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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
.    

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam  gerar 
dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza,  peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém  30 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma  é 
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3    O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique 
se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4  Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica  anular a questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição para o 

cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e 
mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas do início das 
provas, desde que permaneça em sala até esse instante. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material 
utilizado por eles  e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas assinaturas.

8    Ao terminar sua  prova  entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

INFORMÁTICA 21 a 30

Sou o chão que se prende à tua casa.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de  01 a
05.

Operários  cruzam os  braços  por melhores  condições  de
trabalho
 

Centenas  de  operários  que  trabalham  na  obra  de
ampliação do aeroporto de Vitória paralisaram as atividades
nesta  segunda-feira  (29).  Eles  reivindicaram  melhores
condições de trabalho. Além da troca do restaurante que serve
aos trabalhadores, eles pediram o fim da dupla função, auxílio
periculosidade para eletricistas e o pagamento da rescisão de
contrato por uma empresa que saiu do consórcio. Os operários
também  pediram  reajuste  salarial.  Todas  as  reivindicações
foram  atendidas  e  a  obra  não  corre  risco  de  novas
paralisações.

O estopim para o movimento foi na última semana,
quando dezenas  de  funcionários  teriam passado mal  com a
comida do restaurante. Segundo o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores  da  Construção  Civil  do  Estado  (Sintracost),
Paulo  Peres,  a  principal  exigência  foi  a  substituição  do
fornecedor da alimentação. “Semana passada teve um dia em
que 70 operários passaram mal por causa da alimentação e
foram hospitalizados. Mas isso não é de hoje, tem seis meses
que os trabalhadores reclamam da qualidade da alimentação”,
disse.

Na  manhã  desta  terça-feira  (30),  os  operários
realizaram uma assembleia. O consórcio da obra atendeu as
reivindicações,  além  de  conceder  um  aumento  de  6%,  de
acordo com o sindicato. Nenhum trabalhador quis comentar o
assunto.

O  diretor-presidente  do  consórcio  JL,  João  Luiz
Félix,  responsável  pelas  obras  no  Aeroporto  de  Vitória,
informou que todas as questões foram resolvidas com a ideia
de  não  haver  discussões  e,  consequentemente,  atrasos  na
ampliação da estrutura do terminal aéreo. Ele acrescentou que
no total são 1.350 pessoas trabalhando no canteiro de obras,
entre  operários,  engenheiros  e  funcionários  dos  setores
administrativos.

DIAS, Kaique. Operários cruzam os braços por melhores condições de trabalho. Disponível em:
<http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2017/05/operarios-cruzam-os-bracos-
por-melhores-condicoes-de-trabalho-1014060665.html>. Acesso em:  20 jan. 2018. (Adaptado).

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As características do texto aproximam-no, predominantemente,
de 

(A) uma notícia.

(B) um artigo de opinião.

(C) uma crônica.

(D) uma propaganda. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  título,  a  construção  verbal  “Operários  cruzam  os
braços...” pode ser substituída sem prejuízo ao sentido do
texto por:  

(A) “Operários deixarão de trabalhar...”.

(B) “Operários deixariam de trabalhar...”.

(C) “Operários deixavam de trabalhar...”.

(D) “Operários deixaram de trabalhar...”. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro  parágrafo,  na  frase  “Centenas  de  operários
que trabalham  na  obra  de  ampliação  do  aeroporto  de
Vitória  paralisaram  as  atividades  nesta  segunda-feira
(29).”,  a  palavra  destacada  é  relativa  a  um  termo
antecedente do período frasal. Sua função, em relação ao
significado desse termo, é a de

(A) generalizar.   

(B) indeterminar.

(C) restringir.

(D) explicar.  

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  segundo  parágrafo,  no  trecho  “O  estopim para  o
movimento foi na última semana”,  a palavra destacada foi
usada com o sentido 

(A) denotativo.

(B) figurativo.

(C) primitivo. 

