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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas 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 01/2015 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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tacado retoma o termo “Café, Cachaça e Chorinho”, por isso poderia ser 
substituído pela expressão o qual.

QUESTÃO 03

Acerca do significado dos vocábulos e expressões utilizados no texto, 
pode-se dizer que

(a) o autor , na oração “onde as temperaturas ficam em torno dos 18 
graus.”, faz referência a temperaturas que nunca ultrapassam os 18 graus.

(b) o vocábulo destacado na oração “Já a natureza preservada é um con-
vite para curtir as trilhas em meio à mata Atlântica.” poderia ser substi-
tuído por percorrer ou apreciar.

(c) o autor, no lugar da construção “quase seis de circunferência”, pode-
ria empregar a redação pouco menos de seis de circunferência.

(d) o vocábulo destacado na oração “Pertinho da árvore ficam açudes e 
mirantes naturais.” equivale à expressão relativamente perto.

(e) o autor empregou o verbo destacado na oração “Quem visitar a ci-
dade em outras épocas também confere boa música” como sinônimo do 
vocábulo escolhe.

QUESTÃO 04

De acordo com a norma padrão, o uso da vírgula

(a) seria inviável logo após o vocábulo destacado no período “Ainda hoje 
o ar puro predomina na pacata cidade, onde as temperaturas ficam em 
torno dos 18 graus.” e facultativo entre as orações.

(b) deveria ter ocorrido imediatamente antes da conjunção destacada 
em “Também o ritmo do município continua lento, perfeito para descan-
sar e acompanhar o vai-e-vem das charretes em meio a prédios históri-
cos, como o da Estação Ferroviária.”.

(c) seria viável, logo após o vocábulo destacado em “Pertinho da árvore 
ficam açudes e mirantes naturais.”, porém inviável, caso a redação fosse 
Açudes e mirantes ficam pertinho da árvore.

(d) deveria ter ocorrido para separar as orações no período “Quem visi-
tar a cidade em outras épocas também confere boa música”.

(e) seria facultativo, caso o autor resolvesse empregar o termo gêne-
ros musicais brasileiros no final do período “todos os domingos, a praça 
João Nery se transforma em palco para apresentações de grupos de cho-
ro e de samba.”

QUESTÃO 05

A respeito das regras prescritas pela norma padrão sobre o uso do sinal 
indicativo de crase e das questões gramaticais que envolvem o período 
“Uma delas leva a um gigantesco jequitibá de 23 metros de altura e qua-
se seis de circunferência.”, assinale a alternativa correta.

(a) Se, no lugar da construção “um gigantesco jequitibá de 23 metros 
de altura e quase seis de circunferência”, fosse empregado o termo uma 
árvore, uso do sinal indicativo de crase passaria a ser obrigatório.

(b) Caso o autor resolvesse substituir o período original por outro, po-
deria optar pela redação Uma delas segue em direção àquele exemplar 
gigantesco de 23 metros de altura e quase seis de circunferência.

(c) Logo após o termo “delas” poderia ser empregada a redação à qual 
mencionarei mais tarde. 

(d) Caso julgasse necessário, o autor poderia incluir a construção situa-
do à meia hora daqui logo após o vocábulo “jequitibá”.

(e) No lugar de “e quase seis de circunferência”, o autor poderia empre-
gar qualquer uma das seguintes redações: e quase atinge à marca de 
seis de circunferência ou e quase chega à circunferência de seis metros.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto 1- Mendes

 Na década de 50, o clima de Mendes foi classificado pela Unes-
co como o quarto melhor do mundo. Ainda hoje o ar puro predomina na 
pacata cidade, onde as temperaturas ficam em torno dos 18 graus. 
 Também o ritmo do município continua lento, perfeito para 
descansar e acompanhar o vai-e-vem das charretes em meio a prédios 
históricos, como o da Estação Ferroviária. 
 Já a natureza preservada é um convite para curtir as trilhas 
em meio à mata Atlântica. Uma delas leva a um gigantesco jequitibá de 
23 metros de altura e quase seis de circunferência. Pertinho da árvore 
ficam açudes e mirantes naturais.
 Apesar da tranquilidade, Mendes também tem festa! No mês 
de abril acontece o “Café, Cachaça e Chorinho”, evento que reúne shows 
musicais, barracas de comidas típicas, rodas de capoeira e dança afro. 
Quem visitar a cidade em outras épocas também confere boa música - 
todos os domingos, a praça João Nery se transforma em palco para apre-
sentações de grupos de choro e de samba.

Disponível em:<http://m.feriasbrasil.com.br/rj/mendes>. Acesso em: 11 dez. 2015, com adaptação.

QUESTÃO 01

Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a 
alternativa correta.

