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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Na Síria e na Palestina, logo após os mares terem
chegado a seu novo nível, uma pequena
revolução parecia estar começando. Ao contrário
da bem conhecida Revolução Industrial, ela foi
incrivelmente lenta, e a força de seu impacto não
seria sentida durante milhares de anos. Mas a
vida humana tomara um rumo do qual não havia
como escapar. O vilarejo de Jericó era a vitrine
da revolução por volta de 8.000 a.C. Consistia de
pequenas casas de tijolos de barro, lá cultivando
trigo e cevada em minúsculos pedaços de terra.
Esses cereais, que originalmente cresciam a
ermo, foram selecionados para cultivo porque
seus grãos eram grandes em comparação aos
outros cereais silvestres e um grão maior era
mais fácil de colher e de moer, sendo
transformado em farinha integral rudimentar.
Provavelmente, os habitantes dos vilarejos
preparavam a terra, selecionavam um tipo firme
de semente que não se despedaçava quando
madura e plantavam as sementes de forma mais
concentrada que a natureza o fazia. O grão,
colhido com facas e foices de pedra, era
armazenado no vilarejo. Hoje, metade das
calorias do mundo vem de uma pequena
variedade de cereais, os primeiros dos quais eram
cultivados pelos habitantes desses vilarejos do
Oriente Médio. A princípio, os habitantes de
Jericó e de outros vilarejos semelhantes não
possuíam nenhum animal doméstico. A maior
parte da carne que consumiam ainda vinha de
gazelas selvagens e de outros animais e aves que
eles diligentemente caçavam. Mas, nos cerca de
500 anos que passaram tentando dominar o trigo,
a cevada e certas ervilhas e grãos de
leguminosas, começaram também a criar cabras
e ovelhas em pequenos rebanhos, provavelmente
nas proximidades dos vilarejos. Aí estava mais
uma forma de provisão de alimentos, pois o
rebanho é um alimento. Evidências sugerem que
as primeiras espécies de animais foram
domesticadas inicialmente em regiões distintas –
ovelhas na fronteira da atual Turquia e Iraque,
cabras nas montanhas do Irã, gado no planalto da
Anatólia. (BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve
História do Mundo. São Paulo: Fundamento,
2007, p. 15).
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QUESTÃO 01
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O vilarejo de Jerusalém destacava-se pelo
plantio de cevada.
II – A Revolução Industrial originou-se na
Síria e na Palestina.
III – O consumo de trigo sempre foi proibido
no Iraque.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 02
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – O grão, depois de colhido, era armazenado
no vilarejo.
II – Os habitantes da Síria foram os primeiros
a fabricar cerveja.
III – A população do Irã nunca consumiu carne
caprina.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 03
De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta.
I – O vilarejo de Jericó sempre possuiu animais
domésticos.
II – Cabras e ovelhas são consideradas forma
de alimento.
III – As casas naquele período eram
construídas principalmente de madeira.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

No início do texto, o autor utiliza a palavra
“incrivelmente”. Trata-se de um advérbio de:

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
advérbio de dúvida:

(A) suspeição.

(A) acaso.

(B) negação.

(B) provavelmente.

(C) modo.

(C) certamente.

(D) tempo.

(D) supostamente.

(E) dúvida.

(E) porventura.
QUESTÃO 05

QUESTÃO 09

No texto, o autor utiliza o verbo “consistir”,
que apresenta como sinônimos os seguintes
verbos, EXCETO:

Assinale a alternativa que apresenta uma
preposição acidental:

(A) equivaler a.

(B) com.

(B) resumir-se.

(C) em.

(C) basear-se.

(D) ante.

(D) frear.

(E) por.

(A) segundo.

(E) constar.

QUESTÃO 10
QUESTÃO 06

Na oração “os habitantes dos vilarejos
preparavam a terra” (...), o verbo “preparar”
está conjugado no seguinte tempo/modo
verbal:

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
tipo de numeral:
(A) ordinal.
(B) multiplicativo.

(A) pretérito imperfeito.

(C) explicativo.

(B) pretérito perfeito.

(D) coletivo.

(C) pretérito mais-que-perfeito.

(E) fracionário.

(D) futuro do presente.
(E) futuro do pretérito.
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
classificação de substantivo:
(A) abstrato.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 11
Um cone tem base de raio 2m e volume de 9m³.
Qual sua altura? Sendo π=3.
1

(B) concreto.

(A) 3

(C) simples.

