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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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(c) A viva velava a morta.

(d) Espero que você viva aquela sensação.

(e) Mantenha a criança viva!

QUESTÃO 04

O autor, ao empregar o nome da cidade “Resende” para se referir, na ver-
dade, à população resendense, faz uso da figura de linguagem denominada

(a) antítese.

(b) pleonasmo.

(c) hipérbole.

(d) metonímia.

(e) comparação.

QUESTÃO 05

Considerando apenas as regras de acentuação gráfica vigentes e os vocábu-
los utilizados no texto, assinale a alternativa correta.

(a) No lugar do adjetivo “longo”, poderia ter sido empregado o vocábulo 
duradôuro.

(b) Os vocábulos “médio” e “Ministério” são acentuado pela mesma regra 
que orienta a acentuação de perspicácia e petróleo.

(c) Caso julgasse necessário, o autor poderia substituir o verbo “caiu” pela 
construção têm caído.

(d) O vocábulo “óbitos” é acentuado pelo mesmo motivo que torna obriga-
tória a acentuação de rúbrica e lúcida.

(e) A acentuação de “Saúde” permite concluir que a vogal u sempre deverá 
ser acentuada quando compor a sílaba tônica de um vocábulo, como por 
exemplo, baú, angú e cupuaçú.

QUESTÃO 06

Tendo como referência apenas as regras de ortografia vigentes, é correto 
dizer que

(a) a expressão “longo trabalho”, se necessário, deveria ser substituído pela 
forma super-trabalho.

(b) o vocábulo “taxa”, em qualquer situação, também admite a grafia tacha.

(c) o uso do hífen não seria necessário, caso fosse acrescentado o prefixo 
semi ao vocábulo “infantil”.

(d) o fragmento “2009- 14,77 óbitos por mil hab.” poderia ser substituído 
pela redação Em 2009 avia 14,77 óbitos por mil habitantes.

(e) a redação A expectativa do Ministério da Saúde é 10 óbitos por habitan-
tes poderia substituir o fragmento “Meta do Ministério da Saúde- 10 óbitos 
por mil hab.”.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 07 a 12.

Texto 2- Explore os pontos turísticos de Resende

 Que tal aproveitar o frio e o final de semana para conhecer as 
belezas da sua própria cidade? Você pode se surpreender com os encantos 
naturais de Visconde de Mauá, da Capelinha, da Serrinha e de Engenheiro 
Passos, por exemplo. Se interessou e quer saber mais sobre esses e outros 
pontos turísticos da cidade? Acesse nosso site: www.resende.rj.gov.br/
turismo. Lá você também encontra contatos de guias de turismo, hotéis e 
pousadas.

Disponível em:< https://www.facebook.com/prefeituraderesende>. Acesso em: 30 abr. 2016.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 06.

Texto 1
 

2009 - 14,77 óbitos por mil hab.
2015 - 8,8 óbitos por mil haib.

Meta do Ministério da Saúde - 10 óbitos por mil habi.

Viva,

Resende!

Depois de um longo trabalho,
com diversas ações de médio e longo prazo,

a taxa de mortalidade infantil
caiu 40,41% em seis anos

Disponível em:< https://www.facebook.com/prefeituraderesende/photos/pb.240887129267234.-

2207520000.1462017551./1101160913239847/?type=3&theater>. Acesso em: 30 abr. 2016.

QUESTÃO 01

De acordo com as informações do texto, pode-se dizer que a taxa de morta-
lidade infantil em Resende

(a) caiu 40, 41% no período que vai de 2009 a 2015, embora ainda conti-
nue superior à meta do Ministério da Saúde.

(b) caiu 40, 41% entre os anos de 2009 e 2015 e é melhor do que a meta 
estabelecida pelo Ministério da Saúde.

(c) é desanimadora, pois ainda não atingiu a meta do Ministério da Saúde, 
que é de 10 óbitos por mil habitantes.

(d) é superior em 40,41% à meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, 
pois atingiu em seis anos o índice de 8,8 óbitos por mil habitantes.

(e) está 40, 41% abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 02

Quanto aos sinais de pontuação utilizados no texto do autor, assinale a al-
ternativa correta.