(a) O autor ressalta dois traços opostos de Mendes: a tranquilidade e a 
agitação. Para descrever o primeiro, ele recorre aos aspectos naturais 
e culturais da cidade; porém, ao justificar o segundo, apresenta apenas 
elementos ligados à agenda cultural do local.

(b) O ar puro que ainda predomina no município de Mendes é que justi-
fica a classificação do seu clima como o quarto melhor do mundo.

(c) O clima, o ritmo lento das charretes e a preservação da natureza fa-
zem de Mendes uma cidade com forte apelo turístico para as pessoas 
que buscam tranquilidade e descanso.

(d) Na passagem, “um gigantesco jequitibá de 23 metros de altura e 
quase seis de circunferência” (3º parágrafo), o trecho destacado contém 
uma informação completamente dispensável.

(e) O evento “Café, Cachaça e Chorinho” ocorre em abril, mais especifi-
camente em todos os domingos do mês.

QUESTÃO 02

Tendo como referência a norma padrão e os elementos coesivos utiliza-
dos no texto, assinale a alternativa correta.

(a) A coesão textual seria comprometida caso o autor resolvesse subs-
tituir a oração “onde as temperaturas ficam em torno dos 18 graus.” 
(1º parágrafo) pela redação cujas temperaturas ficam em torno dos 18 
graus.

(b) O vocábulo “Também”, ao introduzir o 2º parágrafo, relaciona-se 
com o anterior pela ideia de comparação.

(c) No lugar de “Uma delas” (3º parágrafo), o autor poderia ter empre-
gado a expressão Uma destas trilhas.

(d) A locução Apesar de, na oração “Apesar da tranquilidade, Mendes 
também tem festa!” (4º parágrafo), introduz um conteúdo oposto à in-
formação declarada posteriormente.

(e) No trecho “evento que reúne shows musicais, barracas de comidas 
típicas, rodas de capoeira e dança afro” (4º parágrafo), o pronome des-
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Mendes. A partir daí, desenvolveu-se na região o cultivo do café.
(...)

 Mendes já foi parte de Piraí, Vassouras e Barra do Piraí mas, 
graças ao seu grande crescimento econômico, conseguiu emancipação 
em 1952, por força da Lei n.º 1.559, de 11 de julho daquele ano, e foi 
definitivamente instalado em 11 de janeiro de 1953.
Disponível em:< http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=330280&search=||

infogr%E1ficos:-hist%F3rico>. Acesso em: 11 dez. 2015, fragmento.

QUESTÃO 08
Relacionando as informações do texto à linguagem nele utilizada, pode-se 
dizer que: Assinale a alternativa correta.

(a) O autor faz uma breve reconstituição da história da cidade de Men-
des a partir de um olhar subjetivo, o que justifica a presença marcante 
da função emotiva ou expressiva da linguagem. 

(b) Embora apresente algumas sequências narrativas sobre alguns dos 
principais episódios referentes à origem, ao desenvolvimento e à eman-
cipação do município de Mendes, o texto dever ser classificado como 
predominantemente descritivo.

(c) No 1º parágrafo, o autor recorre à linguagem conotativa ao empregar 
os vocábulos “rancho” e “aldeia”.

(d) No 2º parágrafo, as construções “A ocupação das terras” e “o cultivo 
do café” devem ser compreendidas no sentido conotativo, pois infor-
mam, respectivamente, que as terras e o café são os atores das ações 
designadas pelos vocábulos “ocupação” e “cultivo”.

(e) Com o intuito principal de expor objetivamente informações relati-
vas à história do município de Mendes, o autor opta pela 3ª pessoa do 
discurso e pela linguagem denotativa, o que justifica a prevalência da 
função referencial sobre as demais.

QUESTÃO 09

Caso o autor resolvesse, em conformidade com as regras de regência 
e de colocação pronominal prescritas pela norma padrão, substituir os 
vocábulos destacados da oração “A cidade teve, originalmente, caracte-
rísticas de núcleo de apoio às atividades rurais.” por, respectivamente,

(a) lembrar-se e investimento,  a nova redação poderia ser A cidade se 
lembrou, originalmente, das características de núcleo de investimento 
nas atividades rurais.

(b) interessar-se e crença, a nova redação poderia ser A cidade se inte-
ressou, originalmente,  das características de núcleo de crença nas ati-
vidades rurais.

(c) desviar-se e envolvimento, a nova redação poderia ser A cidade 
desviou-se, originalmente, as características de núcleo de envolvimento 
sobre as atividades rurais.

(d) apropriar-se e monitoramento, a nova redação poderia ser A cidade 
apropriou-se, originalmente, pelas características de núcleo de monito-
ramento das atividades rurais.

(e) indispor-se e luta, a nova redação poderia ser A cidade se indispôs, 
originalmente,  das características de núcleo de luta pelas atividades ru-
rais.