(B) 2

(D) coletivo.

(C) 1

(E) primordial.

(D) 3
(E) π²
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 16

A= π.r.g+ π.r². Dado π=3, qual é a área do cone
de geratriz 2 e raio 1?

Uma horta precisa de 4 litros de água por m²
por dia. Um pomar precisa de 10 litros de água
por m² 2 vezes ao dia. Um gramado precisa de
1 litro de água por m² por dia.

(A) 6
(B) 9

Dados: Horta tem 50m²

(C) 12

Pomar tem 100m²

(D) 15

Gramado tem 200m²

(E) 4,5

Qual o consumo total de água em 2 dias?
(A) 2400 litros
QUESTÃO 13

(B) 4800 litros

As retas y=10+x se encontram em qual ponto?

(C) 1400 litros

y=2x

(D) 2800 litros

(A) (5;10)

(E) 3400 litros

(B) (10;10)

QUESTÃO 17

(C) (1;2)

Uma circunferência de raio infinito é:

(D) (10;20)

(A) Uma tangente

(E) (0;0)

(B) Uma circunferência
(C) Um triângulo
QUESTÃO 14

Uma pizza de 8 pedaços faz cada fatia ter 45º
de ângulo. Se quiser dividir em 9 pedaços, qual
deve ser o ângulo da fatia?

(D) Um quadrado
(E) 1 ponto

(A) 40º

QUESTÃO 18

(B) 42º
(D) 60º

Um cabo de aço de seção circular de 3cm²
resiste à tração de 10 toneladas. Se dobrar seu
raio, qual será sua resistência a tração? Adote
π=3.

(E) 45º

(A) 15

(C) 50º

(B) 40
QUESTÃO 15

(C) 20

O triângulo de lados 3,4 e 5 é:

(D) 100

(A) Equilátero

(E) 50

(B) Isósceles
(C) Triângulo retângulo com hipotenusa de 25
(D) Hipotenoso
(E) Triângulo retângulo com hipotenusa ao
quadrado de 25
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Um planador tem a razão de planeio de 1:50,
ou seja, cada 1km de perda de altitude ele plana
50km para frente. Um jato tem a razão de 1:10.
Se o planador está a 4km de altura e o jato a
10km de altura, em que altitude eles terão
percorrido a mesma distância?

No mês de fevereiro de 2020, foi morto na
Bahia um ex-policial do BOPE, acusado de
interagir com as milícias do Rio de Janeiro.
Assinale a alternativa que apresenta o nome
correto de tal indivíduo:

(A) 4km

(B) Carlos Pacheco.

(B) 5km

(C) Wilson Portela.

(C) 2,5km

(D) Renato Porfírio.

(D) 1km

(E) Celso Bonfim.

(A) Adriano de Nóbrega.

(E) 0,1km
QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Se dobrar o raio de uma circunferência de 1m,
quanto em % aumentará a área? Assuma π=3.

(D) 300%

No mês de fevereiro de 2020, a Secretaria de
Educação de um Estado brasileiro determinou
o recolhimento, nas escolas públicas, de uma
série de livros clássicos da literatura brasileira,
alegando terem conteúdo inadequado.
Assinale a alternativa que aponta corretamente
o nome de tal Estado:

(E) 500%

(A) São Paulo.

(A) 100%
(B) 200%
(C) 400%

(B) Goiás.
ATUALIDADES
QUESTÃO 21
No início do mês de fevereiro de 2020, o Brasil
presenciou uma greve que durou cerca de 20
(vinte) dias. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente referida classe
grevista:
(A) professores.
(B) jornalistas.
(C) garis.
(D) petroleiros.
(E) caminhoneiros.

(C) Minas Gerais.
(D) Paraná.
(E) Rondônia.

QUESTÃO 24
No Carnaval de São Paulo de 2020, a campeã
Águias de Ouro homenageou um educador
brasileiro, qual seja:
(A) Demerval Saviani.
(B) Paulo Freire.
(C) Ademar Constantino.
(D) Antônio Poliani.
(E) José Inácio Américo.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

No dia 15 de abril de 2020, faleceu aos 94 anos
de idade, um importante romancista brasileiro.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente seu nome:
(A) André Salles.

Em se tratando de MS Power Point 2010, o
recurso de verificação ortográfica pode ser
acionado por meio de atalho ou pelo ícone
“Verificar Ortografia”, que se localiza na
seguinte guia:

(B) Rubem Fonseca.

(A) Revisão.

