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INSTRUÇÕES GERAIS
• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao fiscal de sala.
• Este caderno contém as provas objetivas, com 30 questões objetivas, conforme quadro acima.
• Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Responda o caderno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras
correspondentes às respostas assinaladas no caderno
de provas.
• No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos
seus limites e sem rasuras.
• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo
verifique se seus dados estão impressos corretamente;
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

Realização:

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do
pacote de prova, a distribuição do material, a leitura
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.
• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora
após o início das provas e poderá levar este caderno
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos
anteriores ao horário estipulado para o seu término.
• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o preenchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido
tempo adicional para completar o preenchimento.
• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do
cartão resposta pelo último candidato e das assinaturas dos mesmos no relatório de sala.
• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 04
Sobre a expressão “meu amor” pode-se afirmar
que:

TEXTO I

A ( ) “meu” é um pronome pessoal e “amor” é um substantivo comum.
B ( ) “meu” é um pronome reflexivo e “amor” é um
substantivo próprio.
C ( ) “meu” é um pronome possessivo e está determinando a quem pertence o amor.
D ( ) “meu” é um pronome pessoal do caso reto e “amor”
é um substantivo abstrato.

MEDITAÇÃO
Com meu amor eu me envolvo felizmente.
Mas também me des
envolvo
Infelizmente?
(Antonio Carlos Brito. Lero Lero.
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002. p. 119)

TEXTO II

QUESTÃO 01
Analise as afirmações a seguir sobre os processos
de formação das palavras felizmente, desenvolvo e infelizmente.

Pastéis Santa Clara,
Bem-casados com ambrosia,
Caramelados com nozes
E bombas de baunilha
Senhora dona doceira,
Me tira dessa agonia!

I - Felizmente - derivação sufixal.
II - Desenvolvo - derivação prefixal.
III - Infelizmente - derivação prefixal e sufixal.

Mil-folhas e broinhas,
Com geleias e pavê,
Fios de ovos, apfelstrudel,
Maçãs flambadas, não vê?
Qual é o doce mais doce?
O doce mais doce? Você!
Pães de queijo, ovos moles,
Olho de sogra, doce de abóbora
Pingos de chuva, algodão doce,
Doce, oh doce,senhora!

A alternativa correta é:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

I.
II.
I e II.
I, II e III.

QUESTÃO 02
Em relação à palavra des-envolvo, é correto afirmar
que, no poema, ela tem o sentido de:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

pôr fim ao envolvimento amoroso.
envolver o eu lírico no sentimento amoroso.
fazer um desabafo sobre uma crise amorosa.
enfatizar os conflitos amorosos vividos pelo eu lírico.

QUESTÃO 03
O vocábulo “me”, presente em dois versos do poema, é classificado como:
A(
B(
C(
D(

2

)
)
)
)

Senhora dona doceira,
Doce aqui e agora,
E agora, bem no fim,
Eu recuso Maria-mole,
Mas nós dois, bem juntim,
Agarradim, rocambole.

pronome pessoal do caso reto.
pronome pessoal do caso oblíquo.
pronome demonstrativo.
pronome reflexivo.

(Sérgio Capparelli. 111 poemas.
Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 26)

QUESTÃO 05
Em todo o poema, há diversos nomes de doces. A
que classe gramatical pertencem as palavras usadas para
nomeá-los?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

substantivo.
adjetivo.
advérbio.
pronome.
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QUESTÃO 06
No final da terceira estrofe, o eu lírico parece perder o interesse pelos doces. O que o faz mudar de ideia?
A ( ) Ele se apaixona pela doceira.
B ( ) Está farto de tanto comer doces.
C ( ) Ao experimentar os doces não os acha tão saborosos.
D ( ) A doceira o trata muito mal e ele se decepciona.
QUESTÃO 07
No verso “O doce mais doce? Você!” , a palavra
doce aparece repetida. Nas duas ocorrências ela pertence
a classes gramaticais diferentes. São elas:
A ( ) Na primeira ocorrência, doce é adjetivo; na segunda, pronome.
B ( ) Na primeira ocorrência, doce é substantivo; na segunda, adjetivo.
C ( ) Na primeira ocorrência, doce é adjetivo; na segunda, advérbio.
D ( ) Na primeira ocorrência, doce é substantivo; na segunda, pronome.
QUESTÃO 08
Marque a alternativa que apresenta corretamente o
plural de “olho de sogra”, expressão presente no poema:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

olho de sogras.
olhos de sogras.
olhos de sogra.
olhos das sogras.

