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INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 – A Europa sempre esteve na vanguarda dos acontecimentos. Foi ela que dominou e
influenciou outros continentes. O capitalismo teve origem no continente europeu mas
expandiu-se a outros continentes, através:
a)
b)
c)
d)
e)

do Renascimento;
das Cruzadas;
das Grandes Navegações;
das Reformas Religiosas;
do Imperialismo do século XIX.

12 – Com novas tecnologias e ampliação dos mercados consumidores, os grandes
capitalistas procuraram comprar ou falir concorrentes. Nasce aí as holdings,
caracterizadas por:
a) fusão de várias empresas em uma única, que passa a regular a oferta e a impor os
preços finais;
b) associação de várias empresas a uma grande empresa;
c) uma holding centraliza e controla suas associadas e detém a maior parte de suas
ações;
d) são acordo entre empresas independentes do mesmo ramo que, para evitar os
desgastes da concorrência dividem o mercado entre si e fixam preços comuns;
e) os itens B e C são complementares e estão corretos.
13 – O Neoliberalismo surgiu na Europa e América do Norte como uma reação ao
Estado Intervencionista e ao Estado de Bem-estar Social. Ele não é uma unanimidade
mundial. Existiu um grupo, representantes da politica social democrata europeia, que
prometia promover a justiça social, denominada Terceira via. Indique a alternativa que
apresenta seus representantes:
a)
b)
c)
d)
e)

Tony Blair (Reino Unido) e Bill Clinton (EUA);
Gerhard Schroeder (Alemanha) e Margareth Tchatcher (Reino Unido);
Lionel Jospin (França) e Tony Blair (Reino Unido);
Jorge W. Bush (EUA) e Lionel Jospin (França);
Margareth Tchatcher (Reino Unido) e Jorge W. Bush (EUA).

14 – A conferência de Bretton Woods, em 1944 teve como reflexos:
a) cada país seria obrigado a adotar uma política monetária que mantivesse a taxa
de câmbio de suas moedas dentro de determinado valor indexado ao dólar;

b) criação do Fundo Monetário Internacional (FMI);
c) criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) que
hoje faz parte do Grupo Banco Mundial;
d) no terreno político, uma consequência foi a criação das Nações Unidas (ONU);
e) todas as alternativas estão corretas.
15 – Hoje, sem dúvidas a União Europeia está entre as primeiras colocadas no que se
refere ao volume mundial tanto de exportações quanto de importações, conta com mais
de uma dezena de países membros. Sua origem está no Mercado Comum Europeu
(MCE) que teve originalmente, quais países:
a)
b)
c)
d)
e)

França, Itália e Dinamarca;
Alemanha Oriental, Suíça e França;
Alemanha Ocidental, Holanda e França;
França, Itália e Portugal;
Alemanha Ocidental, França e Itália.

16 – Atualmente, qualquer fato em qualquer parte do mundo é transmitido em tempo
real ao mundo inteiro. Podemos dispor de produtos de qualquer parte do mundo
praticamente sem sair de casa. É a globalização que veio para ficar. Ela é bastante
criticada por alguns pelos seguintes motivos:
a)
b)
c)
d)
e)

aumentar a desigualdade social e econômica;
aumentar o desemprego conjuntural e estrutural;
facilitar a atuação das entidades do crime organizado;
pelos danos causados ao meio ambiente;
todas as alternativas estão corretas.

17 – Aponte a alternativa que apresenta as características comuns dos países membros
do BRICS:
a) baixa mortalidade infantil e riqueza em recursos naturais;
b) alto grau de escolaridade e grande extensão territorial;
c) apresentam grandes desigualdades econômicas entre as várias regiões do país e
alto índice de mortalidade infantil;
d) tem grandes populações e renda per capta acima de US$30.000;
e) exportam muita matéria prima e possuem baixa mortalidade infantil.
18 – Qual das alternativas apresenta uma meta que não consta na Declaração do
Milênio, elaborada pela ONU em 2000:
a)
b)
c)
d)
e)

erradicar a fome e a pobreza extrema;
estabelecer a educação universal;
reduzir a mortalidade infantil;
controlar ou limitar a “remessa de lucros” das empresas transnacionais;
promover a igualdade entre os gêneros e a autonomia das mulheres.