(C) Lídio Travessa.

(B) Inserir.

(D) Manoel da Paz.

(C) Justificar.

(E) Gilberto Afonso de Lima.

(D) Controlar.
(E) Medir.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

No programa MS Word 2010, em sua
configuração padrão, há um recurso chamado
“Controle de Linhas Órfãs/Viúvas”, que
possibilita que o usuário defina de que modo
as quebras de página influenciarão o
posicionamento das linhas do último parágrafo
de cada página do documento em edição.
Referido recurso pode ser ativado ou
desativado na seguinte guia:

Em se tratando de MS Excel 2010, pode-se
afirmar que, na construção de uma fórmula
para representar o intervalo de células A1 até
A5, deve ser usada a expressão:

(A) Exibição.
(B) Página Inicial.

(A) A1:A5.
(B) A1+A5.
(C) A1=A5.
(D) A1\A5.
(E) A1>A5.
QUESTÃO 30

(C) Correspondências.
(E) Inserção.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a função das teclas Ctrl + X. (MS
Word 2010).

Em se tratando de MS Power Point, opções
como Recortar, Esmaecer, Empurrão, dentre
outras, estão relacionadas ao efeito de:

(A) colar.
(B) desfazer ação.
(C) aplicar negrito.
(D) alinhar à esquerda.
(E) recortar.

(D) Design.

QUESTÃO 27

(A) formatação de texto.
(B) edição de vídeos.
(C) transição de slides.
(D) revisão ortográfica.
(E) inserção de algarismos romanos.
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTÃO 31
Assinale a alternativa que afeta o resultado contábil de uma entidade:
(A) Aquisição de estoques estreitos.
(B) Aquisição de seguros emancipados.
(C) Valorização de propriedades para investimento.
(D) Integralização de capital com reservas de lucros.
(E) Integralização de capital em dinheiro.
QUESTÃO 32
Como se sabe, no processo de convergência, a representação pela forma legal que difira da substância
econômica não pode resultar em representação fidedigna. Assinale a alternativa que apresenta a
característica relacionada:
(A) Essência sobre a forma.
(B) Prudência.
(C) Leniência.
(D) Aceitação Sincrônica.
(E) Neutralidade.
QUESTÃO 33
De acordo com o CPC – Estrutura Conceitual, uma informação se justifica como relevante pelos
seguintes aspectos:
(A) natureza e compreensão.
(B) materialidade e compreensibilidade.
(C) tempestividade e materialidade.
(D) comparabilidade e natureza.
(E) natureza e materialidade.
QUESTÃO 34
No que se refere à Lei n. 10.520/2002, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – A equipe de apoio do pregão poderá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de
cargo em comissão ou emprego da administração.
II – A fase probatória do pregão dispensa a indicação das sanções por inadimplemento.
III – A fase externa do pregão será realizada antes da convocação dos interessados e observará como
regra fundamental a fixação de prazo não inferior a 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das
propostas.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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QUESTÃO 35
Como se sabe, o contrato administrativo formaliza-se, entre outras formas, pelo termo de contrato
que é obrigatório no caso de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de
licitação. Referida característica dos contratos administrativos é a:
(A) obediência à forma prescrita em lei.
(B) natureza de contrato de insurreição.
(C) finalidade pública intermediária.
(D) presença da administração pública como Poder Público.
(E) natureza “intuitu personae”.
QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio relacionado aos serviços públicos:
(A) princípio da segurança.
(B) princípio da modicidade.
(C) princípio da generalidade.
(D) princípio da individualidade.
(E) princípio da regularidade.
QUESTÃO 37
No tocante aos atos administrativos, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – São atos administrativos discricionários aqueles que outorgam a permissão de uso de um bem
público.
II – É ato administrativo constitutivo aquele que certifica o nascimento de uma pessoa.
III – São atos administrativos vinculados aqueles que concedem aposentadoria a servidor público.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
QUESTÃO 38
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um imposto federal:
(A) IPTU.
(B) CIDE.
(C) ITR.
(D) IRPF.
(E) IRPJ.
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QUESTÃO 39
No que se refere aos casos excepcionais em razão dos quais a União pode instituir empréstimos
compulsórios (CTN, art. 15), analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – guerra interna, ou sua iminência.
II – calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários
disponíveis.
III – conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 40
No que se refere especificamente ao IPTU, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio, ou o seu possuidor
a qualquer título.
II – A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
III – Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Todos os itens são verdadeiros.
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