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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 

1) Coloque seu nome no quadro marcado na capa do presente caderno de questões. 

2) Este caderno contém 60 (sessenta) questões com 4 (quatro) alternativas cada uma. 

3) Assinale, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, apenas uma alternativa para 
cada questão. 

4) Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 70% 
(setenta por cento) do total de pontos da prova. 

5) Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, ou que estiver 
totalmente em branco. 

6) Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer na sala de provas portando 
qualquer tipo de arma, aparelho digital ou eletrônico (bip, telefones celulares, pagers, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, handheld, receptor, gravador, máquina 
fotográfica, máquina de calcular, pager, relógios com qualquer uma das funções 
anteriormente citadas, etc.).  

7) Durante a realização das provas é vedada a comunicação entre candidatos, bem como 
o uso de livros, revistas, folhetos, anotações, equipamento digital ou eletrônico, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, ou outros 
materiais similares. 

8) A Comissão de Concursos não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais 
dos candidatos, pois não dispõe de guarda-volume. 

9) Conferir os dados da etiqueta personalizada no cartão resposta. 

10) Conferir se o presente caderno contém 60 questões com quatro alternativas cada 
uma. 

11) A duração da prova é de 4 (quatro) horas. 

12) O Candidato somente poderá retirar-se da sala depois de decorridos 2 (duas) horas 
do início da prova. 
13) É proibido sair com o cartão de resposta ou com o caderno de provas. 
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Leia o texto abaixo e responda ao que se pede 
 
Bruxas não existem 
Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo 
maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era 
uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de 
nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de "bruxa". 
Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma 
enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, 
mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos 
num grande caldeirão. 
Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali 
roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali 
perto, corríamos atrás dela gritando "bruxa, bruxa!". 
Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não 
sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. 
Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara 
aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, 
que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos 
empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. 
– Vamos logo – gritava o João Pedro –, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento 
exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali 
estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, 
era o último. 
E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível 
na perna e não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E 
a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. 
Àquela altura a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher sem dúvida 
descarregaria em mim sua fúria. 
Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna, e 
instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade 
surpreendente. 
– Está quebrada – disse por fim. – Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui 
enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim. 
Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou 
uma tala, imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. – 
"Chame uma ambulância", disse a mulher à minha mãe. Sorriu. 
Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas 
semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande 
amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana 
Custódio. Moacyr Scliar 
Fonte: http://www.escolakids.com/contos-curtinhos.htm 
 
QUESTÃO 01 
De acordo com o texto, Ana Custódio era: 
a) Muito malvada. 
b) Magra e com cabelos bem longos. 
c) Gorda, feia e nariz comprido. 
d) Jovem e muito linda. 
 
QUESTÃO 02 
A alternativa que expressa uma comparação é: 
a) Era muito feia. 
b) Os cabelos pareciam palha. 
c) Mulheres malvadas. 
d) O nariz era comprido. 
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QUESTÃO 03 
De acordo com o texto, os garotos da rua: 
a) Tratavam Ana Custódio com carinho. 
b) Sabiam que ela era muito bondosa. 
c) Chamavam Ana Custódio de bruxa. 
d) Não maquinavam coisas perversas. 
 

QUESTÃO 04 
A expressão “casinha caindo aos pedaços” tem o significado de: 
a) Casa muito nova. 
b) Casa construída com pedaços de madeira. 
c) Casa moderna. 
d) Casa toda estragada, velha. 
 

QUESTÃO 05 
Quando o menino se machucou, Ana Custódio: 
a) Deu-lhe pauladas. 
b) Chamou uma ambulância. 
c) Fez estacas com o pau que levava, imobilizou a perna do garoto e depois chamou a 
ambulância. 
d) Não cuidou do menino, porque eles mexiam com ela. 
 

Observe a imagem abaixo e responda ao que se pede 
 

 
 

QUESTÃO 06 
De acordo com o texto “Meu papaia!” pode referir-se: 
a) Ao pai e ao mamão papaia. 
b) Ao Abacate e sua família. 
c) Ao tomate. 
d) Ao brinquedo pendurado na árvore. 
 

