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INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas

numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte)
questões objetivas correspondentes às seguintes
disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática
(05 questões) e Conhecimentos Gerais (05 questões).

II. Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos
no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.

III. Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para
o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 tome	as	 providências
cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores
nesse sentido.

IV. Assine	 e	 preencha	 o	 cartão	 de	 respostas	 nos	 locais
indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique	 se	 a	 impressão,	 a	 paginação	 e	 a	 numeração
das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,
notifique	o	fiscal.

VI.	 Marque	 o	 cartão	 de	 respostas	 cobrindo	 fortemente	 o
espaço	correspondente	à	letra	a	ser	assinalada,	conforme
o exemplo	no	próprio	cartão	de	respostas.

VII. O	sistema	de	leitura	e	processamento	das	folhas	de	resposta
não	registrará	a	resposta	em	que	houver	falta	de	nitidez	na
marcação	e/ou	marcação	de	mais	de	uma	alternativa.

VIII.	O	 cartão	 de	 respostas	 não	 pode	 ser	 dobrado,	 amassado,
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.

IX. Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas
e	este	caderno.	As	observações	ou	marcações	registradas
no	caderno	não	serão	levadas	em	consideração.

X. Você	dispõe	de	03	(três)	horas	para	fazer	esta	prova.	Reserve
os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	de	respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01
(uma) hora após seu início.

XII.	 É	 terminantemente	 proibido	 o	 uso	 de	 telefone	 celular,	 e
demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 e 2.
Prazo para justificar ausência no 1º turno eleitoral termina hoje
	 O	 prazo	 para	 justificar	 a	 ausência	 no	 primeiro	 turno	 da	
eleição	 termina	 nesta	 quinta-feira	 (6).	 Os	 eleitores	 podem	
acertar	a	pendência	com	a	Justiça	Eleitoral	pela	internet	ou	se	
dirigindo a um cartório eleitoral. Os eleitores que optarem por 
enviar	a	justificativa	online	devem	acessar	o	sistema	Justifica.	
[...] - (BRASIL	Giuliana	Saringer,	do	R7.	06/12/2018	-	05h00)

1) O texto de Giuliana Saringer pertence à classe da
Narração. Assinale a alternativa correta quanto à
justificativa de sua classificação.
a) É um texto narrativo porque narra uma história e neste

caso	é	uma	fábula.
b) O	texto	é	uma	crônica	que	narra	situações	do	dia	a	dia

sob uma ótica pessoal do escritor.
c) Há um exemplo de notícia que narra sobre ocorrências

reais	com	o	objetivo	de	informar.
d) Observa-se que é um conto porque narra algo para

alguém, ou seja, algo é contado.
2) Observe: “[...] enquanto o da segunda pode ser

realizado até dia 27 de dezembro deste ano.” [...].
Assinale a alternativa em que a palavra foi escrita com
o uso do mesmo processo da palavra em destaque.
a) analizado.  b) concretizado.  c) pesquizado.  d) avizado.

DESTAQUE	AQUI
1  2  3  4  5 6							 7		 8	 9  10  

11  12  13  14  15  16		 17		 18		 19  20  
Nome: Inscrição:
Assinatura do candidato:

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Analise a tira a seguir para responder as questões 3 e 4.

Toda	Mafalda.	Lavado,	J.	S.,	(Quino),	São	Paulo:	Martins	Fontes,	1993,	p.111

3) Observe: “ALÉM DISSO...” A palavra em destaque
recebe o acento agudo sobre a vogal e. Assinale a
alternativa que apresenta a regra correta do seu uso.
a) a palavra além é uma oxítona terminada com em, por

isso deve ser acentuada.
b) a palavra além é uma paroxítona terminada com em,

por isso deve ser acentuada.
c) a palavra além é uma oxítona terminada com m, por

isso deve ser acentuada.
d) a palavra além	possui	a	tônica	na	última	sílaba,	por	isso

deve ser acentuada.
4) O Texto é classificado como tira em quadrinhos porque

possui um ____ curto e obedece a sequência: ____,
criação de um _____ ou suspense e desfecho com
efeito de _____. Assinale a alternativa que completa
correta e respectivamente as lacunas.
a) grupo	de	quadros	/	introdução	/	cenário	/	ironia.
b) enunciado	/	abertura	/	episódio	/	seriedade
c) entrecho	/	exposição	/	ápice	/	sisudez
d) enredo	/	apresentação	/	clímax	/	humor

5) De acordo com a Morfologia, substantivo é a palavra
que dá nome aos seres e adjetivo indica características.
Assinale a alternativa que não apresenta substantivos
e adjetivos.
a) “Nasci em tempos rudes”.
b) “Que	eu	possa	dignificar”.
c) “Minha	condição	de	mulher”.
d) “E	me	fazer	pedra	de	segurança”.