QUESTÃO 10

Acerca das relações morfossintáticas que constituem o período “A partir 
daí, desenvolveu-se na região o cultivo do café.”, pode-se dizer que

(a) o sujeito da oração é indeterminado, pois não se pode identificar o 
ser ao qual se refere a ação expressão pelo verbo.

(b) o sujeito é elíptico ou desinencial, pois, embora não esteja explícito, 
pode ser identificado pela desinência do verbo.

(c) o sujeito é “o cultivo do café” e classifica-se como paciente, pois é 
alvo da ação expressa pelo verbo.

Leia o texto abaixo para responder as questões 06 e 07.

Texto 2

 
Disponível em:< http://formulageo.blogspot.com.br/2012/07/o-clima-ta-louco-charge.html>. Acesso em: 

11 dez. 2015.

QUESTÃO 06

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa cor-
reta.

(a) O humor da charge reside no fato de que a criança não compreende 
a constatação feita pelo adulto.

(b) O propósito principal do texto é registrar a relação entre a poluição 
do meio ambiente e as mudanças climáticas.

(c) Os personagens apresentam a mesma opinião sobre o assunto em 
pauta.

(d) A linguagem verbal é suficiente para a reprodução da mensagem 
principal do texto.

(e) Para a criança, o ser humano é “louco”, pois é ele quem age de forma 
irresponsável sobre o meio ambiente e, assim, provoca as mudanças cli-
máticas no planeta.

QUESTÃO 07

As alternativas a seguir apresentam diferentes construções feitas a par-
tir da fala “O clima está louco!”. Apenas uma delas, entretanto, está to-
talmente correta quanto às regras de acentuação gráfica e de ortografia 
vigentes. Assinale-a.

(a) O motivo por que o clima está louco advém de um comportamento 
inexprimível.

(b) Não sei porque a dois anos o clima se mantém extraordinariamente 
louco.

(c) Por que o clima têm se mantido louco? Por quê?

(d) Algumas pessoas vêem claramente a razão por que o clima está lou-
co.

(e) Exepcionalmente, você sabe me dizer porque o clima há de conti-
nuar louco.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 08 a 10.

Texto 3- História do Município de Mendes

 A cidade de Mendes tem origem em um simples rancho para 
pouso de tropas, erguido às margens do “Caminho Novo do Tinguá”, num 
atalho que ligava a aldeia de Valença com a cidade do Rio de Janeiro. O 
pequeno aglomerado, de temperatura agradável e solo fértil, começou 
lentamente a se desenvolver graças à constante circulação de tropeiros.
 Suas primeiras e rústicas construções foram levantadas por 
volta de 1820, ainda na fase inicial do ciclo do café. A cidade teve, origi-
nalmente, características de núcleo de apoio às atividades rurais. A ocu-
pação das terras teve início com a Fazenda Santa Cruz, de propriedade 
do Barão de Santa Cruz, transferida para a família Mendes. A fazenda 
cresceu e, por volta de 1850, passou a ser conhecida por Santa Cruz dos 
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(d) o predicado corresponde a toda a oração e deve ser classificado 
como verbal, pois expressa uma ação relacionada ao sujeito.

(e) os termos “o” e “do café”, embora determinem o substantivo “culti-
vo”, desempenham funções sintáticas diferentes.

CONHECIMENTOS GERIAS E DO MUNICÍPIO   

QUESTÃO 11

O Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acolheu, no iní-
cio de dezembro de 2015, o principal pedido de impeachment contra 
a presidente do Brasil Dilma Rouseff. Essa expressão inglesa é usada, 
dentre outras, para designar a cassação de um chefe do Poder Executivo 
e impugnação de mandato, enfim, promover a retirada do cargo de uma 
autoridade pública do poder. Sobre o assunto, que movimenta as man-
chetes dos principais jornais do Brasil e do Mundo, assinale a alternativa 
correta:

(a) O impeachment pode ocorrer quando o chefe do Poder Executivo 
comete alguma violação, como abuso de poder, violação da constituição, 
crime de responsabilidade, entre outros no mandato em que se encon-
tra, ou em outro mandato antecessor no qual foi o dirigente máximo da 
nação a qualquer tempo.

(b) O processo de impeachment deve ser julgado no Senado, em sessão 
sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, e para 
prosseguir, deve ter um quórum de aceitação de 2/3 dos senadores. 

(c) O processo de impeachment cabe apenas na esfera federal, não sen-
do passível sua utilização para destituir dirigentes das esferas estaduais 
e municipais.

