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Nome do candidato: 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• O candidato receberá do fiscal: 

Um Caderno de Questões contendo 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha. 

Uma Folha de Respostas para a Prova Objetiva. 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 

completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

• A totalidade da Prova terá a duração de duas horas e trinta minutos incluindo o tempo para preenchimento da Folha de 

Respostas da Prova Objetiva. 

• Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, 

entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de 

Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção. 

• O candidato não poderá levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período de sigilo. 

• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos. 

• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 

volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 

sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 

candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso. 

• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento, não podendo permanecer nas 

dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA 

 

• Preencha os dados do candidato, em letras de forma, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

• Na folha de resposta deve conter a assinatura do candidato. 

• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

• Use caneta transparente de tinta azul ou preta. 

• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas. 

• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 

mais de uma resposta, emendas ou rasuras. 

• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme exemplo abaixo: 

 

QUESTÕES A B C D 

1     

2     

 

• Todas as questões deverão ser respondidas. 

 

 

 

 

Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência. 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.   
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder 

às questões de 1 a 9. 

 

TEXTO I (Interpretação de Texto) 

 

Amazônia Centro do Mundo 

Encontro histórico reúne, neste momento, líderes da 

floresta, ativistas climáticos internacionais, 

cientistas do clima e da Terra e alguns dos melhores 

pensadores do Brasil 

 

Neste momento, na Terra do Meio, coração da maior 

floresta tropical do planeta, uma formação humana 

inédita está reunida para criar uma aliança pela 

Amazônia. É um encontro de diferentes em torno de 

uma ideia comum: barrar a destruição da floresta e 

dos povos da floresta, hoje devorada por predadores 

de toda ordem. Entre eles, as grandes corporações de 

mineração e o agronegócio insustentável. É também 

um encontro para salvar a nós mesmos e as outras 

espécies, estas que condenamos ao nos tornarmos 

uma força de destruição. Nesta luta, devemos ser 

liderados pelos povos da floresta – os indígenas, 

beiradeiros e quilombolas que mantêm a Amazônia 

ainda viva e em pé. Este é um encontro de 

descolonização. Por isso, não um encontro na 

Europa nem um encontro nas capitais do Sudeste do 

Brasil. Deslocar o que é centro e o que é periferia é 

imperativo para criar futuro. Na época em que nossa 

espécie vive a emergência  

 

climática, o maior desafio de nossa trajetória, a 

Amazônia é o centro do mundo. É em torno dela que 

nós, os que queremos viver e fazer viver, precisamos 

atravessar muros e superar barreiras para criar um 

comum global. [...] 

 

Todas estas pessoas deixaram suas casas e seus 

países convidadas por mim, pelo Instituto 

Ibirapitanga, pelo Instituto Socioambiental e pela 

Associação dos Moradores da Reserva Extrativista 

Rio Iriri. Algumas viajaram semanas num barco à 

vela, para conhecer de forma profunda, com seu 

corpo no corpo do território, a floresta e os povos da 

floresta. É instinto de sobrevivência o que as move, 

mas é também amor. É movimento de vida numa 

geopolítica que impõe a morte da maioria para o 

benefício e os lucros da minoria que controla o 

planeta. É uma pequena grande COP da Floresta 

criada a partir das bases. Aqui, não há cúpula. [...] 

No encontro Amazônia Centro do Mundo haverá 

população da cidade e da floresta. E também os 

produtores rurais que colocam alimento na mesa da 

população, aqueles que respeitam os povos 

tradicionais e atuam preservando a Amazônia, 

porque sabem que dela depende o seu sustento. 

Sabemos que há fazendeiros que destroem a floresta, 

mas também sabemos que há agricultores que a 

respeitam e têm mudado suas práticas para 

responder aos desafios do colapso climático que 

atingirá a todos, produtores que respeitam a lei e a 

democracia e que também querem viver em paz. 

Pessoas que perceberam que precisam não apenas 

parar de desmatar, mas reflorestar a floresta. 

