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PÁGINA EM BRANCO

LÍNGUA PORTUGUESA
01) Leia, atentamente, a notícia.
2017 foi o segundo ano mais quente já registrado
Mesmo sem a influência do El Niño, o ano de 2017 foi o segundo mais quente já registrado, atrás apenas
de 2016. Os dados divulgados mostram que quase todas as partes do globo registraram temperaturas
acima da média. Os números foram mencionados por um programa da União Europeia para monitorar a
temperatura global chamado Copernicus. O programa usou como matéria-prima os dados produzidos no ano
passado pela Agência Meteorológica do Japão.
O consenso dos cientistas que estudam o clima é o de que o aumento das médias de temperatura
é provocado pela concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o CO2, são
emitidos pela queima de combustíveis fósseis nas indústrias, nas usinas e veículos e na queima de florestas
naturais.
      Disponível em: <https://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/blog-do-planeta/noticia/2018/01/2017-foi-o-segundo-ano-maisquente-ja-registrado.html>. Acesso em: 23 mar. 2018. Adaptado.

Com relação ao texto, avalie as afirmações a seguir.
I.

O assunto abordado nessa notícia é a divulgação feita pelo programa Copernicus de que o ano de
2017 foi um dos mais quentes historicamente observados.

II.

O segundo parágrafo apresenta mais detalhes sobre o fato em si, no qual é possível identificar uma
tentativa de posicionamento opinativo do autor.

III. O texto relata acontecimentos verídicos relacionados à mudança de temperatura do planeta, mediante
a apresentação de informações de senso comum.
IV. As expressões "a influência do El Niño" e "todas as partes do globo" exemplificam marcadores temporais
presentes no relato e constituem uma característica de textos jornalísticos como este.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
02) Observe a tirinha.

Disponível em: < http://desmatamentoam.blogspot.com.br/2015/10/tirinhas.html>. Acesso em: 23 mar. 2018.

A partir da mensagem, a que principal conclusão pode-se chegar sobre o cuidado do homem com a
preservação do meio ambiente?
a) Proteger a natureza é obrigação de todo ser humano, faz parte da vida de cada um: isso é viver com sabedoria.
b) Resguardar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos
que moram nele.
c) Ajudar a preservar o espaço em que se vive é uma maneira de o homem se fazer presente, de pertencer
à comunidade.
d) Ter mais cuidado com o meio ambiente é fundamental, senão as consequências poderão se reverter
    contra o próprio homem.
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03)  Preste atenção nas informações contidas no texto a seguir.
Governo recomenda vacina de febre amarela para todo o país
O Ministério da Saúde ampliou nesta terça-feira (20/03/2018) a recomendação da vacina contra a febre
amarela para todo o país. A decisão foi tomada após a alta no número de casos da doença e devido à
possibilidade do vírus se espalhar em regiões urbanas.
Estados do Nordeste, Sul e Sudeste, onde até o momento a vacina não era recomendada, passam a
fazer parte da campanha de vacinação, que deve ser concluída até abril de 2019, segundo o Ministério.
O governo pretende vacinar 77,5 milhões de pessoas em todo o país. A vacinação será estendida,
inicialmente, a todos os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Esses três estados manterão
a campanha com as doses fracionadas da vacina. Gradualmente, o programa será ampliado a todas as
regiões.
        Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/governo-recomenda-vacina-de-febre-amarela-para-todo-o-pa%C3%ADs/a-43058335>.
Acesso em: 21 mar. 2018. Adaptado.

Esse tipo de texto é geralmente veiculado em
a) gibis ou mangás.
b) jornais ou revistas.
c) outdoors ou peças publicitárias.
d) livros de literatura ou de poesias.
04)  Observe o texto a seguir.

Disponível em: <https://inades.com.br/works/etica-valores-e-cidadania-na-educacao-inclusiva/>. Acesso em: 21 mar. 2018.

Ao escrever respeito, igualdade, valores, direitos e ética na ilustração, o autor quis enfatizar que essas
palavras/atitudes, fundamentalmente,
a) se relacionam às fases da vida de qualquer cidadão.
b) identificam o desapego do homem aos bens materiais.
c) constituem o alicerce sobre o qual se estrutura o ser humano.
d) caracterizam as ações relacionadas ao bem-estar do indivíduo.
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05)  Leia, com atenção, o texto a seguir.
O leão e o mosquito
Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o
mosquito não deu a mínima.
– Você está achando que vou ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? – disse ele altivo.
E, em seguida, voou para o leão e lançou uma picada ardida no seu focinho.
Indignado, o leão desferiu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com
as próprias garras.
O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido
e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu.
O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que ele tinha vencido o leão, mas entrou
direto numa teia de aranha. Ali o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por ela, uma
aranha minúscula.
Disponível em: <http://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-pequenas>. Acesso em: 22 mar. 2018. Adaptado.