(d) O processo de impeachment  é instalado pelo Poder Legislativo, e 
julgado pelo Poder Judiciário, mais exatamente pela Suprema Corte, que 
tem um prazo de 90 (noventa) dias para concluir os autos.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 12

Em 1534, o rei D. João III dividiu o Brasil em Capitanias Hereditárias. O 
que hoje é o território fluminense ficou dividido entre duas Capitanias: 
de São Tomé, pertencente a Pero de Góis de Silveira, e a de São Vicente, 
pertencente a Martim Afonso de Souza. Sobre os aspectos históricos do 
atual Estado do Rio de Janeiro, assinale a alternativa incorreta:

(a) Pero de Góis deu início a ocupação denominada Vila da Rainha, pró-
xima ao Rio Itabapoana, origem do município de São João da Barra. Aju-
dados pelos índios goitacazes, os colonos prosperaram o povoamento. 

(b) Em 1555, os franceses, liderados por Nicolau Durand de Villegag-
non, deram início à invasão a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, tendo 
o apoio dos índios tamoios.

(c) A Capitania de São Vicente estendia-se do Rio Macaé até o atual es-
tado do Paraná, e foi ocupada principalmente na parte sul do que hoje é 
o atual estado de São Paulo.

(d) O Governador Geral à época, Mem de Sá, enviou em 1560, uma expe-
dição para lutar contra a invasão francesa. 

(e) Em 1º de março de 1565, foi fundada por Estácio de Sá, a Cidade do 
Rio de Janeiro, localizada entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar.

QUESTÃO 13

É o principal rio do Estado do Rio de Janeiro. Nasce em São Paulo e 
desemboca no oceano Atlântico na altura do município de São João da 
Barra. Tem como principais afluentes no Estado os rios Pomba e o Mu-
riaé, pela margem esquerda, e os rios o Piabinha, Piraí, Paraibuna e o rio 
Grande pela margem direita. A presente descrição refere-se ao rio:

(a) Macabu. 

(b) Itabapoana.

(c) Paraíba do Sul.

(d) Rio Iguaçu.

(e) Rio Capivari.

QUESTÃO 14

Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Mendes, com-
pete ao Prefeito, privativamente, exceto:

(a) Contratar terceiros para prestação de serviços públicos autorizados 
pela Câmara Municipal.

(b)  Prover e desprover cargos públicos, e expedir atos referentes à si-
tuação funcional dos servidores públicos, nos termos da lei.

(c)  Transferir, temporária ou definitivamente, a sede da Prefeitura.

(d) Aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento 
e zoneamento urbano ou para fins urbanos.

(e) Designar Vereadores para missão de representação da Câmara Mu-
nicipal, limitado em cinco o número de representantes, em cada caso.

QUESTÃO 15

Segundo a Lei Orgânica do Município de Mendes, as Comissões Parla-
mentares de Inquérito serão criadas por ato do Presidente da Câmara 
Municipal, mediante requerimento de um terço de seus membros, para 
apuração, por prazo certo, de determinado fato da Administração Muni-
cipal. A Comissão encerrará seus trabalhos com apresentação de relató-
rio circunstanciado, que será encaminhado, em dez dias, ao Presidente 
da Câmara Municipal para que este:

I - Dê ciência imediata ao Prefeito.

II - Remeta, em cinco dias, cópia de inteiro teor ao Plenário, quando se 
tratar de fato relativo ao Poder Executivo.

III - Encaminhe, em dez dias, ao Ministério Público, cópia de inteiro teor 
do relatório, quando esse concluir pela existência de infração de qual-
quer natureza, apurável por iniciativa daquele órgão. 

IV - Providencie, em cinco dias, a publicação das conclusões do relatório 
no órgão oficial, e, sendo o caso, com a transição do despacho de enca-
minhamento ao Ministério Público.

Marque a alternativa correta.

(a) Todas as alternativas estão incorretas.

(b) Apenas a alternativa IV está correta. 

(c) Apenas a alternativa I está correta.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 16

Tendo por base o disposto na Lei 1.469/11 do Município de Mendes, 
que trata do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração direta, 
autárquica, e fundacional do município, assinale a alternativa correta:

(a) É vedado o trabalho da servidora gestante, ou lactante em ativida-
des ou operações consideradas insalubres, perigosas e penosas, poden-
do ser reintegrada, mediante recomendação médica, em novas funções.

(b) O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 20 (vin-
te) horas de um dia a 5 (cinco) horas do dia seguinte terá o valor/hora 
acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como 52’ 
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30’’ (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos).

(c) O adicional por tempo de serviço é devido a cada 2 (dois) anos de 
efetivo exercício no serviço público do Município, à razão de 3% (três 
por cento) do valor do respectivo vencimento.

(d) É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessida-
de do serviço, não podendo a acumulação, neste caso, abranger mais de 
dois períodos.

(e) O servidor público que opere direta e permanentemente aparelhos 
de Raio X ou com substâncias radioativas gozará obrigatoriamente 25 
(vinte e cinco) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade 
profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação.