O fim do mundo não é um fim. É um meio. É o que 

os povos indígenas nos mostram em sua resistência 

de mais de 500 anos à força de destruição promovida 

pelos não indígenas. À tentativa de extermínio 

completo, seja pela bala, seja pela assimilação. Hoje, 

meio milênio depois da barbárie produzida pelos 

europeus, as populações indígenas não apenas não se 

deixaram engolir como aumentam. E erguem, mais 

uma vez, suas vozes para denunciar que os brancos 

quebraram todos os limites e constroem rapidamente 

um apocalipse que, desta vez, atinge também os 

colonizadores: a maior floresta tropical do mundo 

está perto de alcançar o ponto de não retorno. Dizem 

isso muito antes do que qualquer cientista do clima. 

Alguns de seus ancestrais plantaram essa floresta. 

Eles sabem. 

Como Raoni tem repetido há décadas: “Se continuar 

com as queimadas, o vento vai aumentar, o sol vai 

ficar muito quente, a Terra também. Todos nós, não 

só os indígenas, vamos ficar sem respirar. Se 

destruir a floresta, todos nós vamos silenciar”. 

Os humanos, estes que sempre temeram a catástrofe 

na larga noite do mundo, tornaram-se a catástrofe 

que temiam. Alteraram o clima do planeta. 

Ameaçaram a sobrevivência da própria espécie na 

única casa que dispõem. Mas não todos os humanos. 

Uma minoria dos humanos, abrigada nos países 

desenvolvidos demais, consumiu o planeta. As 

consequências, porém, já são sentidas pelas maiorias 

pobres e pelos povos que não cabem nas categorias 

de rico e de pobre impostas pelo capitalismo. [...] 

 

BRUM, Eliane. El País. Disponível em: 

<encurtador.com.br/ 

BHTV1>. Acesso em: 16 nov. 2019. 

 

 

1 - Analise estes itens. 

I. Grandes empresas mineradoras que atuam, ou 

querem atuar, na região da floresta. 

II. Donos de agronegócios estabelecidos, ou que 

querem se estabelecer, na região da floresta. 

III. Capitalistas de países desenvolvidos que 

contribuíram para o desgaste do planeta de forma 

geral. 

De acordo com o texto, são predadores da floresta 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 
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2 - Releia este trecho. 

“[...] os indígenas, beiradeiros e quilombolas que 

mantêm a Amazônia ainda viva e em pé.” 

A palavra destacada é formada por 

A) derivação prefixal. 

B) derivação sufixal. 

C) composição por aglutinação. 

D) composição por justaposição. 

 

3 - De acordo com o texto I, para que soluções sejam 

encontradas para barrar a destruição da floresta e de 

seus povos, são atitudes necessárias, exceto: 

 

A) União de diferentes povos na busca de soluções 

para os problemas enfrentados pela floresta. 

B) Conscientização das pessoas em relação ao 

chamado ponto de não retorno da floresta. 

C) Conhecimento da história relacionada à 

dominação europeia sobre os povos da floresta. 

D) Compreensão da necessidade de não apenas 

conservar, mas também de repovoar a floresta. 

 

4 - A conjunção “mas” pode assumir diferentes 

significados em um texto. 

Assinale a alternativa cujo significado dessa 

conjunção está incorretamente expresso entre 

parênteses. 

A) “É instinto de sobrevivência o que as move, mas 

é também amor.” (ADIÇÃO) 

B) “[...] há fazendeiros que destroem a floresta, mas 

também sabemos que há agricultores que a 

respeitam [...]” (RETIFICAÇÃO) 

C) “[...] precisam não apenas parar de desmatar, mas 

reflorestar a floresta.” (OPOSIÇÃO) 

D) “Ameaçaram a sobrevivência da própria espécie 

na única casa que dispõem. Mas não todos os 

humanos.” (RETIFICAÇÃO) 

 

5 - Releia este trecho. 

“Os humanos, estes que sempre temeram a 

catástrofe na larga noite do mundo, tornaram-se a 

catástrofe que temiam.” 

Assinale a alternativa cuja palavra negritada não é 

acentuada pela mesma regra de acentuação da 

palavra destacada nesse trecho. 

 

A) “Na época em que nossa espécie vive a 

emergência climática [...]” 

B) “Todos nós, não só os indígenas, vamos ficar 

sem respirar.” 

C) “[...] para responder aos desafios do colapso 

climático que atingirá a todos [...]” 

D) “Ameaçaram a sobrevivência da própria 

espécie na única casa que dispõem.” 

 

6 - Releia este trecho. 

“Os humanos, estes que sempre temeram a 

catástrofe na larga noite do mundo, tornaram-se a 

catástrofe que temiam. Alteraram o clima do 

planeta.” 

