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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  DIORAMA - GO 

FISCAL DE TRIBUTOS AF-I 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA - GO – FISCAL DE TRIBUTOS AF-I 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto e responda as questões de 1 a 6. 
 
MINEIRO DIANTE DO MAR 
 
Affonso Romano de Sant'Anna 
 
Me lembro dessa cena: um adolescente chegando ao Rio 
e o irmão lhe prevenindo: "Amanhã vou te apresentar o 
mar". Isto soava assim: amanhã vou te levar ao outro lado 
do mundo, amanhã te ofereço a Lua. Amanhã você já não 
será o mesmo homem.  
E a cena continuou: resguardado pelo irmão mais velho, 
que se assentou no banco do calçadão, o adolescente, 
ousado e indefeso, caminha na areia para o primeiro 
encontro com o mar. Ele não pisava na areia. Era um 
oásis a caminhar. Ele não estava mais em Minas, mas 
andava num campo de tulipas na Holanda. O mar, a 
primeira vez, não é um rito que deixe um homem impune. 
Algo nele vai-se aprofundar.  
E o irmão lá atrás, respeitoso, era a sentinela, o sacerdote 
que deixa o iniciante no limiar do sagrado, sabendo que 
dali para a frente o outro terá que, sozinho, enfrentar o 
dragão. E o dragão lá vinha soltando pelas narinas as 
ondas verdes de verão. E o pequeno cavaleiro, destemido 
e intimidado, tomou de uma espada ou pedaço de pau 
qualquer para enfrentar a hidra que ondeava mil cabeças, 
e convertendo a arma em caneta ou lápis, começou a 
escrever na areia um texto que não terminará jamais. Que 
é assim o ato de escrever: mais que um modo de se 
postar diante do mar, é uma forma de domar as vagas do 
presente convertendo-o num cristal passado. 
Não, não enchi a garrafinha de água salgada para mostrar 
aos vizinhos tímidos retidos nas montanhas, e fiz mal, 
porque muitos morreram sem jamais terem visto o mar 
que eu lhes trazia. Mas levei as conchas, é verdade, que 
na mesa interior marulhavam lembranças de um luminoso 
encontro de amor com o mar.  
Certa vez um missionário branco pregava a negros 
africanos, e ao convertê-los dizendo que Cristo havia 
morrido por eles há dois mil anos, ouviu do chefe da tribo 
a seguinte recriminação: "Então, ele morreu há dois mil 
anos e só agora o senhor vem nos contar?" É a mesma 
coisa com o mar, encontrá-lo assim numa tarde como 
numa tarde se encontra o amor, é pensar: "Como pude 
viver até hoje sem esse amor, como pude viver na 
ausência do mar?".  
[...] 
Os cariocas vão achar estranho, mas devo lhes revelar: 
carioca, com esse modo natural de ir à praia, desvaloriza o 
mar. Ele vai ao mar com a sem-cerimônia que o mineiro 
vai ao quintal. E o mar é mais que horta e quintal. É 
quando atrás do verde-azul do instante o desejo se alucina 
num cardume de flores no jardim. O mar é isso: é quando 
os vagalhões das noites se arrebentam na aurora do sim. 
[...] 
O mar é o mestre da primeira vez e não para de ondear 
suas lições. Nenhuma onda é a mesma onda. Nenhum 
peixe o mesmo peixe. Nenhuma tarde a mesma tarde. O 
mar é um morrer sucessivo e um viver permanente. Ele se 
desfolha em ondas e não para de brotar. A contemplá-lo, 
ao mesmo tempo sou jovem e envelheço. 
O mar é recomeço. 
Affonso Romano de Sant'Anna 
 

