
mensagem	propriamente	dita.

III.	 Entre	as	opções	de	remetentes,	tem-se	a	“CCo”,	
que	permite	enviar	uma	cópia	oculta	para	o	e-mail	
inserido	 nessa	 opção.	 Isto	 é,	 o	 usuário	 desse	
e-mail	 conseguirá	 ver	 todos	 os	 outros	 e-mail	
copiados.

Estão	corretas	as	afirmativas

A)	 I	e	II,	apenas.	

B)	 I	e	III,	apenas.	

C)	 II	e	III,	apenas.	

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 36

Códigos	 maliciosos	 (malware)	 são	 programas	
especificamente	 desenvolvidos	 para	 executar	 ações	
danosas e atividades maliciosas em um computador.  
O vírus é um tipo de malware. 

Sobre	o	vírus,	é	incorreto	afirmar:

A)	 É	 um	 programa	 ou	 parte	 de	 um	 programa	 de	
computador,	 normalmente	 malicioso,	 que	 se	
propaga	 inserindo	 cópias	 de	 si	 mesmo	 e	 se	
tornando	parte	de	outros	programas	e	arquivos.

B)	 Dispõe	de	mecanismos	de	comunicação	com	o	
invasor	 que	 permitem	 que	 ele	 seja	 controlado	
remotamente.

C)	 Pendrives	são	um	de	seus	principais	meios	de	
propagação.

D)	 Depende	da	execução	do	programa	ou	arquivo	
hospedeiro,	 ou	 seja,	 para	 que	 um	 computador	
seja	 infectado	 é	 preciso	 que	 um	 programa	 já	
infectado	seja	executado.

QUESTÃO 37

Conforme	 o	 <cert.br>,	 assinale	 a	 alternativa	 que	
apresenta	duas	das	formas	como	o	computador	pode	ser	
afetado	pelos	problemas	causados	pelos	spams.

A)	 Perda	de	mensagens	importantes	e	recebimento	
de	conteúdo	impróprio	ou	ofensivo.

B)	 Recebimento	de	conteúdo	impróprio	ou	ofensivo	
e queima da placa de rede do computador.

C)	 Perda	de	mensagens	importantes	e	possibilidade	
de	conflito	de	endereços	de	rede.

D)	 Queima da placa de rede do computador e 
possibilidade	de	conflito	de	endereços	de	rede.
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QUESTÃO 38

A	 maioria	 dos	 computadores,	 tanto	 pessoais	 quanto	
coorporativos,	hoje	em	dia,	trabalha	conectada	à	internet.	
Por	 isso,	 eles	 se	 tornam	 vulneráveis	 a	 vários	 tipos	 de	
ataques.	 Um	 desses	 ataques	 consiste	 em	 adivinhar,	 
por	 tentativa	 e	 erro,	 um	 nome	 de	 usuário	 e	 senha	 e,	 
assim,	executar	processos	e	acessar	sites,	computadores	
e	serviços	em	nome	e	com	os	mesmos	privilégios	desse	
usuário.

O	 ataque	 que	 contém	 essa	 técnica,	 conforme	 o	 
<cert.br>,	é	chamado	de

A)	 defacement.

B)	 sniffing.

C)	 força	bruta.

D)	 e-mail	spoofing.

QUESTÃO 39

O	 Microsoft	 Excel	 2016	 é	 um	 editor	 de	 planilhas	
eletrônicas	 que	 tem	 várias	 funções,	 que	 oferecem	 a	
capacidade	 de	 fazer	 uma	 variedade	 de	 tarefas,	 como	
realizar	operações	matemáticas,	pesquisar	valores	e	até	
calcular datas e horas.  

A	 função	 no	 Excel	 2016	 que	 retorna	 à	 data	 e	 à	 hora	 
atual é:

A)	 =AGORA()

B)	 =HOJE()

C)	 =DATA()

D)	 =DATAHORA()

QUESTÃO 40

O	Microsoft	Word	2016	é	um	software	de	processamento	
de	 texto.	 Nele,	 pode-se	 criar,	 editar	 e	 formatar	 
documentos	 de	 texto.	 Uma	 das	 funcionalidades	
disponíveis	no	Microsoft	Word	2016	é	inserir	comentários	
para os documentos. 