A relação existente entre as duas frases desse trecho 

é de: 

 

A) causa e consequência. 

B) espaço e tempo. 

C) permissão e concessão. 

D) comparação e equidade. 

 

7 - Nos trechos a seguir, a palavra destacada pode 

ser substituída pela palavra entre parênteses sem 

alterar o sentido original do trecho, exceto em: 

 

A) “Aqui, não há cúpula.” (CHEFIA) 

B) “Se destruir a floresta, todos nós vamos 

silenciar” (MORRER) 

C) “[...] aos desafios do colapso climático que 

atingirá a todos [...]” (DESENVOLVIMENTO) 

D) “Deslocar o que é centro e o que é periferia é 

imperativo para criar futuro.” (PEREMPTÓRIO) 

 

8 - Esse tipo de texto é um(a) 

 

A) notícia, pois busca informar o leitor acerca do 

evento que está ocorrendo na Amazônia. 

B) artigo de opinião, porque seu intuito é expor a 

opinião do suporte pelo qual circula. 

C) notícia, pois fornece dados típicos de um texto 

desse tipo de gênero textual. 

D) artigo de opinião, pois busca convencer o leitor 

sobre a opinião exposta pela autora. 

 

9 - São características presentes no texto, exceto: 

 

A) Ironia. 

B) Discurso direto. 

C) Linguagem denotativa e conotativa. 

D) Uso da norma-padrão. 

 

10 - Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão ortograficamente corretas: 

 

A) Exagero, zelador, aza 

B) Isopor, zebra, aseitona 

C) Exame, compasso, bronze 

D) Percurso, pensão, inceticida 

 

11 - Marque a opção CORRETA que apresenta um 

verbo regular. 

 

A) Sumir. 

B) Polir. 

C) Perder. 

D) Pedir 

 

12 - A alternativa em que todas as palavras 

obedecem a mesma norma de acentuação gráfica é: 
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A) saúde - solúvel - saída. 

B) café - você - corrói. 

C) pátria - indícios - critério. 

D) pólo -álbum - táxi. 

 

13 - Assinale a alternativa que apresenta um 

vocábulo separado por sílaba incorretamente. 

 

A) Nos-sa. 

B) Al-guém. 

C) Sol. 

D) Qu-em. 

 

14 - Qual o antônimo de “lá”? 

 

A) Aqui. 

B) Distante. 

C) Longe. 

D) Grande. 

 

15 - Qual o sinônimo de “sã”? 

 

A) Doida. 

B) Em boa saúde mental. 

C) Precisando de cuidados. 

D) Honesta. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO  

 

16 - Em questões de raciocínio lógico, utilizam-se 

sentenças, que são expressões de um pensamento 

completo, compostas por um sujeito e por um 

predicado. Por exemplo, “Joaquim trabalhou ontem 

no mercado” é uma sentença. Entre os vários tipos 

de sentenças, existe a “Imperativa”, quando há uma 

mensagem de ordem. Considerando essa 

informação, assinale a alternativa que apresenta uma 

sentença do tipo imperativa.  

 

A) O dia está lindo!  

B) O computador não liga.  

C) Irá chover no próximo domingo?  

D) Resolva sua prova com atenção.  

 

17 - Considere a seguinte proposição condicional: 

“Se o desconto for de 30%, então comprarei o 

fogão.” Por definição, a contra positiva dessa 

proposição condicional será dada por: 

 

A) “Se eu comprar o fogão, então o desconto não foi 

de 30%.” 

B) “Se eu não comprar o fogão, então o desconto 

não foi de 30%.”  

C) “Se eu não comprar o fogão, então o desconto foi 

de 30%.” 

 D) “Se o desconto não foi de 30%, então comprarei 

o fogão.”  

 

18 - Números naturais não nulos são os números 

usados para contar objetos do mundo real, diferentes 

de zero e sempre positivos. Seja n um número 

natural não nulo, par, tal que n é maior que 3 e 

menor que 10, então um possível valor para n é: 

 

A) 12.  

B) 5.  

C) 8.  

D) 3.  

 

19 - Considere os conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8} 

e B = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Se x é um número ímpar e 

um divisor de 28, tal que x pertença a A e pertença a 

B, então o valor de x é igual a: 

  

A) 7.  

B) 3.  