Leia o trecho do poema “Assim eu vejo a vida” de Cora 
Coralina para responder as questões 6 e 7: 

A vida tem	duas	faces:
Positiva e negativa
O	passado	foi	duro
mas deixou o seu legado

6) Assinale a alternativa que apresenta correta e
respectivamente a classificação das palavras
destacadas.
a) artigo,	verbo,	conjunção,	adjetivo	e	pronome.
b) pronome, adjetivo, verbo, substantivo e adjetivo.
c) conjunção,	numeral,	adjetivo,	verbo,	pronome.
d) artigo,	substantivo,	conjunção,	verbo,	adjetivo.

7) Observe: “A vida tem duas faces: positiva e negativa”.
A frase abaixo apresenta a regra utilizada para o uso de
dois pontos (:) no trecho anterior. Assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta das lacunas.
Utiliza-se dois pontos (:) em enunciados que possuem
_________ com caráter _________.
a) um sujeito, explicativo. c) um aposto, enumerativo.
b) um substantivo, qualitativo.    d) vocativo, opinativo.
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8) Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da
crase.
a) Chegou em casa e à porta estava trancada.
b) Quem	são	os	heróis	à	que	eles	se	referem?
c) Sabemos	que	quem	vai	à	Paris	sempre	 traz	na	mala

um	perfume	especial.
d) Os	alunos	foram	à	escola	e	fizeram	a	prova	de	matemática.

9) Analise sintaticamente o trecho a seguir: “Bullying
é um ato caracterizado pela violência física e/ou
psicológica...” Assinale a alternativa incorreta quanto
à função sintática das palavras.
a) Bullying	 tem	 a	 função	 de	 mostrar	 do	 que	 estamos

falando	 e	 ato indica uma característica do que está
sendo dito.

b) Bullying é o sujeito e ato é o predicativo de sujeito.
c) A palavra Bullying	 tem	 a	 função	 de	 substantivo	 e	 a

palavra ato	funciona	como	ação,	portanto	um	verbo.
d) É	um	enunciado	que	possui	verbo	de	ligação	e	o	sujeito

simples.

Leia o texto abaixo para responder a questão 10.
Bullying na Escola

[...] No Brasil, a palavra “Bullying” é utilizada principalmente 
em	 relação	 aos	 atos	 agressivos	 entre	 alunos	 e/ou	 grupos	
de alunos nas escolas. Até pouco tempo, o que hoje 
reconhecemos	como	Bullying,	era	visto	como	fatos	 isolados,	
“briguinhas	 de	 criança”,	 e	 normalmente	 família	 e	 escola	
não	 tomavam	 atitude	 nenhuma	 a	 respeito.	 Atualmente, o 
Bullying é reconhecido como problema crônico nas escolas, 
e com consequências sérias, tanto para vítimas, quanto para 
agressores. [...] - (Por Thais	Pacievitch)

10) Observe que as palavras em destaque no texto estão
separadas por vírgulas. A seguir dê valor Verdadeiro (V)
ou Falso (F) para as afirmativas abaixo que justificam a
pontuação adequada.
(		)	A	 expressão	 “No	 Brasil”	 é	 um	 substantivo,	 portanto

deve ser separada por vírgula.
(  ) A palavra “Atualmente” é um adjetivo que deve ser

separado por vírgula.
(		)	A	expressão	“	Até	pouco	tempo”	é	um	adjunto	adverbial	em

início	de	frase	e	por	isso	deve	ser	separado	por	vírgula.
(  ) Deve-se usar vírgula para separar termos isolados da

oração.
Assinale a sequência correta:
a) V,	V,	F,	V						b)	F,	F,	V,	V      c)	V,	F,	V,	F						d)	F,	V,	V,	F

MATEMÁTICA

11) Paula comprou três camisas com valor unitário de
R$ 37,00; comprou quatro calças com valor unitário de
R$ 78,00; comprou cinco saias com valor unitário de
R$ 69,00 e pagou os 12 produtos com 6 notas de R$
100,00 e 4 notas de R$ 50,00. Nessas condições, Paula
recebeu de troco o valor de:
a) R$	48,00				b)	R$	42,00				c)	R$	34,00					d)	R$	32,00