QUESTÃO 07 
A expressão “Uma mão” pode ser entendida como: 
a) Veio ajudar e veio dar um mamão, graças à pronúncia. 
b) Veio almoçar junto com a família. 
c) Veio brincar de balanço. 
d) Veio convidar os outros para sair. 
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Leia o poema abaixo e responda ao que se pede 
 

O PALHAÇO 
Que rosto será que se esconde 
atrás do rosto do palhaço? 
Será que não se cansa 
de fazer tanta graça? 
Onde será que arruma espaço 
para guardar tanta dança? 
Será que tem um armário 
escondido bem no peito? 
Será que leva a vida 
sempre rindo desse jeito? 
Ou será que às vezes também sente 
uma tristeza danada? 
Roseana Murray 
 

QUESTÃO 08 
No texto acima, verificamos: 
a) Um relato das brincadeiras do palhaço. 
b) Uma descrição da vestimenta de um palhaço. 
c) A descrição da casa do palhaço. 
d) Questionamentos a respeito das ações e da vida do palhaço. 
 

QUESTÃO 09 
Nos questionamentos sobre o palhaço, observamos: 
a) Certeza. 
b) Ordem. 
c) Dúvida. 
d) Promessa. 
 

QUESTÃO 10 
Leia o texto abaixo 
 

 
 

No texto acima, a expressão “Desarme esta Bomba” refere-se: 
a) Desarmar as bombas caseiras construídas pelos bandidos. 
b) À destruição do mosquito da dengue, tomando os cuidados necessários. 
c) Usar veneno contra a dengue. 
d) Só cuidar dos terrenos baldios. 
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QUESTÃO 11 
De acordo com o texto, o responsável pela perda do ninho e corte das árvores é: 

 
 

a) O menino. 
b) O homem. 
c) O governo. 
d) O autor do texto. 
 

QUESTÃO 12 
O assunto do texto acima é: 
a) Desmatamento e destruição da natureza. 
b) Amor do menino pelo passarinho. 
c) O abandono do passarinho. 
d) A morte dos pais do passarinho. 
 

QUESTÃO 13 
A expressão “pulsa na minha mão” pode ser entendida como: 
a) Está alegre. 
b) Está com vontade de voar. 
c) Está, possivelmente, tremendo de frio. 
d) Está triste porque perdeu a mãe. 
 

QUESTÃO 14 
A expressão “Quem sabe ele não faz um ninho dentro do meu coração” pode ser entendido como: 
a) A possibilidade de o passarinho realmente construir um ninho no coração do menino. 
b) A possibilidade de o passarinho construir um ninho em outra árvore. 
c) A possibilidade de o passarinho encontrar sua mãe. 
d) A possibilidade de o passarinho sentir seguro na mão do menino. 
 

        Sem casa 
Tem gente que não tem casa, 
mora ao léu, debaixo da ponte. 
No céu a lua espia 
Esse monte de gente na rua, 
Como se fosse papel 
Gente tem que ter onde morar, 
Um canto, um quarto, uma cama 
Para no fim do dia guardar o corpo 
Cansado, com carinho, com cuidado, 
Porque o corpo é a casa dos pensamentos. 

 

(MURRAY, Roseana. Casas. São Paulo: Formato Editorial) 
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QUESTÃO 15 
“Morar ao léu” tem o sentido de: 
a) Moradia fixa. 
b) Moradia rica. 
c) Moradia pobre. 
d) Sem Moradia. 
 
QUESTÃO 16 
Segundo o texto: 
a) Ter onde morar é condição básica do ser humano. 
b) O homem não precisa ter onde morar. 
c) A ponte pode, realmente, servir de moradia. 
d) É bom viver na rua e ver a lua. 
 
QUESTÃO 17 
O corpo, segundo o texto: 
a) Precisa de um lar para repouso. 
b) Não precisa de cama para descanso. 
c) Não precisa de quarto. 
d) Não precisa de descanso. 
 