INFORMÁTICA   

QUESTÃO 17

Os cabeçalhos e os rodapés são áreas delimitadas situadas respectiva-
mente nas margens superior e inferior de cada página de um documen-
to. Você pode inserir textos ou elementos gráficos em cabeçalhos e ro-
dapés. Por exemplo número de página, nome e/ou logomarcas, data e 
etc. Para inserir um rodapé em um documento do Word 2010 devemos:

(a) Clicar na guia Exibição, grupo Cabeçalho e Rodapé.

(b) Clicar na guia Referências, grupo Cabeçalho e Rodapé.

(c) Clicar na guia Design, grupo Cabeçalho e Rodapé.

(d) Clicar na guia Inserir, grupo Tabelas.

(e) Clicar na guia Inserir, grupo Cabeçalho e Rodapé.

QUESTÃO 18

No Microsoft Excel 2010 o ícone   quando pressionado executa:

(a) Classificação dos dados da tabela

(b) Converte texto para colunas

(c) Remove os itens duplicados

(d) Habilita filtragem das células selecionadas

(e) Valida os dados selecionados

QUESTÃO 19

Para adicionar uma impressora no Windows 7 faz-se necessário seguir 
as seguintes etapas:

(a) Menu iniciar, Painel de controle, Hardware e Som, Impressoras, Adi-
cionar uma impressora

(b) Painel de controle, Adicionar Impressora

(c) Painel de controle, Multimídia, Impressora

(d) Painel de controle, Impressoras

(e) Painel de controle, Sistema 

QUESTÃO 20

Qual o diretório temporário do Windows que tem como função armaze-
nar arquivos deletados. 

(a) Minhas imagens

(b) Lixeira

(c) Meus documentos

(d) Caixa de entrada

(e) Downloads

QUESTÃO 21

 Dentro do gerenciador de arquivos (Windows Explorer), ao acessar a 
pasta, minhas imagens, e executar o comando Ctrl+A, o usuário irá:

(a) Apagar todos os arquivos

(b) Enviar arquivos para impressão

(c) Selecionar todos os arquivos

(d) Copiar todos os arquivos

(e) Renomear todos os arquivos

QUESTÃO 22

Quais são as versões do Windows 7 disponíveis no mercado?

(a) Starter, Home Basic, Home Premium

(b) Starter, Home Basic, Home Premium, Professional

(c) Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate

(d) Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, Home Baisc, 
Starter 

(e) Professional, Enterprise

RACIOCÍNIO LÓGICO   

QUESTÃO 23

Como não alcançaram a nota final mínima no ano de 2015, quatro alu-
nos, Everton, Fernando, Geraldo e Hugo, precisaram fazer prova de recu-
peração em Matemática. Após realizarem a prova, três deles fizeram as 
seguintes afirmativas: 

“Hugo disse que se conseguisse recuperar, então Geraldo não recupe-
raria.”; 

“Geraldo disse que se conseguisse recuperar, então Everton não recu-
peraria.”; 

“Everton disse que se conseguisse recuperar, então Fernando não recu-
peraria.”. 

As três afirmativas são verdadeiras, mas apenas dois desses alunos con-
seguiram recuperar em matemática. De acordo com essa lógica, qual das 
alternativas contém uma possível dupla de alunos que, simultaneamen-
te, pode ter conseguido recuperar?

(a) Everton e Fernando. 

(b) Fernando e Geraldo.

(c) Everton e Geraldo.

(d) Fernando e Hugo.

(e) Geraldo e Hugo.

QUESTÃO 24

Os termos da seguinte sequência numérica, a seguir, foram obtidos e or-
ganizados de acordo com uma lei de formação.
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2, 3, 6, 7, 22, 23, ...

De acordo com essa lei, qual será o nono termo dessa sequência?

(a) 112.

(b)   88. 

(c) 164.

(d) 288.

(e) 342.

QUESTÃO 25

Em uma cesta há seis tipos diferentes de frutas: maçã, banana, laranja, 
goiaba, morango e manga. Uma menina retirou, uma após a outra, seis 
frutas dessa caixa, sendo cada uma de um tipo diferente. Sabemos ainda 
que: 

⇒ a 1ª fruta retirada não era uma banana. 

⇒ a 3ª fruta retirada era um morango. 

⇒ a laranja foi a penúltima a ser retirada. 

⇒ a goiaba foi retirada depois da maçã.

⇒ a manga foi a  2ª fruta a ser retirada.
  
Seguindo essa lógica, qual é, aproximadamente, a probabilidade da sexta 
e última fruta retirada pela menina ter sido uma goiaba?

(a) 50%.

(b) 33,33%. 

(c) 75%.

(d) 20%.

(e) 25%.

QUESTÃO 26

O retângulo ABCD da figura abaixo foi dividido exatamente em quatro 
partes iguais, todas retangulares e de mesmas dimensões. 