1) O autor utiliza-se de várias metáforas para 
descrever o mar. Assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a essa afirmativa: 
a) " Os cariocas vão achar estranho, mas devo lhes 
revelar: carioca, com esse modo natural de ir à praia, 
desvaloriza o mar ". 
b) " E o dragão lá vinha soltando pelas narinas as ondas 
verdes de verão. " 
c) " tomou de uma espada ou pedaço de pau qualquer 
para enfrentar a hidra que ondeava mil cabeças... " 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) " Mas levei as conchas, é verdade, que na mesa 
interior marulhavam lembranças de um luminoso 
encontro de amor com o mar. " A palavra sublinhada 
tem o sentido de: 
a) formar ondas. 
b) reviver lembranças. 
c) aguçar o medo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) " O mar é um morrer sucessivo e um viver 
permanente. Ele se desfolha em ondas e não para de 
brotar. " Com essa afirmativa, o autor compara o mar 
com: 
a) a própria vida, cheia de vicissitudes e surpresas. 
b) o medo do adolescente ao deparar-se com o gigantesco 
mar. 
c) o primeiro encontro de um mineiro com a beleza do 
mar. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Considerando a palavra “ausência”, assinale a 
palavra que NÃO obedece à mesma regra de 
acentuação gráfica. 
a) Tímidos. 
b) Ânsia . 
c) Adolescência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Sobre o uso de acentuação em palavras do texto, 
analise as assertivas que seguem, assinalando a 
CORRETA:  
I- As palavras tímidos e atrás são acentuadas pela 
mesma regra. 
II- Oásis é acentuada pela mesma regra de egoísta.  
III- Missionário e água são, ambas, paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente. 
a) Estão corretas as II e III. 
b) Está correta apenas a III. 
c) Estão corretas as I e II. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
6) A substituição do adjetivo em destaque por 
qualquer dos sinônimos indicados altera 
fundamentalmente o sentido do enunciado em:  
a) E o pequeno cavaleiro, destemido e intimidado... 
(receoso / aterrorizado) 
b)... resguardado pelo irmão mais velho,... 
(protegido/ amparado) 
c) O mar é um morrer sucessivo e um viver permanente. 
(contínuo, insistente) 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Há palavras escritas de maneira INCORRETA na 
frase: 
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a) Ele obteve grande êxito em não hesitar na escolha da 
profissão. 
b) O excessivo uso de agrotóxicos prejudica a saúde da 
humanidade. 
c) Houve contensão de despezas para que a extenção dos 
equipamentos fosse efetuada. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8)  Quanto à regência verbal, a frase construída 
conforme a norma culta é:  
a) Ele lembrou de todos os acontecimentos. 
b) O gerente visou, minuciosamente , à documentação. 
c) A plateia assistia atenta à palestra. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
9) Assinale a alternativa em que houve erro quanto à 
classificação das figuras de linguagem em relação às 
frases: 
a)“Pois fui visitar uma amiga cuja filha adolescente, de 14 
anos, tem o rosto de um anjo de catedral, mas se veste de 
preto, como um morcego.”  
(Walcyr Carrasco) – Eufemismo 
b)“Sol e lua, 
Noite e dia. 
Sou o fui  
E o serei…” >>O sol e a lua não se encontram, são 
distintos, noite e dia também. Sou, retrata o hoje, fui,o 
passado. Parece retratar alguém com uma personalidade 
diversa, que não precisa ser algo definido. 
(Carlos Queiroz Telles)- Antítese 
c)“A lua foi ao cinema  
passava um filme engraçado.  
A história de uma estrela  
Que não tinha namorado.”  
(Paulo Leminski) - Personificação 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa em que há correção quanto 
aos processos de formação de palavras: 
  

  
 

 
 
I- Na primeira tirinha, pernilongo é uma palavra 
formada por aglutinação. 
II- Na segunda tirinha, vegetariano é uma palavra 
formada por sufixação. 
III- Na primeira tirinha, pernilongo é uma palavra 
formada por justaposição. 
a) Estão corretas a II e a III. 
b) Estão corretas a I e a II. 
c) Está correta apenas a I. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
MATEMÁTICA 

 

11) Para que a equação     (7  4)        

admita raízes simétricas e encontre o valor de   . 

a)   
 

 
 

 

b)   
 