 
QUESTÃO 18 
O texto acima aborda: 
a) A necessidade de cuidarmos bem dos animais. 
b) O fato de os animais não sentirem frio. 
c) Os animais podem ser abandonados. 
d) Ninguém é responsável pelos animais. 
 
QUESTÃO 19 
Ter um animal em casa implica: 
a) Deixá-lo à própria sorte. 
b) Não ser responsável por ele. 
c) Não lhe dar qualidade de vida. 
d) Dar-lhe qualidade de vida. 
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QUESTÃO 20 
Segundo o texto acima: 
a) O homem inventou o fogo. 
b) O fogo pode ser produzido sozinho na natureza. 
c) O homem não aprendeu a fazer o fogo. 
d) Os relâmpagos não tem poder incendiar o mato do chão. 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 21 
Segundo o texto acima, o vendedor: 
a) Entendeu a pergunta do menino. 
b) Deu outro significado à pergunta do menino. 
c) Era o tio do menino. 
d) Não era vendedor de nada. 
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QUESTÃO 22 
A palavra “sonho” no texto acima, tem o significado de: 
a) Doce. 
b) Salgado. 
c) Desejo. 
d) Astronauta. 
 

 
 
QUESTÃO 23 
A charge acima apresenta uma crítica: 
a) Ao sistema de saúde pública. 
b) Às brincadeiras de criança. 
c) Aos pais brincando com os filhos. 
d) À falta de empregos. 
 

 
 
QUESTÃO 24 
A resposta do menino pode ser entendido como: 
a) Não existe político honesto. 
b) Ele não sabe o que é tempo verbal. 
c) Os políticos trabalham muito para o povo. 
d) A professora esperava essa resposta do menino. 
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QUESTÃO 25 
A temática abordada pelo texto acima é: 
a) Destruição da natureza. 
b) Respeito aos animais. 
c) A necessidade de descanso. 
d) A docilidade da vaca. 
 
QUESTÃO 26 
Maurício pesa 3 quilos a mais que o triplo do peso de Luan, e Enzo pesa 2 quilos a mais que o 
dobro do peso de Luan. Os três juntos pesam 95 quilos. O peso do Maurício, Luan e Enzo, nesta 
ordem, será: 
a) 39, 12, 44 
b) 54, 13, 28 
c) 45, 14, 36 
d) 48, 15, 32  
 
QUESTÃO 27 

O valor da expressão numérica 2
3

2
:

3

2
25

−







−








−  é: 

a) 
27

62
 

b) 
27

62
−  

c) 
9

22
 

d) 
9

22
−  

 
QUESTÃO 28 
O percentual de não fumantes de uma cidade é 28%. Se 81 000 pessoas dessa cidade fumam, 
qual o número de habitantes da cidade? 
a)  115 200 
b)  115 500 
c)  112 200 
d)  112 500 
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QUESTÃO 29 
Dois ângulos são suplementares. Um deles mede 103°45’38”. A medida do outro ângulo será: 
a) 180° 
b) 90° 
c) 76°14’22”  
d) 66°57’14” 
 
QUESTÃO 30 
O triângulo da figura abaixo, é isósceles de base BC e tem 104cm de perímetro.  

B Cx

A

2x+15

 
Cada lado do triângulo mede: 
a)  45cm; 45cm; 14cm. 
b) 44cm; 44cm; 16cm. 
c) 44,5cm; 44,5cm; 15cm. 
d) 44,6cm; 44,6cm; 14,8cm. 
 
QUESTÃO 31 

O valor da equação ( ) ( ) 81031
2

−=−+− xxx  é: 

a) 








3

2
 

b) 








−
3

2
 

c) 








2

3
 

d) 








−
2

3
 

 
QUESTÃO 32 

Num trapézio, a base maior mede 1018  e é o triplo da base menor. A altura mede 23 então 
podemos afirmar que a área do trapézio é: 

a) 2
572 cm  

b) 2
1072 cm  

c) 2
275 cm  

d) 2
5108 cm  

 
QUESTÃO 33 

Se   232 −=x      e   223 −=y  então yx. : 
a)  5 

b) 6510 −  

c) 65 −  

d) 6510 +  
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QUESTÃO 34 
O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Seu diâmetro mede 1,39.106 Km. Podemos dizer que a 
medida aproximada do raio do Sol em metros, em notação científica é: 
a) 1,39.109 m 
b) 1,39.103 m 
c) 0,695.106m 
d) 6,95.108m 
 