19 – Em se tratando da África Subsaariana muitos países são ricos em recursos naturais,
mas apresentam um legado negativo quanto a exploração desses minérios:

a) grupos armados aproveitam essa riqueza e fazem negócios com companhias
transnacionais;
b) os grupos supracitados sustentam guerras civis em um fenômeno denominado “a
maldição dos recursos”;
c) os recursos naturais são explorados para além do nível sustentável e,
consequentemente, destroem habitats naturais;
d) o aproveitamento de minérios está relacionado com a origem de conflitos
armados e violência;
e) todas as alternativas apresentam o lado negativo deste cenário.
20 – Os países latino-americanos possuem em comum algumas características
socioeconômicas que precisam ser superadas para melhorar o nível de vida da
população. Assinale a alternativa que apresenta a característica que não se aplica a estes
países:
a) enormes desigualdades sociais;
b) grandes desigualdades de renda e oportunidades;
c) independência financeira em relação a organismos internacionais e de países
ricos;
d) dependência tecnológica de nações desenvolvidas;
e) o tráfico de drogas que desestabiliza a estrutura econômica e social e abala
instituições governamentais.
21 – A agricultura moderna ou de precisão, típica dos países desenvolvidos, apresenta
as seguintes características, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

uso de sementes selecionadas;
mão de obra familiar numerosa e as vezes sem qualificação;
uso intensivo de máquinas;
técnicas modernas na produção agrícola;
caráter empresarial.

22 – O carvão mineral, grande protagonista da primeira etapa da revolução industrial,
vem adquirindo grande importância novamente. Sobre este minério, indique a afirmação
correta:
a) é matéria prima na produção de aço nas usinas siderúrgicas;
b) utilizado na produção de energia elétrica a partir do aquecimento das caldeiras
em usina termelétricas;
c) importante como matéria prima do setor carboquímico na produção de
inseticidas, tintas, corantes, entre outros;
d) mais de 80% das jazidas de carvão mineral encontram-se no hemisfério norte;
e) todas as alternativas estão corretas.
23 – O objeto de estudo da Geografia é o espaço geográfico, compreendido como:
a) combinação entre elementos naturais e construídos pelos seres humanos;
b) resultado das relações econômicas, políticas e culturais;
c) tem como ator principal o ser humano;

d) um meio fundamental para a compreensão do mundo de hoje;
e) todas as alternativas estão corretas.
24 – Sobre os fusos horários: Alguns países estabeleceram modificações no traçado dos
fusos para que as horas coincidissem dentro de limite de países, estados, etc. A essa
prática, dá-se o nome de:
a)
b)
c)
d)
e)

fuso horário técnico;
fuso horário político ou civil;
fuso horário cronológico;
fuso horário analítico;
fuso horário natural.

25 – Uma das consequências do movimento de translação da Terra é as estações do ano.
Assim sendo, quando inicia o Outono no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte tem
início:
a)
b)
c)
d)
e)

o Inverno;
a Primavera;
o Verão;
o Outono;
o Ano bissexto.

26 – O uso do GPS (Global Positioning Sistem) está fortemente disseminado e o
dispositivo já se tornou bastante acessível a população civil. É um importante recurso
cartográfico pois possibilita:
a)
b)
c)
d)
e)

mapeamento de rotas marítimas e terrestres;
mapeamento de redes de transmissão de energia elétrica;
mapeamento de correntes marítimas e ecossistemas;
monitoramento de desastres ambientais e da fauna de certas regiões;
todas as alternativas estão corretas.

27 – Por muito tempo o maior perigo a cidades costeiras estava na elevação do nível do
mar. Em estudos recentes, verificou-se que o solo está cedendo mais rápido que a
elevação do nível do mar. Onde está a causa desse problema?
a)
b)
c)
d)
e)

terremotos, originados pelos movimentos das placas tectônicas;
vulcões, originados pela deriva continental;
erosão, provocada pela extração de água;
perfurações petrolíferas;
atividade mineradora.

28 – A produção de lixo pelo homem cresce avassaladoramente. São vários tipos,
fazendo com que se tornem o maior responsável pela poluição e contaminação do solo.
Assinale a alternativa que não contempla lixo comercial ou lixo industrial:
a) resíduos de alimentos;
b) lâmpadas e remédios;
c) gases oxidantes e ácidos;

d) urânio e Tório;
e) papel e vidro.
29 – Referindo-se as teorias demográficas, assinale a que diverge das teorias
malthusiana e neomalthusiana:
a)
b)
c)
d)
e)

Teoria Reformista ou Marxista;
Teoria Evolucionista-Darwinista;
Teoria Criacionista-Religiosa;
Teoria Relativa ou Marxista;
Teoria da Segurança Demográfica.

30 – Quando o assunto é migrações ou movimentos migratórios, deparamo-nos com um
fenômeno interessante: o grande número de imigrantes internacionais o que constitui o
5º “país” mais populoso do mundo. Indique quais são os motivos que fazem as pessoas
migrarem para outros países:
a)
b)
c)
d)
e)

as desigualdades de renda;
a pobreza;
o desemprego;
as guerras e a fome;
todas as alternativas apresentam causas da imigração.