 
 

 
c)     
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Um capital de R$ 125.000,00 foi investido no 
regime de juros simples a uma taxa de 1,2% ao 
bimestre. Após 36 meses o montante desse 
investimento será de: 
a) R$ 164.000,00. 
b) R$ 152.000,00. 
c) R$ 146.000,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Tobias gasta 1h45min para ir de carro de sua casa 
até a casa da sua namorada, que fica em outra cidade, 
andando a uma velocidade de 60 km/h. Em um 
determinado sábado Tobias precisa fazer o mesmo 
trajeto em apenas 1h15min, para isso ele terá que 
andar a uma velocidade de: 
a) 84 km/h. 
b) 76 km/h. 
c) 96 km/h. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Dada a equação do 2º grau x² + 2x + m – 6 = 0, e 
sabendo que zero é uma das raízes dessa equação, o 
valor de m² - 28 é: 
a) 16. 
b) 12. 
c) 8. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Rodrigo comprou um imóvel no ano de 2015. Em 
2018 ele vendeu esse mesmo imóvel pelo valor de R$ 
616.500,00, o que representou um aumento de 37% se 
comparado ao valor da compra. Sendo assim, o valor 
pago por Rodrigo pelo imóvel em 2015 foi de 
aproximadamente: 
a) R$ 450.000,00. 
b) R$ 388.000,00. 
c) R$ 420.000,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Em um concurso público 3.250 candidatos fizeram 
a prova e a razão entre o número de candidatos 
homens e mulheres foi de 4/9. Sabendo que 3/5 das 
mulheres que fizeram a prova desse concurso foram 
reprovadas, o número de mulheres aprovadas foi de:  
a) 1.650. 
b) 1.350. 
c) 2.150. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Um capital de R$ 28.000,00 foi investido no regime 
de juros simples, a uma taxa de 6% ao ano. Após três 
anos e quatro meses esse capital renderá um 
montante de: 
a) R$ 33.600,00. 
b) R$ 31.400,00. 
c) R$ 32.200,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
18) Uma praça circular está sendo construída no 
centro de uma cidade, como essa praça será toda 
gramada a prefeitura precisa saber a área total da 
praça para encomendar as placas de grama. Sabendo 
que a praça possuirá uma circunferência de 200,96 
metros, a quantidade de metros quadrados de grama 
que deverá ser comprada pela prefeitura será de: 
(Utilize π = 3,14) 
a) 2.631,02 m². 
b) 3.215,36 m². 
c) 2.258,44 m². 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

19) O conjunto solução da equação 
  

 
    

  

 
  , é: 

a) (0, 7). 
b) (7, 3). 
c) ( - 3, 1). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Uma loja de eletrônicos estava vendendo 
determinado modelo de televisão por um preço x. 
Devido uma grande procura pelo produto essa loja 
aumentou o preço duas vezes em uma semana, o 
primeiro aumento foi de 4,2% e o segundo de 3,8%. O 
preço final da televisão, se comparado ao preço 
inicial, corresponde um aumento de 
aproximadamente: 
a) 8,16%. 
b) 8,00%. 
c) 8,05%. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

21) Leia o trecho abaixo e complete as lacunas:  
 Diorama é um município do estado de Goiás. Sua 
população segundo o  IBGE é de aproximadamente  
_______habitantes. Localiza-se na região _______do 
Estado de Goiás.  
a) 2.484 / oeste 
b) 10.362  / leste 
c) 15.658 / sul 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Sobre a história do município de Diorama –GO 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Por volta de 1946, teve início a formação do 
povoado, nas terras férteis e bem servidas de água, 
pertencente ao Município de Iporá.  
II- Os primeiros habitantes foram Antônio Mendes, 
Geraldo Germano da Silva, Olímpio Abadia dos 
Santos, Teodomiro Cosme de Sá, Antônio Francisco 
Itacaramby e Eva Benuto Dias e filhos, que passaram a 
desenvolver as atividades agrícolas na região.  
III- Para a formação do povoado, Edmundo Benuto 
Dias fez a doação de uma área de 628.513 m². A 
localidade denominou-se, inicialmente, Aropi, inversão 
de Iporá, município sede, e de grande influência na 
região. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
23) Assinale a alternativa que refere-se ao gentílico do 
município de Diorama – GO: 
a) Dioramense. 
b) Dioramensista. 
c)  Dioramensese. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) O Estado de Goiás está localizado na Região 
Centro-Oeste do Brasil, e possui uma área de 
aproximadamente:  
a) 340.111,376 km². 
b) 112.369,856 km². 
c) 95.687,145 km². 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25)  Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
O Estado de Goiás possui aproximadamente _____ 
municípios.  
a) 98 
b) 112 
c) 246 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 