Considere as informações acerca do gênero textual exemplificado e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F)
o que se afirma sobre ele.
(  ) Quem conta a história é um personagem narrador, o leão.
(  ) O diálogo está ausente, por se tratar de uma curta narrativa.
(  ) Os personagens são animais, mas agem como seres humanos.
(  ) A moral da história, nesse tipo de texto, está implícita no enredo.
(  ) Os fatos narrados são reais, semelhantes aos do cotidiano do homem.
A sequência correta é
a) (F); (F); (V); (V); (F).
b) (V); (V); (F); (F); (V).
c) (V); (F); (V); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (F); (V).
06) Houve explicação inadequada para a separação de sílabas em
a) DE-PO-IS
    - As vogais devem ser separadas dos ditongos em qualquer palavra.
b) PNEU-MA-TO-SE.
    - A consoante inicial não seguida de vogal permanece na sílaba que a sucede.
c) E-FER-VES-CEN-TE.
    - Separa-se o sc no interior do vocábulo, ficando cada uma das letras em uma sílaba.
d) IN-FEC-ÇÃO.
    - As letras cç devem ser separadas, sendo que uma deve permanecer na sílaba que a precede e outra na
sílaba seguinte.
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07)  Leia o haicai, forma poética de origem japonesa e, em seguida, as frases de autoria de Stephen Hawking
(revolucionário da física que propôs reflexões sobre as formas como vemos o universo e falecido em março
de 2018), transcritas e adaptadas da reportagem “Estrela que não se apaga”, publicada na Revista Veja,
Edição 2574, Ano 51, n. 12, p. 64.

Disponível em:<http://estelabarbosaslides.blogspot.com.br/p/haicais.html>. Acesso em: 23 mar. 2018.

Os termos “amarela” e “seca”, dos versos do haicai, são adjetivos, palavras que expressam uma qualidade
ou uma característica dos seres e se referem sempre a um substantivo explícito ou subentendido na frase.
Em que frases as palavras grifadas abaixo pertencem à mesma classe gramatical representada pelas
palavras “amarela” e “seca”?
I.

"A vida seria trágica se não fosse engraçada."

II.

"Sem imperfeição, eu e você não existiríamos na terra."

III. "Os alienígenas provavelmente estão muito mais avançados do que nós."
IV. "As minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha vinte e um anos."
V. "A informação não se perde caso a fumaça e as cinzas sejam guardadas, mas é muito difícil de ser lida."
Está correto apenas o que se destaca em
a) I e V.
b) I e IV.
c) II e III.
d) IV e V.
08)  Leia, com atenção, o texto a seguir.

Disponível em: <https://hiveminer.com/Tags/an%C3%BAncio%2Crestaurante/Timeline> Acesso em: 23 mar. 2018.

Considere as informações apresentadas e preencha as lacunas.  
O texto em questão pertence ao gênero _______________. Nele, a mensagem mais importante pode ser
identificada nos balões e está centrada na _______________ “friozinho”/”quentes”. Palavras como essas,
que têm significados divergentes, são chamadas ______________.
A sequência correta é
a) aviso / fusão / sinônimos.
b) piada / analogia / antônimos.
c) anúncio / oposição / antônimos.
d) propaganda / diferença / sinônimos.
Auxiliar de Serviços Administrativos, Auxiliar de Serviços Públicos, Operador de Máquinas Pesadas, Sepultador I e Servente Escolar - Tarde

6

09)  Leia a piada e preste atenção nas palavras quanto à tonicidade.
Um polícia manda parar o carro. O condutor vinha acompanhado com a mulher e a sogra. O polícia disse:
- Parabéns, o sr. foi o único condutor que não excedeu o limite de velocidade; por isso, acaba de ganhar
um cheque no valor de 5 mil euros.
O condutor fica maravilhado e agradece.
O polícia perguntou:
- O que pensa fazer com este dinheiro?
- Tirar a carta de condução!
O polícia fica espantado até que ouve a mulher:
- Desculpe! O meu marido só diz estas coisas quando está bêbado!
O polícia ainda fica mais incrédulo, até que a sogra, no banco de trás, diz:
- Eu bem disse... Carro roubado não vai muito longe!
Disponível em: <http://sorisomail.com/partilha/357548.html>. Acesso em: 25 mar. 2018.