(a) A vírgula foi empregada corretamente na oração “Viva, Resende!” para 
isolar o vocativo.

(b) O ponto de exclamação que encerra a oração “Viva, Resende!” contribui 
para suavizar a manifestação de um desejo.

(c) O uso da vírgula, logo após o vocábulo “trabalho”, é opcional.

(d) As vírgulas utilizadas no período “Depois de um longo trabalho, com 
diversas ações de médio e longo prazo, a taxa de mortalidade infantil caiu 
40,41% em seis anos” não seria mais necessárias, caso o trecho destacado 
fosse substituído pela oração Depois de se realizar um longo trabalho.

(e) Caso o termo “em seis anos” fosse deslocado para o início do período, 
a vírgula empregada logo após o vocábulo “trabalho” deveria ser simples-
mente excluída.

QUESTÃO 03

Em uma das alternativas a seguir, o verbo destacado na oração “Viva, Resen-
de!” passou a exercer a função de um adjetivo. Assinale-a.

(a) Resende, viva!

(b) Viva é o nome de um canal de televisão.
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(d) O advérbio “Lá” foi empregado para retomar o substantivo “cidade” com 
a finalidade de evitar uma repetição desnecessária.

(e) Caso a preposição destacada no fragmento “contatos de guias de turis-
mo, hotéis e pousadas.” fosse substituída pela contração dos, o sentido ori-
ginal seria preservado.

QUESTÃO 11

Apenas uma das alternativas a seguir contém um vocábulo que apresenta 
hiato. Assinale-a.

(a) “aproveitar”.

(b) “naturais”.

(c) “interessou”.

(d) “outros”.

(e) “guias”.

QUESTÃO 12

A respeito das relações morfossintáticas do período “Lá você também en-
contra contatos de guias de turismo, hotéis e pousadas.”, assinale a alterna-
tiva correta.

(a) O sujeito da oração é indeterminado, pois a informação expressa pelo 
predicado é atribuída a um ser que se pode determinar.

(b) O termo “Lá” funciona como adjunto adnominal, pois acompanha e de-
termina o pronome “você”.

(c) O verbo “encontra” é intransitivo, pois expressa uma informação com 
sentido completo.

(d) O predicado da oração é verbal, pois expressa uma ação atribuída ao 
sujeito.

(e) O termo “de guias de turismo, hotéis e pousadas” funciona como aposto, 
pois explica o sentido do substantivo “contatos”.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 13 a 20.

Texto 3- Exposição comemora os 111 anos da Ponte Velha

 Um dos maiores patrimônios de Resende será homenageado a 
partir do próximo dia 15 de abril, sexta-feira, no Arquivo Histórico Muni-
cipal, localizado na Casa da Cultura Macedo Miranda. Com o tema “Ponte 
Velha – 111 Anos de História”, a Ponte Nilo Peçanha terá uma mostra espe-
cial com fotografias e textos no mês em que comemora seu aniversário. A 
exposição será aberta às 15h e ficará disponível à visitação pública até o dia 
29 de abril, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.
 A exposição é uma atividade cultural e educativa desenvolvida 
pelo Arquivo Histórico Municipal em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação. A Casa da Cultura Macedo Miranda fica na Rua Dr. Luís da 
Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. Informações sobre a exposição 
podem ser obtidas pelo telefone (24) 3354-6927.
 Considerada um dos cartões-postais de Resende, a Ponte Velha, 
como é mais conhecida a Ponte Nilo Peçanha, era utilizada inicialmente por 
veículos e pedestres que precisavam atravessar o Rio Paraíba do Sul, inter-
ligando o Centro da cidade ao bairro Campos Elíseos. Atualmente, a famosa 
ponte metálica é utilizada somente para travessia de pedestres.

Disponível em:< http://jornalbeirario.com.br/portal/?p=39337>. Acesso em: 30 abr. 2016, fragmento.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa correta conforme as informações do texto.

(a) A Ponte Velha, de acordo com o Arquivo Histórico Municipal, é conside-
rada o mais importante patrimônio cultural de Resende.