(D) objetivo. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No terceiro parágrafo, o autor afirma que os trabalhadores não
quiserem comentar  o  assunto.  Depreende-se,  da  leitura  do
texto, que isso ocorreu, provavelmente, porque  eles  

(A) ficaram  exaustos  por  causa  da  dupla  função  que
estavam exercendo nas obras.

(B) estavam muito  satisfeitos  com o  reajuste  salarial  e
com o novo restaurante. 

(C) precisavam  se  apressar  para  concluir  as  obras
atrasadas pelas paralisações. 

(D) temiam represálias  dos responsáveis  pelas obras no
Aeroporto de Vitória. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 06
a 08. 

Recentemente  pesquisei  diversas  situações  de  trabalho
escravo, principalmente em Minas Gerais.  Não vi nenhuma
situação de caracterização de trabalho escravo por ausência de
CTPS,  ou por atos  isolados como mencionados  pelo autor,
dormir  em  rede  e  comer  mandioca.  Pelo  contrário,  vi
situações em que as más condições de trabalho eram inúmeras
e diversas. O fato de um trabalhador do norte do país não ter
água potável em casa, não justifica o fato de que, trazido para
o Sudeste do país sob a falsa promessa de trabalho de forma a
sustentar a família que permanece na cidade de origem, seja
submetido às mesmas ou piores condições que estava sujeito
em  casa.  A  fiscalização  do  trabalho  é  feita  por  agentes
capacitados,  tem  o  respaldo  do  Ministério  Público  do
Trabalho,  não  sendo  realizada  por  qualquer  indivíduo  que
classifica as condições de trabalho como análoga à escravidão
por bel-prazer.  Não concordo com a  opinião do autor,  que
carece de vivência prática.

FERNANDES, Ana Paula, A dicotomia do trabalho escravo. Disponível em:

<http://www.migalhas.com.br/Leitores/268224>. Acesso em: 24 jan. 2018. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O objetivo principal do texto é:

(A) trazer novas informações sobre determinado assunto.

(B) apresentar uma opinião pessoal acerca de um tema.

(C) fazer um elogio ao Ministério Público do Trabalho.

(D) noticiar um fato ocorrido em uma região específica. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A fiscalização  do  trabalho  é  feita  por  agentes
capacitados, tem o respaldo do Ministério Público do Trabalho,
não sendo realizada por qualquer indivíduo que classifica as
condições  de  trabalho  como análoga  à  escravidão  por  bel
prazer.”, as vírgulas podem ser substituídas, sem prejuízo de
sentido, por uma conjunção que apresente sentido

(A) adversativo.

(B) aditivo. 

(C) alternativo.

(D) comparativo. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alternativa em que a acentuação de todas as palavras se
justifica pela mesma regra é:

(A) ausência, indivíduo, país.

(B) vivência, más, família. 

(C) potável, contrário, água.

(D) análoga, prática, público.

Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e
10.

Disponível em: <http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/01/entretenimento/charges/236903-charge-
do-dia.html>. Acesso em: 20 jan. 2018.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal crítica apresentada no texto é a de que 

(A) os jornais só publicam notícias antigas.

(B) os idosos não se lembram de suas histórias.

(C) a escravidão ainda persiste nos dias de hoje. 

(D) as histórias da escravidão eram divertidas. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há  elementos  no  texto  que  lhe  conferem  tom  de
informalidade.  Linguisticamente,  essa  informalidade  se
materializa, principalmente, pelo emprego 

(A) de vocativos.

(B) de artigos. 

(C) de pontuações. 

(D) de substantivos. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O Brasil possui um potencial energético para construção de
usinas hidrelétricas capaz de gerar 50 GW (gigawatt), o que
equivale à capacidade de geração de energia de 3,5 usinas de
Itaipu.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado> Acesso em: 15 jan. 2018.  (Adaptado).

Nessas condições, a quantidade de energia gerada pela 
usina de Itaipu, em gigawatts, é aproximadamente:

(A) 13,25

(B) 14,29

(C) 16,67

(D) 17,50

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Em 2017,  a  arrecadação  do ISS sobre o pedágio rendeu à
cidade de Bebedouro, SP, R$ 2,14 milhões, segundo dados da
Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos  Delegados  de
Transporte  do  Estado  de  São  Paulo  (ARTESP).  O  valor
representa  aumento  de  13% em relação  ao  arrecadado  em
2016.