12) O valor do aluguel da casa de Carlos é R$ 1.200,00 que

representa  de seu salário. Desse modo, a metade do
salário de Carlos equivale a:
a) R$	1.500,00 c) R$	720,00
b) R$	1.440,00 d) R$	1.800,00

13) O resultado da expressão [24 + 4 x (2 + 7 x 5)] indica a
altura em cm, de João. Se João crescer 7 cm a mais, então
sua altura será de: (Considere x a operação multiplicação).
a) 169	cm						b)	179	cm						c)	165	cm						d)	172	cm

14) Deseja-se separar todo o feijão contido em 3 sacos
de 48 quilogramas cada um em pacotes contendo 400
gramas de feijão. Nessas circunstâncias, o total exato
de pacotes necessários deve ser:
a) 240						b)	120						c)	360						d)	180

15) Um atleta percorreu 960 decímetros em 12 segundos. Se
permanecer nesse ritmo, o total em metros percorridos
pelo atleta, em um minuto e meio, será igual a:
a) 360						b)	720						c)	480						d)	600

CONHECIMENTOS GERAIS

16) Quanto às atividades econômicas que estão relacionadas
com o período de formação do território brasileiro, leia as
alternativas abaixo e assinale a incorreta:
a) No século XVI a economia se voltava, principalmente,

à	 produção	 de	 cana-de-açúcar	 e,	 neste	 período,	 o
povoamento	se	deu	na	faixa	litorânea

b) No	final	do	século	XVII,	 a	mineração	 foi	 fundamental
para	 a	 interiorização	 do	 país	 e,	 também	 foi	 uma
atividade urbanizadora

c) A	demanda	mineira	foi	responsável	pelo	crescimento	da
atividade	pecuária	que	avançou,	 inclusive	em	direção
ao sul do país

d) No	 século	 XX,	 a	 produção	 do	 café	 contribuiu	 para	 o
processo	de	urbanização,	especialmente	nos	estados
da	Bahia,	Sergipe	e	Alagoas

17) Em relação as causas do êxodo rural no período de
1960 e 2000, assinale a alternativa que apresenta de
forma incorreta uma causa do êxodo rural no período
citado.
a) Ampliação	das	relações	capitalistas	no	campo
b) Mecanização	da	agricultura	e	expansão	dos	latifúndios
c) Fortalecimento	das	relações	tradicionais	de	trabalho	no

campo (parceria, arrendamento etc.)
d) Os	 atrativos	 da	 cidade	 e	 a	 necessidade	 de	mão-de-

obra	na	indústria

18) Considere a seguir as afirmativas relacionadas aos
tipos de clima do território brasileiro, atribuindo
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
(		)	O	 domínio	 equatorial	 está	 relacionado	 com	 a	 porção

central do território brasileiro e os índices pluviométricos 
podem	variar	entre	1000	e	3500	milímetros/ano.

(		)	O	domínio	tropical	é	marcado	por	uma	alternância	entre	
a	estação	seca	e	a	estação	chuvosa.

(  ) O domínio semiárido é caracterizado por chuvas 
escassas, que ocorrem regularmente ao longo do ano.

(  ) O domínio subtropical apresenta médias térmicas 
acima de 24ºC, temperaturas anuais acima de 2500 
milímetros	e	ausência	de	estação	seca.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F,	V,	V,	F c) V,	V,	V,	F
b) F,	V,	F,	F d) V,	F,	F,	V

19) Parte do território do estado de Minas Gerais está
relacionado a um domínio morfoclimático com
características vegetacionais savânicas (Conti; Furlan,
2011). Assinale a alternativa que indica corretamente
este domínio.
a) Mares de morro c) Amazônico
b) Cerrado d) Caatinga

20) A economia do estado de Minas Gerais tem destaque
entre os municípios brasileiros. Em relação à economia
mineira, assinale a alternativa correta:
a) Municípios	 como	 Belo	 Horizonte,	 Betim,	 Uberlândia,

Contagem	e	Uberaba	são	importantes	no	setor	industrial
b) O	 setor	 primário	 representa	 a	 maior	 participação	 na

economia do estado, seguido pelo secundário e pelo
terciário

c) Os	cinco	municípios	com	maior	participação	no	Produto
Interno	Bruto	 (PIB)	mineiro	 são	Contagem,	Poços	de
Caldas, Varginha, Montes Claros e Divinópolis

d) O PIB do estado é o maior do país, e o PIB per capita é
o segundo,	estando	atrás	apenas	de	São	Paulo

RASCUNHO