Associe as colunas, classificando a palavra quanto à posição do acento tônico.
CLASSIFICAÇÕES DAS PALAVRAS QUANTO À TONICIDADE

PALAVRAS

(1) OXÍTONA

(   ) Bêbado

(2) PAROXÍTONA

(   ) Condutor

(3) PROPAROXÍTONA

(   ) Dinheiro
(   ) Incrédulo
(   ) Até
(   ) Velocidade

A sequência correta é
a) (2); (2); (3); (1); (2); (3).
b) (2); (3); (2); (3); (3); (2).
c) (3); (1); (2); (3); (1); (2).
d) (3); (2); (1); (2); (3); (1).
10)  Leia a reportagem publicada no jornal Estado de Minas.
Impasse divide moradores
Não há consenso na vizinhança das áreas destinadas às obras do terminal sobre a solução, diante da
resistência da prefeitura em seguir com o projeto. Só não se quer o abandono.
A falta de perspectivas para a execução do projeto de instalação do novo terminal rodoviário de Belo
Horizonte, no Bairro São Gabriel, Região Nordeste, divide opiniões de moradores da capital. E, de maneira
direta, traz preocupações para a população vizinha aos três terrenos vazios que abrigariam a estrutura. Em
mais um capítulo da inauguração da nova rodoviária, que ocorreria em 2014, por ocasião da Copa do Mundo
de Futebol, durante prestação de contas na Câmara Municipal, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) definiu como
uma “aberração absoluta” a proposta. A PBH tem interesse em discutir o projeto com a BH Ativos e já avisou
que a rodoviária só será construída se houver um projeto para o Anel Rodoviário. “Abrir (a rodoviária) jogando
ônibus no Anel Rodoviário é uma coisa irresponsável que eu não pretendo fazer”.
Disponível em: <http://impresso.em.com.br/app/noticia/cadernos/gerais/2018/03/25/interna_gerais,224685/impasse-divide-moradores.
shtml>. Acesso em: 25 mar. 2018. Adaptado.

Nos trechos transcritos, a palavra grifada que pode ser substituída pelo termo entre colchetes, sem se alterar o
sentido original do texto, está exemplificada em                                                                                                                                                                                                                                      
a) “Não há consenso na vizinhança...” [EXPECTATIVA]
b) “... diante da resistência da prefeitura em seguir...” [DEFESA]
c) “... falta de perspectivas para a execução do projeto...” [OPINIÕES]
d) “... definiu como uma ‘aberração absoluta’ a proposta.” [DISTORÇÃO]
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MATEMÁTICA
11) Resolva a expressão.

=
O resultado encontrado é
a) 0,5.
b) 0,8.
c) 1,5.
d) 2,8.
12) Para a produção de 5 (cinco) peças de um certo produto, sob determinadas condições, gastam-se 20 horas.
Para a produção de 12 (doze) peças do mesmo produto, nas mesmas condições anteriores, serão gastas
quantas horas?
a) 12.
b) 24.
c) 36.
d) 48.
13) Um triângulo ABC tem base AB medindo 12 cm e altura de 8 cm. A área deste triângulo é
a) 24 cm.
b) 48 cm.
c) 96 cm.
d) 120 cm.
14) Uma pessoa repartirá R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) entre seus 3 (três) filhos. O mais velho
receberá 40% da quantia total, o segundo filho receberá 35% da quantia total e o mais novo receberá o
restante desta quantia total.
O valor recebido pelo filho mais novo será de
a) R$ 360,00.
b) R$ 720,00.
c) R$ 900,00.
d) R$ 1.260,00.
15) A parte interna de um vidro tem o formato de um cilindro reto, com diâmetro de 10 cm e altura de 20 cm.
Utilizando

π = 3,14 , a capacidade máxima de líquido, em litros, que este vidro comporta é de

a) 0,628 litros.
b) 1,570 litros.
c) 3,140 litros.
d) 6,280 litros.
16) Quantos azulejos de tamanho 40 cm por 20 cm são necessários para se cobrir totalmente uma parede que
mede 3 m de altura por 8 m de comprimento, sem que haja sobra de azulejos ou de parede?
a) 24.
b) 30.
c) 240.
d) 300.
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17)  Um produto tem preço total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Haverá uma entrada no valor de
R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) e o restante será pago com o prazo de um mês.
O valor da entrada corresponde a que porcentagem do preço total do produto?
a) 25%.
b) 30%.
c) 35%.
d) 40%.
18) Uma pessoa caminha 1h 35min todos os dias. Ao final de 30 dias, terá caminhado quantos minutos?
a) 2.850 minutos.
b) 3.000 minutos.
c) 3.550 minutos.
d) 4.050 minutos.
19) Uma esfera de raio  r  tem volume de
A área da superfície dessa esfera é
a) 8π.
b) 12π.
c) 16π.
d) 25π.