 
QUESTÃO 35 
Qual radical abaixo é um número Real: 

a) 4 81−  

b) 6 81−  

c) 3 125−  

d) 125−  
 
 
QUESTÃO 36 
Eduardo, Carlos e João treinam futebol, regularmente no mesmo clube. Eduardo treina de 4 em 4 
dias,  Carlos de 6 em 6 dias e João de 5 em 5 dias. Hoje eles se encontraram no Clube. Portanto 
eles se encontrarão novamente daqui a: 
a) 30 dias. 
b) 40 dias. 
c) 50 dias. 
d) 60 dias. 
 
 
QUESTÃO 37 

Se  ba
3.2  é o máximo divisor comum de 32

3.2 e  5.3.2
13  então os valores de a  e b são 

respectivamente: 
a) 3 e 3 
b) 3 e 2 
c) 3 e 1 
d) 2 e 1 
 
 
QUESTÃO 38 
Um pasto regular de 82,5m por 4124cm será cercado com três voltas de arame. Se cada rolo de 
arame tem 12,5m então serão necessários: 
a) 60 rolos; 
b) 59 rolos; 
c) 20 rolos; 
d) 601 rolos; 
 
QUESTÃO 39 

Pedro tem 
8

3
 da idade de sua avó, e sua irmã tem 

5

3
 da idade da avó. Os dois juntos tem 78 

anos. A idade da avó do Pedro é: 
a) 84 
b) 83 
c) 82 
d) 80 
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QUESTÃO 40 

Qual o valor de 







−








−−

4

1
1:

3

1

2

1
2 : 

a) 
9

14
; 

b) 
5

14
; 

c) 
4

9
; 

d) 
9

7
; 

 
QUESTÃO 41 

As potências: ( ) ( )2213
2;2;2;2 −−

−−  valem, respectivamente: 

a) 4;4;2;8 −−−  

b) 4;
4

1
;

2

1
;8 +−  

c) 4;
4

1
;

2

1
;8 −+  

d) 4;4;
2

1
;8 +−−  

 
QUESTÃO 42 
Indique a fração irredutível a seguir, correspondente a 2,5%; 

a) 
2

5
 

b) 
40

1
 

c) 
100

25
 

d) 
4

1
 

QUESTÃO 43 

A forma de porcentagem de 
5

4
 é: 

a) 60% 
b) 70% 
c) 80% 
d) 90% 
 
 
QUESTÃO 44 

O resultado de 3 936
5.3.2  é: 

a) 22.3.53 

b) 22.33.53 
c) 22.53 

d) 22.3.56 
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QUESTÃO 45 
Para asfaltar 345km de estrada, uma equipe de 15 pessoas levaria 8 dias. Se forem contratadas 
outras 9 pessoas que trabalhem no mesmo ritmo das pessoas da equipe que já existe. A nova 
equipe asfaltará o mesmo trecho da estrada em; 
a) 13 dias; 
b) 4 dias; 
c) 5 dias;  
d) 8 dias. 
 
 
QUESTÃO 46 
Descontos sucessivos de 20% e 30% são equivalentes a um único desconto de: 
a) 25% 
b) 44% 
c) 45% 
d) 50% 
 
 
QUESTÃO 47 
Um vendedor ambulante vende os seus produtos com lucro de 50% sobre o preço de venda. 
Então, o seu lucro sobre o preço de custo é de: 
a) 10% 
b) 25% 
c) 33,33% 
d) 100% 
 
