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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - 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. 

03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se 
isso acontecer, a resposta não será computada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

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

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 

 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 

 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
INSTRUÇÃO: Leia o texto 01, com atenção, e responda às questões 01 a 10. 
 
TEXTO 01     
    

ESQUELETOS TAMBÉM FALAM! 
 

Quando um crime acontece, é preciso fazer uma investigação para desvendá-lo. Nos filmes, são usadas aquelas 
fitas amarelas para isolar a área, enquanto é aguardado o detetive. Mas sabia que o detetive pode precisar da ajuda 
de um cientista? Pois é! Existe uma especialidade chamada antropologia forense. As pistas seguidas por esses 
especialistas vêm de… ossos! Sim, os esqueletos também falam e ajudam a desvendar mistérios. [...] 

É claro que esqueletos não falam como nós, mas eles oferecem evidências científicas! Ou seja: informações que 
são estudadas por um antropólogo forense e que ajudam o investigador (o detetive) a identificar a vítima de um 
crime e a causa da sua morte, por exemplo. Ou informações sobre o suspeito do crime. Essa ajuda dos antropólogos 
forenses é necessária, principalmente, quando os métodos tradicionais de investigação, como vestígios de sangue e 
marcas digitais em objetos, não são suficientes. 

Para entender melhor essa história, deixe de lado qualquer pontinha de medo de esqueletos e a transforme em 
curiosidade, certo? Curiosidade, aliás, é fundamental para um antropólogo forense. Uma profissão que já apareceu 
em um monte de séries policiais. Mas o trabalho não é tão fácil como na televisão! [...] 

Além da curiosidade, o antropólogo forense precisa ter paciência e olhar muito atento aos detalhes. Onde uma 
pessoa comum vê apenas ossos ou fragmentos, o antropólogo forense vê um mundo de informações científicas. 

Para entendermos o que ele faz, é preciso saber antes o que é antropologia. A palavra vem do 
grego: anthropos significa “homem”, e logos quer dizer “estudo”. Traduzindo… antropologia é a ciência que estuda o 
ser humano dentro da sociedade em que ele vive. 

Já o termo “forense” vem do latim forum, que significa “praça pública”. Na Roma Antiga, as praças serviam como 
local de reunião para julgamentos e assembleias populares. Daí a ideia de que “forense” tem a ver com a 
lei. Basicamente, investigação de crimes. 

A antropologia forense tem métodos e técnicas próprias para ajudar a resolver esses crimes. Geralmente, ela é 
usada para investigar casos em que há mortos. As informações vêm dos esqueletos, lembra? 

Aplicando os conhecimentos da antropologia forense é possível fazer os esqueletos “falarem” quem eles eram. O 
antropólogo forense analisa os ossos, e para isso os observa bem com lupas, usa ferramentas específicas para 
medir os ossos, e analisa os fragmentos em vários exames, como a radiografia ... 

Um exame dos ossos do quadril pode ajudar a saber se a vítima era homem ou mulher, por exemplo. Já um 
exame dos dentes ajuda a indicar a idade. O comprimento dos ossos longos, como o da coxa (fêmur), dá uma ideia 
da estatura, a altura da pessoa. 

A análise dessas informações já ajudou e continua ajudando a solucionar muitos crimes na nossa história, sabia? 
Os conhecimentos da antropologia forense estão ajudando nas investigações de mortos e desaparecidos da época 
da ditadura militar no Brasil. Também têm sido muito úteis para ajudar a identificar os mortos em uma guerra dos 
anos 1970, chamada Guerrilha do Araguaia. [...] 
Disponível em: <http://chc.org.br/artigo/esqueletos-tambem-falam/>. Acesso em: 1 set. 2019. 
 
QUESTÃO 01 
Assinale a alternativa que contém a ideia central do texto. 
A) As informações que se obtém a partir da análise de cadáveres humanos. 
B) As evidências científicas que podem ser obtidas a partir da análise de ossadas animais. 
C) A importância da análise científica de ossadas humanas na elucidação de acontecimentos. 
D) O papel da antropologia forense na investigação de todo e qualquer suposto crime. 
E) Os conhecimentos advindos da análise dos ossos dos membros inferiores humanos. 
 

QUESTÃO 02 
De acordo com o texto, pode-se afirmar que a antropologia forense  
A) analisa os corpos de humanos, quando ainda vivos e identificados. 
B) analisa, em cenas de crimes, vestígios de sangue e marcas digitais em objetos. 
C) auxilia a identificação da vítima de um crime e a causa da sua morte, através de marcas de sangue. 
D) estuda o ser humano dentro da sociedade em que ele vive. 
E) investiga as ossadas humanas para a elucidação de possíveis crimes. 
 