 

O menor lado de cada um dos quatro retângulos é um número inteiro 
positivo e mede um terço do valor do maior lado. Considerando n∈ IN 
e n > 0, qual das expressões a seguir representa corretamente todos os 
possíveis valores para a área do retângulo ABCD?

(a) 3x(n)4.

(b) 3x(2n)2. 

(c) (4n)2.

(d) 12n.

(e) 2x(3n)2.                

QUESTÃO 27

Uma grande rede de lanchonetes que possui 25 lojas espalhadas pelo 
país e que funciona todos os sete dias da semana (“de segunda a domin-
go”), contratou 26 novos funcionários.  Com relação aos novos contrata-
dos, o que é necessariamente verdade? 

(a) Exatamente quatro deles começarão a trabalhar em um mesmo dia 
da semana. 

(b) Apenas sete começarão a trabalhar na mesma semana.

(c) Ao menos três começarão a trabalhar numa sexta feira.

(d) Ao menos dois dos novos contratados irão trabalhar em uma mesma 
loja. 

(e) No máximo oito dos novos contratados começarão a trabalhar em 
uma mesma loja.

QUESTÃO 28

Uma canoa todos os dias tem dois trajetos a percorrer. De um ponto P de 
uma margem para dois pontos distintos, A e B, na outra margem do rio.  
As distâncias, em linha reta, entre esses pontos são: PA = 60 m, PB = 40 
m e AB = 53 m. Qual é a medida que mais se aproxima do valor do menor 
ângulo formado pelos trajetos PA e PB?

(a) 45°.

(b) 30°. 

(c) 90°.

(d) 75°.

(e) 60°.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 29

Com relação à Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, marque a alternativa 
correta.

(a) Compete apenas à União desenvolver programas de apoio ao esforço 
para conclusão da educação básica dos alunos regularmente matricula-
dos no sistema público de educação.

(b) A União desenvolverá e apoiará políticas de estímulo às iniciativas 
de melhoria de qualidade do ensino, em especial aquelas voltadas para a 
exclusão de crianças e adolescentes em situação de risco social.

(c) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 
Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica.

(d) O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 
2007, somente o piso salarial profissional estadual para os profissionais 
do magistério público da educação básica.

(e) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão as-
segurar no financiamento da educação básica a melhoria da qualidade 
do ensino, de forma a garantir padrão máximo de qualidade definido 
nacionalmente.

QUESTÃO 30

Com relação à Lei Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, marque a alternativa 
correta.
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(a) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais 
dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos pro-
fissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 
particular.

(b) Considera-se profissionais do magistério da educação apenas os 
profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da 
docência: direção ou administração escolar, orientação educacional e 
coordenação pedagógica.

(c) O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a trans-
ferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos apenas 
no âmbito da União, por conselhos instituídos especificamente para esse 
fim.

(d) A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos é considerada 
atividade de relevante interesse social e, portanto, será remunerada.

(e) O Ministério da Educação atuará na realização de estudos técnicos 
com vistas na definição do valor referencial anual por aluno que assegu-
re padrão mínimo de qualidade do ensino.

QUESTÃO 31

Com relação às Metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação 
(PNE), aprovado pela Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, marque a 
alternativa correta.

(a) Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches. 

(b) Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 5 (cinco) a 14 (quatorze) anos e garantir que 100% dos 
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 
vigência deste PNE.

(c) Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 
100%.

(d) Universalizar, para a população de 3 (três) a 18 (dezoito) anos com 
deficiência, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, com a garantia apenas do sistema educacional inclusivo.

(e) Oferecer, no mínimo, 75% das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educa-
ção profissional.

QUESTÃO 32

Com relação às Estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), aprovado pela Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, marque 
a alternativa correta.

(a) Desativar salas de recursos multifuncionais de forma a promover a 
formação continuada de professores(as) para o atendimento educacio-
nal especializado em escolas urbanas inclusivas, do campo e indígenas.

(b) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, 
em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 
à infância, adolescência e juventude.

(c) Definir, em regime de colaboração apenas entre os Estados e os Mu-
nicípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação 
infantil segundo padrão nacional de qualidade, sem considerar as pecu-
liaridades locais.

(d) Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem 
como a ampliação da prática desportiva, desvinculada do currículo es-
colar.

(e) Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilom-
bolas na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta 
prévia e informada, desconsiderando-se as peculiaridades locais.

QUESTÃO 33

São diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei 
Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, exceto:

(a) Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promo-
ção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação.

(b) Diminuição das taxas de analfabetismo; particularização do atendi-
mento escolar; promoção do princípio da gestão autocrática da educa-
ção pública.

(c) Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade.

(d) Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em edu-
cação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade.

(e) Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diver-
sidade e à sustentabilidade socioambiental.