C) 4.  

D) 8.  

 

20 - Com o objetivo de presentear algumas crianças 

de 3 creches, um grupo de amigos arrecadou 400 

brinquedos. Segundo o número de crianças em cada 

creche, foi feita a seguinte distribuição: 1/4 do total 

de brinquedos foi entregue na primeira creche, 4/10 

do total de brinquedos foi entregue na segunda e o 

restante foi entregue na terceira creche. Dessa forma, 

o total de brinquedos entregues na terceira creche é 

igual a: 

  

A) 100.  

B) 160.  

C) 150.  

D) 140.  

 

21 - O dinheiro do senhor Francisco rende 

mensalmente 2%. É possível dizer que, a seis meses 

antes, uma quantia de R$ 1.500,00 hoje, valia 

aproximadamente: 

A) R$ 1.297,31 

B) R$ 1.320,00 

C) R$ 1.329,31 

D) R$ 1.358,60 

 

22 - Em uma cidade, foi feito um levantamento 

sobre acidentes de trânsito no perímetro urbano e 

constatou-se que ocorreram 320 acidentes 

exclusivamente com carros esportivos e 25 acidentes 

exclusivamente com motocicletas. Não ocorreram 

acidentes com carros esportivos e motocicletas no 

mesmo acidente de trânsito. Após uma campanha 

preventiva sobre acidentes no trânsito, divulgada em 

vários meios de comunicação, espera-se que, no 

próximo ano, haja uma redução de 192 acidentes 

com carros esportivos e que a redução de acidentes 

com motocicletas ocorra na mesma proporção. Com 
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base nessas informações, o número esperado de 

acidentes com motocicletas para o próximo ano 

corresponde a  

 

A) 20 acidentes. 

B) 10 acidentes.  

C) 15 acidentes.  

D) 5 acidentes.  

 

23 - Em um grupo composto por 135 pessoas, 81 

pessoas são do sexo masculino e o restante é do sexo 

feminino. Nos finais de semana, entre as pessoas 

desse grupo, 50% das pessoas do sexo feminino 

afirmaram que gostam de ir ao cinema e 27 pessoas 

do sexo masculino afirmaram que gostam de praticar 

esporte.  

Dessa forma, entre as pessoas desse grupo, é correto 

afirmar que: 

 

A) o total de pessoas do sexo masculino que pratica 

esportes nos finais de semana é igual ao total de 

pessoas do sexo feminino. B) o total de pessoas do 

sexo feminino que gosta de ir ao cinema é superior 

ao total de pessoas do sexo masculino que não 

afirma gostar de praticar esporte nos finais de 

semana.  

C) 27% do total de pessoas desse grupo são do sexo 

masculino e gostam de praticar esportes nos finais 

de semana.  

D) 20% do total de pessoas desse grupo são do sexo 

feminino e não afirmaram gostar de ir ao cinema nos 

finais de semana.  

 

24 - Um fazendeiro dispõe de uma área total de 500 

metros quadrados para o plantio de duas culturas. 

50% dessa área total devem ser destinadas ao plantio 

de soja; 70% da área restante devem ser destinadas 

ao plantio de trigo e, na área onde não há plantio 

dessas duas culturas, deve ser construído um 

depósito de materiais. 

 Dessa forma, a taxa percentual da área onde será 

construído o depósito, em relação à área total, é 

igual a: 

 

A) 15%.  

B) 25%. 

C) 30%. 

D) 10%.  

 

25 - Cada uma das trinta casas de uma rua é 

identificada por um número de 11 a 40 e essas casas 

estão interligadas por uma fiação de rede elétrica. 

Ocorreu uma pane na energia elétrica dessa rua e um 

técnico informou a um eletricista que ocorreu um 

curto-circuito na fiação de todas as casas 

identificadas por um número que contém o 

algarismo 1, ao menos uma vez. O eletricista deve 

visitar e trocar a fiação de todas as casas com essa 

característica para resolver tal situação.  

Dessa forma, a quantidade de casas dessa rua 

visitadas pelo eletricista foi igual a: 

 

A) 11.  

B) 9.  

C) 13.  

D) 17. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
 

Nome do candidato: 

 

 Data de Nascimento:  

              /                  /       

Número do documento de identidade:  

 

Cargo público pretendido:  

 

 

QUESTÕES A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

Assinatura do candidato:  
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