TEXTO III
Calvin e Moe

QUESTÃO 09
Observe o primeiro quadrinho da tira. Marque a
alternativa que apresenta, de acordo com o contexto, o
valor semântico da interjeição xi.
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

alegria.
impaciência.
terror/medo.
surpresa/espanto.

QUESTÃO 10
Observe as afirmações sobre a acentuação dos vocábulos Lá,Aí,dá,É,e marque a alternativa correta:
I - Os vocábulos “Lá, dá, É” são acentuados por serem
monossílabos tônicos.
II - O acento do vocábulo “Aí” justifica-se por ser uma
palavra oxítona e formar um hiato na sua divisão silábica.
III - Os vocábulos “Lá, Aí, dá, É” são acentuados por serem monossílabos átonos.
A alternativa correta é:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

I.
I e II.
II.
I, II e III.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Em uma família com quatro pessoas o pai foi ao
supermercado e comprou alimentos suficientes para 30
dias. No entanto, inesperadamente, duas pessoas vieram
visitá-la e se hospedaram em sua casa durante esse período. Supondo que todos se alimentem com quantidades
iguais, em quanto tempo os alimentos acabarão?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

14.
16.
18.
20.

QUESTÃO 12
O salário de um vendedor é composto de uma parte
fixa no valor de R$ 900,00, mais uma parte variável de
10% sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender R$ 85.000,00, qual valor de seu salário:

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteúdo/
3621/Calvin-e-seus-amigos. Acesso em: 16/09/2018.
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A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

9200.
9300.
9400.
9500.
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QUESTÃO 13
Uma bola, ao ser chutada, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h(t) = – 2t² +
16t (t ≥ 0), onde t é o tempo medido em segundo e h(t) é
a altura em metros da bola no instante t. Determine, após
o chute, qual a altura máxima atingida pela bola:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

28.
32.
30.
34.

QUESTÃO 14
Zeca tinha certa quantia em dinheiro, foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista,
gastou 1/4 da quantia que sobrou na compra de uma camisa e ainda ficou com R$ 45,00. Qual era a quantia que
Carlos possuía?
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

70.
80.
90.
100.

QUESTÃO 15
Uma piscina de 21550 litros, totalmente cheia, precisa ser esvaziada para limpeza e para isso uma bomba
que retira água à razão de 100 litros por minuto foi acionada. O tempo necessário para que a piscina seja totalmente esvaziada é de aproximadamente:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

3,4 horas.
3,6 horas.
3,8 horas.
4 horas.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
DE PALMINÓPOLIS
QUESTÃO 16
O clima do município de Palminópolis é:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Tropical.
Subtropical.
Frio.
Temperado.

QUESTÃO 17
A origem do nome do município de Palminópolis,
deve-se ao fato de a cidade estar localizada entre os municípios de:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Palmeiras de Goiás e Paraúna.
Palmeiras de Goiás e Firminópolis.
Palmeiras de Goiás e Anicuns.
Jandaia e Aurilândia.

QUESTÃO 18
Ao analisar os aspectos econômicos do município
de Palminópolis, deve-se levar em consideração, dentre
outros fatores, a sua capacidade de gerar renda através de
atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da
pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que a principal
cultura de rebanho local é:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Suíno.
Galinhas.
Equino.
Bovino.

QUESTÃO 19
Considerando os aspectos históricos da origem do
município de Palminópolis, assinale a alternativa incorreta:
A ( ) Palminópolis surgiu desde o ano de 1932, em meio
a uma grande mata verde, conhecida como “Mata
do Esperidião”.
B ( ) Em meados do século XX, surgiu um pequeno
povoado no local, chamado “Santo Antônio”, que
mais tarde, transformou-se na cidade de Palminópolis.
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C ( ) Os primeiros desbravadores das terras que se tornaram o município de Palminópolis, foram atraídos pela informação de que no local existia terra
fértil e sem proprietário.
D ( ) O município de Palminópolis teve origem nas
terras doadas pelos proprietários da Fazenda São
Bento, onde surgiram as primeiras construções,
dando início ao pequeno povoado de “São Bento”
que viria a se tornar a cidade de Palminópolis.
QUESTÃO 20
Qual o tipo de vegetação do município de Palminópolis:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Cerrado.
Caatinga.
Mata Atlântica.
Pantanal.

QUESTÃO 23
Observe a imagem abaixo.. Marque a alternativa
correta sobre EPI.