QUESTÃO 34

O conceito de Domínios Morfo-climáticos, proposto por Aziz Ab Saber, 
é utilizado para o tratamento das diferentes paisagens naturais existen-
tes no Brasil. Esse conceito gerou uma classificação que combina fatos 
geomorfológicos ( das formas de relevo ), climáticos, hidrológicos, bo-
tânicos e pedológicos ( referentes ao solo ), estabelecendo padrões re-
gionais. Avalie as suposições a seguir e identifique o item que não faz 
parte dos domínios Morfo-climaticos do Brasil segundo as proposições 
de Aziz Ab Saber.

(a) O Domínio Amazônico

(b) O Domínio dos Mares e Rios

(c) O Domínio da Caatinga

(d) O Domínio do Cerrado

(e) Domínio das Araucárias

QUESTÃO 35

As Tendências Pedagógicas Liberais surgiram no século XIX, sob forte 
influência das ideias da Revolução Francesa (1789), de “igualdade, liber-
dade, fraternidade”. Receberam também, contribuições do liberalismo 
no mundo ocidental e do sistema capitalista. As tendências pedagógicas 
liberais mais importantes são: Liberal Tradicional e Tendência Liberal 
Renovada. Nas proposições abaixo, sinalize qual das opções não se en-
contra dentro do contexto da Tendência Liberal tradicional.

(a) Na tendência tradicional o principal objetivo da escola era preparar 
os alunos para assumir papéis na sociedade. 

(b) Como os que tinham acesso às escolas eram os filhos dos burgueses, 
a escola tomava como seu papel principal, fazer o repasse do conheci-
mento moral e intelectual porque através deste estaria garantida a as-
censão dos burgueses e, consequentemente, a manutenção do modelo 
social e político vigente. 

(c) A proposta de educação era absolutamente centrada no professor, 
figura incontestável, único detentor do saber que deveria ser repassado 
para os alunos. 

(d) O papel do professor estava focado em vigiar os alunos, aconselhar, 
ensinar a matéria ou conteúdo, que deveria ser denso. 

(e) Suas aulas deveriam ser organizadas sem uma sequência fixa, basea-
da na criatividade do aluno e adaptada as situações do ambiente socio-
cultural do contexto.
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QUESTÃO 36

A contribuição da teoria histórico - cultural à didática é sumamente rele-
vante, indicando o vínculo explícito entre a didática e a lógica científica 
das disciplinas. Supõe uma relação indissolúvel entre o plano epistemo-
lógico (da ciência ensinada) e o plano didático, ou seja, o vínculo essen-
cial entre conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico – di-
dático. Avalie entre as suposições abaixo e sinalize a opção que nega o 
vínculo que, segundo os principais Pedagogos, deve existir entre o plano 
epistemológico (da ciência ensinada) e o plano didático.

(a) A questão “campo do didático” se resolve, em primeira instância, 
pelo papel do ensino em criar as condições para assegurar a relação do 
aluno com um saber (mediação, compartilhamento de significados), le-
vando a uma mudança qualitativa nas relações com esse saber (transfor-
mação das relações que o aluno mantém com os saberes).

(b) Não há didática fora dos conteúdos e dos métodos de investigação 
que lhes  correspondem.

(c) Não há didática fora da relação do aluno com o conteúdo (fora da 
transformação das relações do aluno com o conteúdo). 

(d) Não há didática sem uma separação entre as atividades orientadas 
para a formação de processos mentais por meio dos conteúdos científi-
cos e as formas de conhecimento cotidiano vivenciadas pelos alunos, nas 
quais estão implicadas a diversidade social e cultural.

(e) Não há didática separada das práticas socioculturais e institucionais 
em que os alunos estão envolvidos.

QUESTÃO 37

Na obra Brasil: território e sociedade no início do século XXI, Milton Santos 
e Maria Laura Silveira (2001) apresentam um proposta de regionalização, 
fundada na análise da difusão diferencial do meio técnico-científico-infor-
macional pelo território brasileiro. De acordo com esses autores, na era da 
revolução  tecno-científica, os territórios são reestruturados pelas infra es-
truturas que sustentam as redes de informações e passam a desempenhar 
novas funções na economia de fluxos globalizada. O ingresso do Brasil na 
era da informação impulsiona uma atualização do seu território. Analise a 
validade das suposições abaixo e assinale  a alternativa que não correspon-
da a  divisão regional do período técnico-científico informacional do Brasil.

(a) A Região Nordeste define-se pelo peso das estruturas sociais her-
dadas do passado. Nessa região, a difusão do meio mecanizado se deu 
de forma pontual e pouco densa e a instalação das infra-estruturas e 
redes informacionais realiza-se de modo descontínuo. Assim, pontos ou 
manchas de extrema modernização (tais como as lavouras de soja no 
cerrado, os projetos de fruticultura irrigada nas margens do São Fran-
cisco e o complexo industrial no retro-porto de Suape, em Pernambuco) 
despontam em um meio geográfico no qual predominam áreas dotadas 
de baixa produtividade espacial.