QUESTÃO 48 
Num posto de gasolina oito frentistas ganharam, num dia, gorjetas de R$ 50,00; R$ 35,00; R$ 
50,00; R$ 45,00; R$ 55,00; R$ 60,00; R$ 50,00; R$ 80,00. Então, a moda e a média aritmética 
desse dia serão: 
a) R$ 80,00 e R$ 50,00 
b) R$ 80,00 e R$ 45,00 
c) R$ 50,00 e R$ 50,00 
d) R$ 50,00 e R$ 53,13 
 
QUESTÃO 49 
A tabela ao lado representa as notas em Ciências pelos alunos do 6º ano. Podemos dizer que a 
melhor maneira para representar a nota média dos alunos do 6º ano, é: 
 
 
a) 7,0 
b) 7,25 
c) 7,5 
d) 6,5 

 

Ciências – 6º ano 
Nota Frequência 

simples 
3,0 1 
6,0 12 
8,0 7 
9,0 8 

Total 28 
 
QUESTÃO 50 
A lista seguinte indica a idade dos membros da família Santos; 89, 75, 51, 18, 18, 50, 5, 12, 33. A 
idade média da família Santos, é: 
a) 25 
b) 29 
c) 35 
d) 39 
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QUESTÃO 51 
Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo localizam-se na região 
a) Nordeste. 
b) Norte. 
c) Noroeste. 
d) Sudeste. 
 
QUESTÃO 52 
Recentemente, acidentes aéreos chocaram a população brasileira. Estamos nos referindo 
a) Ao acidente que matou muitos membros da equipe da Chapecoense e do que matou o Ministro 
do Supremo Teori Zavascki. 
b) Ao acidente aéreo que matou mais de 200 indonésios. 
c) Ao acidente que matou Leila Diniz. 
d) Acidente que matou Costa e Silva, ex-Presidente da República. 
 
QUESTÃO 53 
A operação que deflagrou o maior esquema de corrupção brasileira é chamada 
a) Máfia. 
b) Lava Jato. 
c) Water Gate. 
d) Lava Rápido. 
 
QUESTÃO 54 
Nas últimas eleições americanas, consagrou-se como Presidente 
a) Obama. 
b) Bill Clinton. 
c) Hillary Clinton. 
d) Donald Trump. 
 
QUESTÃO 55 
Doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por mosquitos. A infecção pode ser 
categorizada de duas formas: urbana e silvestre. Estamos falando de 
a) Zika. 
b) Tuberculose. 
c) AIDS. 
d) Febre Amarela. 
 
 
QUESTÃO 56 
O atual Presidente da República do Brasil é 
a) Michel Temer. 
b) Aécio Neves. 
c) Eduardo Cunha. 
d) Dilma Rousseff. 
 
 
QUESTÃO 57 
Em fevereiro, observamos uma crise na Polícia Militar. Os familiares dos policiais posicionaram-se 
na frente dos quartéis impedindo a saída das tropas para o trabalho. Como consequência houve 
barbárie, onda exagerada de crimes, mais de cem assassinatos e queima de ônibus, 
principalmente, no estado de 
a) São Paulo. 
b) Amazonas. 
c) Espírito Santo. 
d) Santa Catarina. 
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QUESTÃO 58 
Em sua parte alta, o rio separa os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, também este 
último estado com o Paraná, além de demarcar a fronteira entre Brasil e Paraguai numa extensão 
de 190 quilômetros até a foz do rio Iguaçu.  Estamos falando do  
a) Rio Amazonas. 
b) Rio Nilo. 
c) Rio Paraná. 
d) Rio Tietê. 
 
QUESTÃO 59 
Para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal, deve ocorrer a indicação do Presidente da 
República. Após essa etapa,o indicado passa por uma sabatina no Senado. O indicado por Temer 
para ocupar a vaga de Teori foi 
a) Alexandre de Moraes. 
b) Gilmar Mendes. 
c) Carmem Lúcia. 
d) Dias Tófoli. 
 
QUESTÃO 60 
Houve rebelião de presos no presídio de Alcaçuz, RN. Como consequência, ocorreram várias 
mortes. O conflito se deu  
a) Entre força policial e detentos. 
b) Entre facções criminosas. 
c) Entre homens e mulheres. 
d) Entre o batalhão de choque e detentos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