A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

QUESTÃO 24
Ao fiscalizar uma edificação o fiscal depara-se com
a placa abaixo.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com as proposições da Lei Orgânica do
Município de Palminópolis, é correto:
A ( ) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
B ( ) O Poder Legislativo do Município é exercido pelo
Prefeito e seus auxiliares.
C ( ) Cada legislatura terá duração de dois anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa.
D ( ) Ao Município é permitido recusar fé aos documentos públicos.
QUESTÃO 22
Assinale o item incorreto, de acordo com o que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palminópolis:
A ( ) A nomeação é a forma originária de provimento
de cargo público.
B ( ) A posse é a aceitação formal das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo.
C ( ) O exercício do cargo terá início dentro do prazo
máximo de trinta dias, contados da data da posse
ou da publicação oficial do ato, nos demais casos.
D ( ) O funcionário que não entrar em exercício no prazo legal, não perderá o direito ao cargo.
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EPI significa Equipamento de Proteção Infantil.
EPI é um equipamento de proteção individual.
EPI é um equipamento de prevenção de incêndio.
O uso do EPI não é obrigatório.

Ela indica:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Uma saída para subir pela escada.
Uma saída para descer pela escada.
Uma saída de emergência.
A entrada pela escada.

QUESTÃO 25
Marque a alternativa correta sobre elementos da
construção.
A ( ) A Planta de locação compreende o projeto como
um todo, contendo, o movimento de terra, arruamento e rede de drenagem.
B ( ) A fachada é a representação gráfica dos planos internos da edificação, como o telhado e as calçadas.
C ( ) A lista de materiais compreende o levantamento
quantitativo de todo o material especificado no
projeto, com as informações suficientes para a sua
aquisição.
D ( ) O orçamento compreende a avaliação do custo dos
materiais a serem adquiridos para a obra.
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QUESTÃO 26
A Lei nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem
como do equilíbrio ambiental. Levando em consideração
as disposições desta Lei, assinale a alternativa correta:
A ( ) Aquele que possuir como sua área ou edificação
urbana até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, initerruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio, ainda que seja
proprietário de outro imóvel.
B ( ) O direito de preempção confere ao Poder Público
Municipal preferência para aquisição de imóvel
urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, e poderá ser exercido sempre que o Público
necessitar de áreas para constituição de reserva
fundiária, entre outras hipóteses.
C ( ) O plano diretor fixará coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana, sendo vedado fixar coeficiente diferenciado para áreas específicas.
D ( ) O estudo prévio de impacto de vizinhança substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de
impacto ambiental.
QUESTÃO 27
Segundo as disposições da Lei nº 10.257/2001, são
utilizados instrumentos para alcançar as finalidades da
lei, tais como os planos nacionais, regionais e estaduais,
bem como o planejamento municipal. Segundo a Lei, são
formas de planejamento municipal:
I – Plano Diretor;
II – Plano Plurianual;
III – Diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
IV – Instituição de zonas especiais de interesse social.
Estão corretos os itens:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
Apenas I, II e III.

QUESTÃO 28
Segundo a Lei nº 10.257/2001, acerca da usucapião
especial de imóvel urbano, assinale a alternativa correta:
A ( ) É parte legítima para a propositura da ação de usucapião especial urbana, como substituto processual,
a associação de moradores da comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica,
explicitamente autorizada pelos representados.
6

B ( ) Na ação de usucapião especial urbana, não é obrigatória a intervenção do Ministério Público.
C ( ) O direito a usucapião especial de imóvel urbano
poderá ser reconhecido ao mesmo possuidor mais
de uma vez.
D ( ) Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é o ordinário.
QUESTÃO 29
De acordo com as proposições da Lei nº 10.257/2001,
é incorreto afirmar:
A ( ) O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e a lei que o instituir deverá
ser revista, pelo menos, a cada dez anos.
B ( ) Compete à União, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, promover programas de construção de
moradias e melhoria das condições habitacionais,
de saneamento básico, das calçadas, dos passeios
públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público.
C ( ) Decorridos cinco anos de cobrança de IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a
obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, na forma da Lei, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento
em títulos da dívida pública.
D ( ) O proprietário urbano poderá conceder a outrem
o direito de superfície do seu terreno, desde que
por tempo determinado e de forma gratuita, mediante escritura pública registrada no cartório de
registro de imóveis.
QUESTÃO 30
Considerando as disposições do Código de Posturas do Município de Palminópolis, analise as afirmativas
abaixo:
I – É dever da população cooperar com a prefeitura na
conservação e limpeza da cidade.
II – É proibido prejudicar de qualquer forma a limpeza
dos passeios e logradouros públicos em geral ou perturbar a execução dos serviços de limpeza dos referidos passeios e logradouros.
III – Para assegurar a melhoria das condições de higiene,
compete à Prefeitura fiscalizar a higiene da alimentação
pública.
Estão corretos os itens:
A(
B(
C(
D(

)
)
)
)

Apenas I e II.
Apenas II e III.
Apenas I.
I, II e III.
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