Para	 realizar	 essa	 inserção	 de	 comentários,	 deve-se	
selecionar	a	guia

A)	 Página	 Inicial	 →	 Clicar	 no	 botão	 “Novo	
Comentário”.

B)	 Design	→	Clicar	no	botão	“Novo	Comentário”.

C)	 Referências	 →	 Clicar	 no	 botão	 “Novo	
Comentário”.

D)	 Revisão	→	Clicar	no	botão	“Novo	Comentário”.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

QUESTÃO 41

Analise	 os	 valores	 a	 seguir,	 que	 recebem	 expressa	
menção	da	Constituição	da	República.

I.	 Cidadania

II.	 Impessoalidade

III.	 Pluralismo	político

IV.	 Eficiência

Considerada	a	previsão	desses	valores	na	Constituição	
da	República,	é	correto	afirmar:

A)	 I,	 II	e	 III	 constituem	 fundamentos	da	República	
Federativa do Brasil.

B)	 Apenas	 o	 item	 III	 constitui	 fundamento	 da	
República	Federativa	do	Brasil.

C)	 Apenas	 o	 item	 IV	 constitui	 princípio	 da	
Administração	Pública.

D)	 II	 e	 IV	 constituem	 princípios	 da	Administração	
Pública.

QUESTÃO 42

Considere	 as	 seguintes	 hipóteses	 de	 acumulação	 de	
cargos	públicos	efetivos.

I.	 Carlos	 ocupa	 o	 cargo	 público	 de	 professor	 em	
uma	universidade	federal	e	o	de	pesquisador	em	
fundação	pública	federal.

II.	 Ana	 ocupa	 o	 cargo	 público	 de	 fisioterapeuta	
em	 autarquia	 estadual	 e	 o	 de	 professora	 da	
administração	direta	de	um	município.

III.	 Pedro	 ocupa	 o	 cargo	 público	 de	 engenheiro	 de	
sociedade de economia mista estadual e o de 
professor	de	universidade	federal.

De	acordo	com	a	Constituição	da	República,	é	correto	
afirmar:

A)	 Apenas	a	acumulação	de	Carlos	é constitucional.

B)	 Apenas	a	acumulação	de	Ana	é	constitucional.

C)	 Apenas	as	acumulações	de	Pedro	e	de	Carlos	
são	constitucionais.

D)	 Todas	as	acumulações	são	constitucionais.	

QUESTÃO 43

Segundo	 a	 Constituição	 da	 República,	 a	 soberania	
popular	 é	 exercida	 pelo	 sufrágio	 universal,	 pelo	 voto	
direto	 e	 igual	 para	 todos	 e	 também	 mediante	 alguns	
instrumentos,	entre	os	quais	não	se	inclui	o(a)

A)	 iniciativa popular.

B)	 revogação	de	mandato.

C)	 referendo.

D)	 plebiscito.
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QUESTÃO 44

Segundo	sua	Lei	Orgânica,	as	 relações	 jurídicas	entre	
o	município	de	Ponte	Nova	e	o	particular	prestador	de	
serviço	 público	 em	 virtude	 de	 delegação	 são	 regidas	
pelo	Direito	Público.	

Essas	relações	não	se	dão	por

A)	 autorização.

B)	 cessão.

C)	 concessão.

D)	 permissão.

QUESTÃO 45

A	 Câmara	 Municipal	 de	 Ponte	 Nova	 poderá	 
reunir-se	 fora	de	sua	sede,	desde	que	haja	aprovação	
da	maioria	 absoluta	 de	 seus	membros,	 nas	 hipóteses	
regimentalmente	 previstas,	 entre	 as	 quais	 não	 se	
inclui(em)

A)	 os	casos	de	calamidade	pública	ou	conveniência	
pública,	por	ocorrência	de	fato	que	impossibilite	
seu	funcionamento	na	própria	sede.

B)	 a	 realização	 de	 reuniões	 solenes	 e	 sessão	
de	 instalação	 de	 legislatura,	 com	 previsão	 de	
comparecimento	de	grande	público.

C)	 a	 realização	 de	 reunião	 secreta,	 mediante	
aprovação	 de	 requerimento	 pelo	 Plenário,	
atendidos	os	requisitos	regimentais	de	quórum.