“Arrecadação sobre pedágio rende R$ 2,14 milhões para Bebedouro”. Gazeta de Bebedouro.
20-22 jan. 2018. p. A3. (Adaptado).

Com  base  no  texto,  o  valor  arrecadado  pela  cidade  de
Bebedouro  no  ano  de  2016,  em  milhões  de  reais,
corresponde a aproximadamente: 

(A) 0,278 

(B) 1,862 

(C) 1,894

(D) 2,010

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  um  panfleto  de  fast  food, há  diversas  curiosidades
sobre o milk shake. Uma delas afirma que são necessários
o conteúdo de 5 milhões de copos de  milk shakes, com
capacidade  de  500  mL cada,  para  encher  uma  piscina
olímpica.  Nessas  condições,  qual  é  a  fração  que  a
capacidade  de  um  copo  de  milk  shake representa  em
relação à capacidade da piscina olímpica?

(A)
1

1000

(B)
1

5000 000

(C)
5

1000

(D)
5

1000 000

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Utilizando 16 peças triangulares iguais, um garoto montou
um triângulo da seguinte forma: 7 peças na 1a fileira (na
base do triângulo), 5 peças na 2a fileira, e assim por diante,
até colocar somente uma peça na última fileira (o topo),
como mostra a figura a seguir.

Utilizando o mesmo processo de construção, quantas peças
ele deve colocar na base para construir um outro triângulo
com exatamente 64 peças?

(A) 9

(B) 11

(C) 13

(D) 15

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Memória Dobrada” é um tipo de jogo de memória formado
por dois tipos de fichas, A e B. As fichas do tipo A contêm
apenas um número, por exemplo: “30”, “12” etc. E as fichas
do tipo B contêm dois números iguais, formando uma adição,
por exemplo: “2+2”, “15+15” etc. Assim, segundo as regras
do jogo,  toda  a  ficha  do  tipo  A tem somente  uma ficha
correspondente do tipo  B.  Por exemplo, a ficha “30” tem
como correspondente a ficha “15+15” .  Com base nestas
regras, qual  dos números a seguir pode estar  escrito em
uma ficha do tipo A?

(A) 122

(B) 223

(C) 301

(D) 409
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CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a  figura  a  seguir,  que mostra  a  área  do Bioma
Cerrado no Brasil.

  Fonte: <wwf.org.br>

Esse bioma ocupa a segunda maior extensão do território
nacional e abrange estados como:

(A) Rio Grande do Sul e Ceará.

(B) Tocantins e Mato Grosso.

(C) Paraná e Pernambuco.

(D) Espirito Santo e Alagoas.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  transportes  desempenham  papéis  fundamentais  no
âmbito da produção e da circulação de bens, produtos e
pessoas.  Duas  importantes  rodovias  do  território  goiano
passam  pelo  núcleo  urbano  da  cidade  de  Aparecida  de
Goiânia e são denominadas

(A) BR-153 e GO-040.

(B) BR-163 e GO-070.

(C) BR-060 e GO-154.

(D) BR-352 e GO-156.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística  (IBGE),  o  município  no  Brasil  é  a  divisão
administrativa autônoma da Unidade Federativa e constitui-se
do Distrito-sede e, ao seu entorno, da zona rural e de outros
distritos, caso existam. O município de Aparecida de Goiânia
é formado pelo Distrito-sede e pelo Distrito de 

(A) Tiradentes.

(B) Cruzeiro.

(C) Cidade Livre. 

(D) Vila Brasília.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir, que retrata o símbolo da cidade
de Aparecida de Goiânia.

Disponível em: <http://www.aparecida.go.gov.br/a-cidade/>. Acesso em: 28 dez. 2017. 

A igreja representada na imagem foi construída por meio de 

(A) decisão da arquidiocese goiana. 

(B) doações de moradores da região.

(C) esforço político do prefeito da cidade.