(b) A Região da Amazônia caracteriza-se, sobretudo pela baixa densi-
dade técnica. Os sistemas informacionais aparecem, sobretudo, como 
formas externas, representadas, por exemplo, pelos satélites e radares 
do Sivam. Os grandes projetos de exploração agropecuária ou mineral 
aparecem como pontos e manchas isolados, ainda que com grande po-
tencial na geração de impactos ambientais.

(c) A Região Concentrada abrange os estados do Sudeste (Espírito San-
to, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) e os estados do Sul (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Ela destaca-se pela elevada inten-
sidade de ciência e tecnologia nas atividades produtivas e financeiras e 
pela densidade das redes de circulação. 

(d) A Região Norte, tem como característica fundamental seu grande de-
senvolvimento na agricultura com ênfases no cultivo da cana de açúcar, 
nas ultimas décadas emerge como uma região com um aumento grada-
tivo na criação de gado, ocupando o segundo lugar como região exporta-
dora de carne bovina em América latina.

(e) A Região Centro-Oeste emerge como área de ocupação periférica, 
fundada na especialização agropecuária e na modernização subordina-
da às necessidades das firmas que têm sede na Região Concentrada. O 

estado de Tocantins, deslocado para a Região Norte pela Constituição de 
1988, reincorpora-se ao Centro-Oeste.

QUESTÃO 38

Analise a validade das suposições abaixo referentes a algumas fases para 
atualização cartográfica com imagem digital e assinale a alternativa que 
não corresponda à metodologia aplicada para o referido formato foto-
gráfico.

(a) Correção geométrica e georeferenciamento.

(b) Pouco depois do lançamento do primeiro satélite LANDSAT já se 
buscava avaliar a possibilidade de atualização de cartas e mapas através 
de imagens pelo sensor MSS (pixel/resolução espacial de 80m).

(c) Ajuste de contraste das imagens que compõem uma carta e mosai-
cagem.

(d) Recorte segundo o contorno da carta.

(e) Atualização dos elementos cartográficos da carta digital com base na 
interpretação da imagem resultante da etapa anterior, através de super-
posição com a carta.

QUESTÃO 39

Identifique nas suposições a seguir a opção que reflete os principais ele-
mentos da teoria demográfica do dilema malthusiano.

(a) A desertificação não é produto direto do crescimento populacional, 
mas de acidentes climáticos associados a desigualdades sociais que não 
admitem alternativas para os agricultores. 

(b) Os diferenciais de mortalidade e fecundidade entre regiões áridas e 
úmidas se relacionam com níveis de desenvolvimento e não com o pro-
cesso de desertificação. A variável importante é a migração, que permite 
uma resposta rápida a mudanças ambientais. 

(c) É predominantemente nesta linha uma visão que vê a relação popu-
lação-ambiente como a pressão de números sobre recursos. Nesta teoria 
são atribuídos a pressão demográfica todos os males do mundo contem-
porâneo – desertificação, fome, esgotamento de recursos, degradação 
do ambiente.

(d) Fearnside (1986) observando o intenso desflorestamento em Ron-
dônia no período de 1980-85 distingue duas etapas, primeiro os colonos 
desmatam rapidamente, para o início das atividades mas, sem condições 
de continuar o empreendimento, esses pioneiros logo abandonam o 
lote, que é absorvido por outros, num processo concentrador. Fearnside 
dá razão á observação de Sawyer (1987) no sentido de que a pequena 
propriedade é predatória porque é precária. Se tivessem condições de 
se manterem no lote, os primeiros colonos não teriam dado lugar aos 
empresários com outras lógicas de exploração.

(e) Nesta linha existem algumas tentativas de reverter os termos da 
equação, atribuindo à pressão sobre recursos o papel positivo de incen-
tivar o avanço tecnológico. Autores como Kahn e Simon vão mais lon-
ge, negando o caráter real de problemas ambientais. População seria “o 
último recurso”, e quanto maior o número de seres pensantes, maior o 
número de boas ideias e de soluções para qualquer problema (SIMON, 
1982).

QUESTÃO 40

O artigo 3° da Lei Federal n° 9394/96 – Lei de Diretrizes e bases da Edu-
cação Nacional relaciona alguns princípios que servem de base para o 
desenvolvimento do ensino no Brasil. Dentre as recomendações abaixo, 
a única que está em desacordo com os princípios a que se refere o artigo 
3° é:

(a) Valorização da experiência extra-escolar.

(b) O acesso gratuito ao ensino público em estabelecimentos oficiais é 
um direito de todos.
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(c) Deve-se garantir, a todos os cidadãos, igualdade de condição de con-
dições de acesso e permanência na escola.

(d) Deve ser utilizada uma única concepção pedagógica em todo o ter-
ritório nacional.

(e) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.