QUESTÃO 03 
Das alternativas a seguir, qual melhor define o significado do termo destacado no trecho “[...] os esqueletos também 
falam [...]” (Linha 4), conforme empregado no texto? 
A) Tratam de algo. 
B) Emitem sons. 
C) Discursam sobre algo. 
D) Revelam informações.  
E) Conversam sobre algo. 
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QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa que NÃO constitui atributo necessário a um antropólogo forense, segundo o texto.  
A) Detalhista. 
B) Atento. 
C) Paciente. 
D) Misterioso. 
E) Curioso. 
 

QUESTÃO 05 
Conforme o texto, a antropologia é a ciência que 
A) investiga o homem inserido em seu meio social. 
B) descreve o ambiente onde os cadáveres são encontrados. 
C) hipotetiza conclusões para os supostos crimes. 
D) possibilita ao investigador elucidar casos criminosos. 
E) analisa as cenas de crimes e os nele envolvidos. 
 

QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa que contém expressão com sentido contrário ao da palavra “suspeito” (linha 7), conforme 
empregada no texto. 
A) Pessoa supostamente culpada. 
B) Pessoa de quem se desconfia. 
C) Pessoa de quem se duvida. 
D) Pessoa que é acusada. 
E) Pessoa confiável e ilibada. 
 

QUESTÃO 07 
No trecho, “Aplicando os conhecimentos da antropologia forense é possível fazer os esqueletos ‘falarem’ quem eles 
eram. O antropólogo forense analisa os ossos, e para isso os observa bem com lupas, usa ferramentas específicas 
para medir os ossos, e analisa os fragmentos em vários exames, como a radiografia ...” (linhas 23-25), os termos 
“eles”  e “os” destacados referem-se, respectivamente, a  
A) “conhecimentos”, “ossos”. 
B) “ossos”; “esqueletos”. 
C) “esqueletos”; “ossos”. 
D) “ossos”; “exames”. 
E) “esqueletos”; “exames”. 
 

QUESTÃO 08 
Analise as palavras destacadas no fragmento “O comprimento dos ossos longos, como o da coxa (fêmur), dá uma 
ideia da estatura, a altura da pessoa. A análise dessas informações já ajudou e continua ajudando a solucionar 
muitos crimes na nossa história, sabia?” (linhas 27-29). Quais os tempos verbais do modo indicativo dessas 
palavras, respectivamente? 
A) pretérito imperfeito; presente; futuro do pretérito. 
B) presente; pretérito perfeito; pretérito imperfeito. 
C) presente; pretérito imperfeito; pretérito perfeito. 
D) pretérito perfeito; presente; pretérito imperfeito. 
E) pretérito perfeito; futuro do pretérito; pretérito imperfeito. 
 

QUESTÃO 09 
Analise o fragmento “É claro que esqueletos não falam como nós, mas eles oferecem evidências científicas!” (linha 
5) e assinale a alternativa CORRETA. 
A) A palavra “científicas” é um nome.  
B) A palavra “claro” está no feminino. 
C) A palavra “oferecem” indica tempo passado. 
D) A palavra “falam” está no plural. 
E) A palavra “esqueletos” está no singular. 
 

QUESTÃO 10 
As reticências no final do trecho “O antropólogo forense analisa os ossos, e para isso os observa bem com lupas, 
usa ferramentas específicas para medir os ossos, e analisa os fragmentos em vários exames, como a radiografia ...” 
(linhas 23-25) foram empregadas para  
A) indicar hesitação do autor. 
B) sugerir prolongamento de ideias. 
C) apontar supressão de palavras. 
D) evidenciar interrupção de frase gramaticalmente incompleta. 
E) realçar a palavra ou expressão anterior. 
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PROVA DE MATEMÁTICA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
 

QUESTÃO 11 
Um professor tinha um pacote com 45 livros. Distribuiu 4 para cada turma; além de dar um à bibliotecária. Sobraram 
4 livros, no final dessa distribuição. Logo, pode-se concluir que o professor tem quantas turmas? 
A) 5. 
B) 8. 
C) 9. 
D) 10. 
E) 12. 
QUESTÃO 12 
O ônibus que Izabel utiliza para chegar ao trabalho atrasou três vezes nesse mês: na primeira vez, 12 minutos; na 
segunda vez, uma hora e quinze minutos; e, na terceira vez, meia hora. Ao todo, o tempo de atraso do ônibus foi 
A) 1 hora e meia. 
B) 1 hora e 57 minutos. 
C) 127 minutos. 
D) 137 minutos. 
E) 2 horas. 
QUESTÃO 13 
Ao receber sua mesada, Hélio gastou R$ 36,00 com a internet, R$ 124,00 com lanches na escola, R$ 28,00 com 
créditos para celular e R$ 54,00 com ingresso para o cinema. Ao fazer suas contas, Hélio verificou que ainda lhe 
sobravam R$ 180,00. Qual é o valor da mesada de Hélio? 
A) R$ 320,00.  
B) R$ 322,00. 
C) R$ 420,00. 
D) R$ 422,00. 
E) R$ 520,00.  
QUESTÃO 14 
A pista de corrida da Praça de Esportes mede dois quilômetros e quatrocentos metros de extensão. Paula está 
treinando todos os dias para participar de uma competição. Ela pretende percorrer 16,8 km. Quantas voltas ela terá 
que dar para cumprir esse trajeto? 
A) 8 voltas. 
B) 7 voltas. 
C) 6 voltas. 
D) 5 voltas. 
E) 4 voltas. 
QUESTÃO 15 
Observe o quadro posicional apresentado abaixo  e escreva o numeral por extenso. 
 