(D) trabalho voluntário dos frades capuchinhos.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antes de receber a denominação atual, Aparecida de Goiânia
foi conhecida como

(A) Comarca de Goianases.

(B) Distrito de Goialândia.

(C) Povoado de Goiandira.

(D) Província de Goianápolis.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No editor de textos Word,  para formatar um parágrafo em
itálico, deve-se realizar a seguinte sequência de operações: 

(A) selecionar o parágrafo, teclar Ctrl + T.

(B) posicionar o cursor no parágrafo, teclar Ctrl + I.

(C) selecionar o parágrafo, teclar Ctrl + I.

(D) posicionar o cursor no parágrafo, teclar Ctrl + T.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Windows Explorer é uma ferramenta do Windows para

(A) gerenciar arquivos.

(B) explorar sites na internet.

(C) explorar o sistema de ajuda e suporte.

(D) configurar os recursos de janela.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o texto a seguir escrito utilizando-se o editor de
textos Word.

“Aparecida  de  Goiânia,  por  não  possuir  uma  área
geográfica grande que possibilitasse o setor primário, tanto
na  área  agrícola quanto  na  pecuária,  buscou  sua  base
econômica na industrialização.”

Nas  palavras  “Aparecida  de  Goiânia”,  “agrícola”  e
“pecuária” foram utilizados os seguintes estilos: 

(A) itálico e sublinhado.

(B) negrito e regular.

(C) negrito e sublinhado.

(D) itálico e negrito. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lixeira do Windows é utilizada para

(A) armazenar temporiaramente os arquivos excluídos.

(B) organizar os arquivos ou pastas.

(C) excluir os vírus de arquivos. 

(D) armazenar arquivos com vírus.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  uma  pasta  do  Windows  há  três  arquivos,  assim
nomeados:  notafiscal.doc,  pedido.doc,  venda.doc.  Um
usuário precisa renomear o arquivo notafiscal.doc. A forma
de realizar essa tarefa é:

(A) pressionar F1 e atribuir o nome recibo.doc.

(B) pressionar F2 e atribuir o nome recibo.doc.

(C) pressionar F2 e atribuir o nome venda.doc. 

(D) pressionar F1 e atribuir o nome venda.doc.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  a  principal  função  do  sistema  operacional
Windows?

(A) Editar planilhas. 

(B) Navegar na Internet.

(C) Gerenciar os recursos de hardware.

(D) Elaborar textos. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  editor  de  textos  Word,  o  pincel  de  formatação  é
utilizado para

(A) copiar a formatação de um trecho do texto e aplicá-la
a outro.

(B) formatar  tabelas,  definindo  o  alinhamento  das
colunas.

(C) formatar retângulos e linhas.

(D) aplicar cores de fundo em uma tabela.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a elaboração de um texto no Word,  um usuário
observa  que  uma  palavra  está  marcada  com  uma  linha
ondulada,  indicando  um  erro  ortográfico.  Diante  dessa
situação, o usuário pode

(A) salvar o documento somente após a correção do erro.

(B) salvar o documento, mas não pode imprimi-lo até que
o erro seja corrigido.

(C) corrigir  o  erro,  teclando Alt  +  F4 e,  na  sequência,
escolher uma alternativa que corrija o erro.

(D) corrigir o erro, clicando com o botão direito do mouse
sobre a palavra e, na sequência, escolher uma alternativa
que corrija o erro. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário precisa desinstalar um jogo de um computador
com sistema operacional Windows e, além disso, verificar
a sua configuração relacionada à memória disponível. Para
realizar ambas as tarefas ele deve

(A) instalar o aplicativo Microsoft Checker.

(B) usar o Painel de Controle.

(C) usar o Windows Explorer.

(D) instalar o aplicativo regedit.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a edição de um texto no Word, o usuário pressiona
o ícone ¶ na barra de ferramentas. Essa ação faz com que 

(A) o texto seja alinhado à direita.

(B) a referência de um livro seja inserida.

(C) o texto seja alinhado à esquerda.

(D) as marcas de parágrafos sejam mostradas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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