D)	 a	 conveniência	 de	 estimular	 a	 participação	
popular	 e	 a	 divulgação	 dos	 trabalhos	 do	
legislativo,	 mediante	 realização	 de	 reuniões	
ordinárias	 nos	 bairros	 e	 em	 locais	 públicos,	
observadas	as	condições	físicas	e	de	segurança	
apropriadas.

QUESTÃO 46

Determinado	 funcionário	 da	 administração	 direta	 do	
município	de	Ponte	Nova	é	exonerado	a	pedido	do	cargo	
efetivo	que	ocupava.

Considerando	 a	 disciplina	 do	 Estatuto	 do	 Funcionário	
Público	 do	 referido	município,	 é	 correto	 afirmar	 que	 o	
funcionário

A)	 não	receberá	o	13º	salário.

B)	 receberá	 o	 13º	 salário	 integral,	
independentemente	 dos	 meses	 de	 efetivo	
exercício	no	último	ano.

C)	 receberá	 o	 13º	 salário	 proporcionalmente	 aos	
meses	de	efetivo	exercício	do	último	ano.

D)	 Receberá,	a	título	de	ajuda	de	custo,	a	parcela	
de	 13º	 salário	 correspondente	 a	 1/12	 da	
remuneração	devida	no	mês	da	exoneração.

QUESTÃO 47

Um	 determinado	 projeto	 de	 lei	 que	 dispensa	 a	
competência	 do	 Plenário	 recebe,	 na	 Câmara	 de	
Vereadores	de	Ponte	Nova,	parecer	contrário	de	 todas	
as comissões a que é submetido. 

Segundo	 o	 que	 dispõe	 a	 Lei	 Orgânica	 do	 referido	
município,	é	correto	afirmar	que	o	mencionado	projeto

A)	 é	considerado	automaticamente	rejeitado.

B)	 será	submetido	ao	Plenário.

C)	 será	obrigatoriamente	vetado	pelo	prefeito.

D)	 somente	 poderá	 ser	 aprovado	 pelo	 voto	 da	
maioria	absoluta	dos	membros	da	Câmara.

QUESTÃO 48

Um	determinado	funcionário	da	administração	direta	do	
município	de	Ponte	Nova	encontra-se	em	licença	devido	
a	doença	de	pessoa	da	família.	A	pessoa	adoentada	é	
seu enteado. 

Na	referida	hipótese	de	licença,	é	correto	afirmar:

A)	 A	 licença	 foi	 irregularmente	 concedida	 porque	
ela	só	poderia	contemplar	a	hipótese	de	doença	
de	parente	consanguíneo.

B)	 A	 licença	 pressupõe	 a	 indispensabilidade	 de	
assistência	direta	prestada	pelo	funcionário.

C)	 A	 licença	 importa	 na	 manutenção	 do	 vínculo	
funcional,	não	sendo,	todavia,	remunerada.

D)	 A	 licença	 não	 poderá	 exceder	 ao	 prazo	 de	 90	
dias.

QUESTÃO 49

Considerando	que	a	Câmara	de	Vereadores	do	município	
de	Ponte	Nova	 é	 composta	 de	 13	 vereadores,	 tem-se	
que,	para	as	suas	deliberações,	os	quóruns	de	maioria	
simples	e	de	maioria	absoluta	são,	respectivamente,	de

A)	 4	e	7.

B)	 4 e 8.

C)	 5 e 9.

D)	 6	e	9.

QUESTÃO 50

Considerando	 o	 que	 dispõe	 o	 Regimento	 Interno	 da	
Câmara	 Municipal	 de	 Ponte	 Nova,	 é	 correto	 afirmar,	
relativamente à	sua	Mesa	Diretora:

A)	 A	Mesa	é	eleita	para	mandato	de	4	anos.

B)	 Na	 mesma	 reunião	 em	 que	 se	 elege	 a	 Mesa,	
tomam	posse	o	prefeito	e	o	vice-prefeito.

C)	 A	Mesa	é	composta	por	4	membros,	que	são:	o	
presidente,	o	vice-presidente,	o	corregedor	e	o	
secretário.

D)	 No	caso	de	vaga	em	cargos	da	Mesa,	proceder-
se-á	 a	 nova	 eleição	 para	 preenchimento	 do	
cargo	vago.
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PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A	redação	elaborada	deve	conter,	no mínimo, 18 (dezoito) linhas	para	que	seja	corrigida.	Se	o	candidato	não	atingir	
esse	número	de	linhas,	a	ele	será	atribuída	nota	zero	na	redação.