 
 
 
 
A) Oitocentos e setenta e sete. 
B) Oito mil e setenta.  
C) Oito mil e setenta e sete.  
D) Oitocentos e setenta.  
E) Oitocentos e sete. 
 

QUESTÃO 16 
Foi solicitado aos alunos que escrevessem três números naturais consecutivos cuja soma é 51. Assinale a alternativa 
que contém a representação CORRETA. 
A) 14, 18 e 19.  
B) 15, 16 e 20. 
C) 15, 17 e 19. 
D) 14, 16 e 21. 
E) 16, 17 e 18. 
 
 
 
 
 
 

CLASSE DAS UNIDADES 
C D U 
8 7 7 
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QUESTÃO 17 
O Tangram, que em sua tradução do chinês significa literalmente “sete peças de habilidade”, é um quebra-cabeça 
geométrico formado por 7 peças. Quantas peças na forma de triângulos aparecem no Tangram, conforme figura a 
seguir? 

 
A) 5. 
B) 4. 
C) 3. 
D) 2. 
E) 1. 
QUESTÃO 18 
Nina, quando começou a dieta, pesava 82 kg. Depois de três meses, ela resolveu pesar-se novamente. O resultado 
consta na balança abaixo. Quanto, em gramas, Nina eliminou? 

 
 
A) 25.100 g. 
B) 24.800 g. 
C) 25.200 g. 
D) 24.200 g. 
E) 24.100 g. 
 

QUESTÃO 19 
Alaíde gastou 50% do seu salário com aluguel, ficando com R$ 886,00. Qual o salário de  Alaíde? 
A) R$ 886.00. 
B) R$ 443,00. 
C) R$ 2.215,00. 
D) R$ 1.329,00. 
E) R$ 1.772,00. 
 

QUESTÃO 20 
Estão montando o time de vôlei e de futebol da Escola Atlética. Compraram 127 camisas para o time adulto e 68 
para o time infantil. Quantas camisas foram compradas? 
A) 168.  
B) 112. 
C) 195. 
D) 185. 
E) 145. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 
QUESTÃO 21 
Karinne utiliza, em seu trabalho, o editor de texto Microsoft Word 2010 (em português). Certo dia, o seu superior 
solicitou que ela imprimisse apenas as páginas 2, 3, 4, 12, 13 e 14 de um documento. Para imprimir apenas essas 
páginas, Karinne clicou no menu Arquivo, na opção Imprimir e, na divisão Configurações, selecionou a opção 
Imprimir Intervalo Personalizado. Em seguida, no campo Páginas, digitou 
A) 2-4,12-14 e clicou no botão Imprimir.  
B) 2;3-4;12;13;14 e clicou na opção Enviar para a Impressora.  
C) 1−4,10-14 e clicou no botão Imprimir.  
D) 2+4,12;14 e clicou na opção Enviar para a Impressora.  
E) 2,3,4,5,14;12 e clicou no botão Imprimir. 
 

QUESTÃO 22 
Considerando um computador em que está instalado o Windows 7 sem modificações e dois programas nele abertos 
e maximizados, para alternar entre as janelas, utilizamos, no teclado, o atalho 
A) Ctrl + Alt + Del. 
B) Alt + F5. 
C) Alt + Enter. 
D) Ctrl + F5. 
E) Alt + Tab. 
 

QUESTÃO 23 
Qual das alternativas abaixo apresenta, corretamente, um nome de arquivo válido, em Windows 7, para ser aberto 
em Microsoft Word 2010? 
A) meutexto*2019.docz. 
B) meutexto>2019.jxp. 
C) meutexto2019.docx. 
D) meutexto<2019.doc. 
E) meudoc/2019.txt. 
 

INSTRUÇÃO: Utilize a figura abaixo, que apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2016 (idioma português), para 
responder às questões 24 e 25.  

 
Fonte:Elaborador. 

 

QUESTÃO 24 
Qual resultado será obtido ao se aplicar a fórmula =SOMA(B5*B1), na célula B6? 
A) 15. 
B) 17. 
C) 27. 
D) 30. 
E) 32. 
 

QUESTÃO 25 
Qual resultado será obtido ao aplicar a fórmula =CONT.VALORES(A1:A5), na célula A6? 
A) 2. 
B) 3. 
C) 5. 
D) 12. 
E) 15. 
 
 