QUESTÃO 07

Conforme as informações do texto e a relação entre elas assinale a alterna-
tiva correta.

(a) O título cumpre um papel meramente ilustrativo, pois não se relaciona 
com a mensagem principal do texto.

(b) O texto dirige-se especificamente à população de Resende e tem como 
objetivo convencê-la a preservar os seus encantos naturais.

(c) Pelo contexto, pode-se concluir que os nomes “Visconde de Mauá”, “Ca-
pelinha”, “Serrinha” e “Engenheiro Passos” estão relacionados aos monu-
mentos da arquitetura resendense.

(d) Ao indicar o endereço do site, o autor considera que o leitor tenha res-
pondido afirmativamente à pergunta “Se interessou e quer saber mais so-
bre esses e outros pontos turísticos da cidade?”. 

(e) O site citado pelo autor contém exclusivamente informações sobre os 
pontos turísticos de Resende.

QUESTÃO 08

Caso fosse necessário, de acordo com a norma padrão, substituir o termo 
destacado na oração “Explore os pontos turísticos de Resende” por um pro-
nome, a nova redação deveria ser

(a) Explore-lhes.

(b) Explore-os.

(c) Explore-o.

(d) Explore eles.

(e) Explore-lhe.

QUESTÃO 09

Se o verbo da oração “Que tal aproveitar o frio e o final de semana”, fosse 
substituído, em conformidade com as regras de regência prescritas pela 
norma padrão, pela forma verbal

(a) exaltar, a nova redação deveria ser Que tal exaltar ao frio e ao final de 
semana.

(b) esquecer, a nova redação deveria ser Que tal esquecer do frio e do final 
de semana.

(c) apreciar, a nova redação deveria ser Que tal apreciar o frio e o final de 
semana.

(d) enfrentar, a nova redação deveria ser Que tal enfrentar ao frio e ao final 
de semana.

(e) afugentar, a nova redação deveria ser Que tal afugentar do frio e do final 
de semana.

QUESTÃO 10

Considerando as classes de palavras empregadas no texto, assinale a alter-
nativa correta.

(a) A locução destacada na oração “Explore os pontos turísticos de Resen-
de” tem o valor de um adjetivo, pois acompanha e restringe um substantivo.

(b) As conjunções destacadas no período “Que tal aproveitar o frio e o final 
de semana para conhecer as belezas da sua própria cidade?” relacionam, 
respectivamente, dois termos pela ideia de adição e duas orações pela ideia 
de consequência.

(c) O vocábulo destacado no fragmento “Você pode se surpreender com os 
encantos naturais” é uma conjunção que introduz um advérbio de compa-
nhia.
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(b) O Arquivo Histórico Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, organizou uma mostra especial e uma exposição de fotogra-
fias e textos para homenagear os 111 anos da Ponte Velha.

(c) Para as pessoas que não puderem comparecer à exposição, os organiza-
dores disponibilizam o número telefônico (24) 3354-6927.

(d) O nome Ponte Velha, por ser menos agressivo do que o original, é mais 
utilizado pela população para se referir à ponte citada no texto. 

(e) A Ponte Velha perdeu apenas parcialmente a sua função original.

QUESTÃO 14

O principal objetivo do texto é

(a) informar sobre a história da Ponte Velha.

(b) divulgar a realização de um evento em homenagem aos 111 anos da 
Ponte Velha.

(c) explicar a importância histórica da Ponte Velha para a cidade de Resen-
de.

(d) revelar o verdadeiro nome da Ponte Velha.

(e) Defender a importância de se valorizar os patrimônios históricos de 
Resende.

QUESTÃO 15

Com base na norma padrão e nas questões gramaticais que envolvem o tex-
to, assinale a alternativa correta.

(a) Embora seja originalmente um substantivo comum, o vocábulo desta-
cado na expressão “Ponte Velha” foi empregado corretamente com inicial 
maiúscula porque compõe o nome de um patrimônio histórico.

(b) O verbo destacado no trecho “a Ponte Nilo Peçanha terá uma mostra es-
pecial com fotografias e textos no mês em que comemora seu aniversário”, 
indica um acontecimento futuro tido como hipotético.