2. Será	de	30 (trinta)	o	número	máximo	de	linhas	previsto	para	a	redação,	e	o	que	for	escrito	além	do	espaço	destinado	
ao	candidato	não	será	considerado,	sendo	o	candidato	penalizado	pelos	problemas	de	compreensão	de	sua	resposta	
(PO,	M,	CC	e	/	ou	CP).	

3. A	folha	para	rascunho,	constante	do	caderno	de	prova,	será	de	preenchimento	facultativo	e,	em	nenhuma	hipótese,	
o	rascunho	elaborado	pelo	candidato	será	considerado	na	correção	da	prova.	

4. Não	serão	fornecidas	folhas	adicionais	para	complementação	da	Redação,	devendo	o	candidato	 limitar-se	a	uma	
única	folha	padrão	recebida.	

5. Na	Redação,	o	candidato	somente	poderá	registrar	seu	nome,	número	de	inscrição	ou	assinatura	em	lugar	/	campo	
especificamente	indicado,	sob	pena	de	anulação	da	sua	prova	e	consequente	eliminação	do	candidato	do	Concurso.	

6.	 Os	critérios	de	correção	da	Prova	de	Redação	serão	os	seguintes:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

ASPECTOS AVALIADOS PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO DESCONTADA POR ERRO

Pontuação	e	ortografia	–	Considerando	
o	Novo	Acordo	Ortográfico	(PO)	 5,5 0,25

Morfossintaxe	(emprego	dos	pronomes,	
concordância	verbal	e	nominal,	oração	
e	período,	vozes	do	verbo)	(M)	

5,5 0,25

Coesão	e	coerência	(CC)	 6,0 1,0

Compreensão	/	conhecimento	do	
conteúdo	proposto	e	propriedade	da	
resposta	à	temática	(CP)	

8,0 2,5

TOTAL 25,0 ___________
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÃO:	Leia	o	trecho	a	seguir,	retirado	da	página	da	Câmara	Municipal	de	Ponte	Nova.

Câmara recebe visita de alunos da escola Nossa Senhora Auxiliadora

Alunos	do	5º	ano	do	Ensino	Fundamental	da	Escola	Nossa	Senhora	Auxiliadora	visitaram,	na	tarde	desta	quinta-feira	
(16),	o	plenário	João	Mayrink	da	Câmara	de	Ponte	Nova,	acompanhados	de	suas	professoras.	O	objetivo	foi	ampliar	o	
conhecimento	sobre	o	Poder	Legislativo	Municipal.

Os	59	alunos	foram	recepcionados	pelo	coordenador	de	ensino	da	Escola	do	Legislativo,	que	além	de	esclarecer	dúvidas	
sobre	a	função	do	vereador,	a	gestão,	os	projetos	da	Casa	e	a	transparência	das	informações,	reforçou	a	necessidade	
de	maior	participação	popular	nas	reuniões	da	Câmara	e	nas	redes	sociais,	a	importância	da	Escola	e	do	interesse	dos	
jovens	pela	política.	Diversas	dúvidas	surgiram	e	foram	sanadas	pelo	coordenador	de	ensino.

[...]

Disponível	em:	<https://bit.ly/2wgHtq1>.	Acesso	em:	25	ago.	2018	(Fragmento	adaptado).

Tendo	 como	 base	 as	 informações	 do	 texto	 motivador	 e	 seus	 conhecimentos	 sobre	 o	 assunto,	 REDIJA	 um	 texto	 
dissertativo-argumentativo	em	norma-padrão	da	língua	portuguesa	mencionando como visitas como a citada no texto 
podem contribuir para o ensino dos alunos e fortalecer a prática da cidadania. 

Selecione,	organize	e	relacione,	de	forma	coerente	e	coesa,	argumentos	e	fatos	para	a	defesa	de	seu	ponto	de	vista.
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO)

AO	 TRANSFERIR	 ESSAS	 MARCAÇÕES	 PARA	 A	 FOLHA	 DE	 RESPOSTAS,	
OBSERVE	 AS	 INSTRUÇÕES	 ESPECÍFICAS	 DADAS	 NA	 CAPA	 DA	 PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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