(c) A expressão destacada no trecho “a Ponte Nilo Peçanha terá uma mostra 
especial com fotografias e textos no mês em que comemora seu aniversário” 
poderia ser substituída pelo vocábulo onde.

(d) A substituição do período “A exposição é uma atividade cultural e edu-
cativa desenvolvida pelo Arquivo Histórico Municipal em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação.” pela  redação A exposição é uma atividade 
cultural e educativa desenvolvida pelo Arquivo Histórico Municipal com a 
parceria da Secretaria Municipal de Educação. comprometeria a mensagem 
e a correção gramatical do texto.

(e) A redação A atualmente famosa ponte metálica é utilizada somente para 
a travessia de pedestres., apesar de gramaticalmente incorreta, preservaria 
o sentido do período “Atualmente, a famosa ponte metálica é utilizada so-
mente para travessia de pedestres.”.

QUESTÃO 16

Tendo como referência apenas as regras da norma padrão e o trecho “A ex-
posição será aberta às 15h e ficará disponível à visitação pública até o dia 29 
de abril”, está correto dizer que o uso do sinal indicativo de crase

(a) é opcional em pelo menos uma das ocorrências.

(b) seria obrigatório, caso o autor resolvesse empregar a expressão algu-
mas autoridades logo após o vocábulo “aberta”.

(c) seria obrigatório, caso o autor substituísse a expressão “visitação públi-
ca” pela construção toda a população.

(d) seria opcional, caso o autor substituísse a expressão “visitação pública” 
pela construção sua visita.

(e) seria inviável, caso o autor resolvesse empregar o vocábulo aquela dian-
te do substantivo “visitação”.

QUESTÃO 17

De acordo com as regras de concordância prescritas pela norma padrão, o 
período “Informações sobre a exposição podem ser obtidas pelo telefone 
(24) 3354-6927.” poderia ser substituído pela redação

(a) São possíveis obter informações sobre a exposição pelo telefone (24) 
3354-6927.

(b) É possível que informações sobre a exposição sejam obtidas pelo tele-
fone (24) 3354-6927.

(c) É possível que seja obtido pelo telefone (24) 3354-6927 informações 
sobre a exposição.

(d) Pode-se obterem informações sobre a exposição pelo telefone (24) 
3354-6927.

(e) Pelo telefone (24) 33554-6927, é possível que se obtenha informações 
sobre a exposição.

QUESTÃO 18

Apenas uma das alternativas a seguir exemplifica o emprego de uma figura 
de linguagem como recurso expressivo. Assinale-a.

(a) “mostra especial” (1º parágrafo).

(b) “visitação pública” (1º parágrafo).

(c) “A exposição” (2º parágrafo).

(d) “em parceria com” (2º parágrafo).

(e) “cartões-postais” (3º parágrafo).

QUESTÃO 19

Do ponto de vista sintático, a oração destacada no trecho “Considerada um 
dos cartões-postais de Resende, a Ponte Velha, como é mais conhecida a 
Ponte Nilo Peçanha, era utilizada inicialmente por veículos e pedestres que 
precisavam atravessar o Rio Paraíba do Sul”, deve ser classificada como

(a) subordinada adjetiva restritiva.

(b) subordinada adverbial causal.

(c) coordenada sindética explicativa.

(d) coordenada sindética conclusiva.

(e) subordinada substantiva subjetiva.

QUESTÃO 20

No último período do texto, a expressão “a famosa ponte metálica” foi uti-
lizada para recuperar o termo “a Ponte Velha”, empregado no período an-
terior. Exatamente por esse motivo, a relação de sentido original só seria 
mantida se a referida expressão fosse substituída pela construção

(a) outra ponte.

(b) uma das pontes.

(c) essa ponte.

(d) uma ponte.

(e) certa ponte.
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MATEMÁTICA   

QUESTÃO 21

Um capital de R$ 11.500,00 foi aplicado em um investimento que rende ju-
ros simples de 1,5% ao mês. Qual será o saldo final dessa aplicação após 
sete meses?   

(a) R$  19.845,50

(b) R$  12.100,00

(c) R$  21.426,40                                              

(d) R$  12.707,50

(e) R$  13.186,60

QUESTÃO 22

Um fazendeiro comprou três rolos de arame para cortá-los em pedaços que 
sejam os maiores possíveis e, ao mesmo tempo, todos esses pedaços preci-
sam ter exatamente o mesmo comprimento.  Sabendo que as medidas dos 
rolos de arame são 147 metros, 189 metros e 252 metros, qual será o com-
primento de cada um desses pedaços? 

(a)   21 metros.

(b)   24 metros. 

(c)   19 metros.

(d)   12 metros.

(e)   27 metros.

QUESTÃO 23

Nos triângulos ABC e DEF, da figura abaixo, temos  FDECAB ˆˆ =  e FEDCBA ˆˆ = . 
Os lados AB, BC e DE medem, respectivamente, 5 cm, 13 cm e 12,5 cm. Dessa 
maneira, qual será a medida do lado EF? 

(a) 26,0 cm. 

(b) 39,0 cm.

(c) 32,5 cm.                                      

A B

C
D

E F(d) 29,5 cm.                        

(e) 25,5 cm. 

QUESTÃO 24

Na lojinha de Dona Inácia, certo modelo de blusa custa R$ 65,00. Qual será 
o valor dessa referida blusa, após um desconto de 8%?

(a)   R$ 59,80.

(b)   R$ 64,20.

(c)   R$ 62,40.

(d)   R$ 63,30.

(e)   R$ 56,90.

QUESTÃO 25

Dona Augusta ganhou um prêmio de 480 reais no Bingo e decidiu que iria 
dividir uma boa parte com seus três filhos. Ela vai dar um terço do prêmio 
para o filho mais velho. O filho do meio irá ficar com um quinto do valor to-

tal, enquanto o mais novo receberá apenas um sexto do prêmio total. Dessa 
forma, quantos reais do prêmio ganho no Bingo ainda sobrarão para dona 
Augusta?

(a)   64 reais.

(b) 144 reais.

(c) 136 reais.                                      

(d) 224 reais.

(e) 186 reais.

QUESTÃO 26

O conjunto dos números Reais (R) é formado pela união do conjunto dos 
números Racionais (Q) com o conjunto dos números Irracionais (I).  Desse 
modo, qual das alternativas apresenta corretamente um conjunto que con-
tém um número Racional e um número Irracional? 

(a)   A = {7; 9,5}.

(b)   B = {- 5,33...; 6,25}.

(c)   C = {-23; 324  }.

(d)   D = { 3 ; π}. 

(e)   E = {- 2,3636...; 100 }. 

QUESTÃO 27

Uma Obra de Arte, conforme figura abaixo, tem o formato de um cubo de 
18 decímetros de aresta. Com isso, quanto medirá área da superfície total 
desse cubo?  

(a) 5.832 dm². 

(b) 4.438 dm². 

(c) 3.128 dm².                                            

(d) 1.944 dm².

(e)  648 dm². 

QUESTÃO 28

Sabendo que a resolução da expressão 123 )13()8(169)10( �

�����  resultará 
em número racional, qual das alternativas abaixo tem um valor que repre-
senta o dobro desse número racional?

(a)  - 935.

(b)  2000.

(c)  - 2128.

(d) 1128.

(e)  - 1873.

QUESTÃO 29

Qual das funções abaixo é estritamente crescente para x pertencente a qual-
quer intervalo de números Reais? 

(a)   y = - x + 8.

(b)   y =  + 10.

(c)   y = x² + x.
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(d)   y = - 8x.

(e)   y = 0,5x + 0,25. 

QUESTÃO 30

Pedro é um adolescente como muitos outros garotos com a sua idade. Mul-
tiplicando a idade que Pedro tinha há 2 anos pela idade que ele terá daqui 
a 3 anos, encontraremos como resultado o valor 234. Sendo assim, qual é a 
idade de Pedro hoje?  

(a)   16 anos.

(b)   15 anos. 

(c)   14 anos.

(d)   13 anos.

(e)   12 anos.