32
3
𝜋𝜋 cm .
3

20) Um equipamento pode ser comprado com um desconto de 20%. Com esse desconto, ele sairia por
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Outra forma de pagamento seria comprá-lo,  dividindo o valor sem
desconto em 3 (três) prestações iguais.
O valor de cada prestação será de
a) R$ 400,00.
b) R$ 500,00.
c) R$ 600,00.
d) R$ 700,00.
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CONHECIMENTOS GERAIS
21)  Leia o texto a seguir.
O Brasil encerrou com a melhor participação na história dos Jogos Olímpicos. Com sete ouros, seis pratas e
seis bronzes, 19 no total, ficou na 13ª posição no quadro de medalhas, feito inédito para o país. Ainda assim,
a classificação ficou abaixo da projeção inicial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que esperava que o
Brasil terminasse a Olimpíada Rio 2016 entre os dez primeiros.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/22/deportes/1471820821_963883.html. Acesso: 18/06/2018 - Adaptado

Ao final das Olimpíadas de 2016, apesar das dúvidas sobre o futuro das instalações construídas e o legado
desses jogos para o país, havia o sentimento geral de que tudo tinha dado certo. Esse alívio advinha da
desconfiança geral (interna e externa) de que haveria muitos problemas durante os jogos olímpicos no Brasil.
Todas as informações a seguir apresentam motivos que levavam à desconfiança com relação ao sucesso
dos Jogos Olímpicos de 2016, exceto
a) o atraso das obras.
b) a epidemia do vírus da zica.
c) a poluição da baía da Guanabara.
d) a falta de entusiasmo dos brasileiros.
22) Leia as informações sobre o documentário a seguir.
Data de lançamento: 17 de maio de 2018 (2h 17min).
Direção: Maria Augusta Ramos.
Elenco: Dilma Rousseff, Lula, Chico Buarque de   
Hollanda, Gleisi Hoffmann, Janaína Paschoal e José
Eduardo Cardozo.
Gênero: Documentário.
Nacionalidades: Brasil, Alemanha.

SINOPSE E DETALHES
Livre
O documentário acompanha a crise política que afeta o Brasil desde 2013, sem nenhum tipo de abordagem
direta, como entrevistas ou intervenções nos acontecimentos. A diretora, Maria Augusta Ramos, passou
meses no Planalto e no Congresso Nacional captando imagens sobre votações e discussões que culminaram
na destituição da presidenta Dilma Rousseff do cargo.
Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-260681/. Acesso em: 18 jun. 2018.

O processo de impeachment pelo qual passou a ex-presidente Dilma Rousseff foi o evento político mais
importante do ano de 2016 e um dos mais emblemáticos da história da Nova República Brasileira. Esse
sentimento liga-se aos debates acalorados dos defensores do impeachment e dos que eram contrários a
esse processo.
Considerando o contexto apresentado, é correto afirmar que a acusação presente no pedido de impeachment
da então presidente Dilma Rousseff diz respeito
a) à prática das “pedaladas fiscais” referentes ao Plano Safra.
b) à lavagem de dinheiro para a campanha presidencial de 2016.
c) à tentativa de nomeação do ex-presidente Lula para ministro.
d) ao recebimento de propinas para a liberação de créditos para construção de refinarias.
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23) Leia o trecho da notícia a seguir.
“Guerra Fria está de volta”, diz secretário-geral da ONU
“A Guerra Fria está de volta, mas com uma diferença. O conflito não está mais polarizado (...), mas com
elevada fragmentação”, afirmou António Guterres.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta sexta-feira que o Oriente Médio está
mergulhado em “caos” (...).
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/guerra-fria-esta-de-volta-diz-secretario-geral-da-onu4jy4ugkk8yac8hlpa9vgydozs>. Acesso: 27 abr. 2018.

Ao fazer referência à Guerra Fria, o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) se refere
a) ao conflito entre rebeldes e governo que acontece na Síria desde 2011.
b) às rivalidades entre França e Alemanha que levaram à primeira Guerra Mundial.
c) ao conflito ideológico entre EUA e URSS que marcou o mundo na segunda metade do século XX.
d) às disputas entre os países democráticos e os países nazifascistas que levaram à Segunda Guerra Mundial.
24)  Leia o trecho da notícia a seguir.
Um ano após morte de Teori Zavascki, relatório parcial da PF descarta sabotagem
A morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, completou um ano no dia 19 de janeiro
de 2018, tempo bastante para a Polícia Federal descartar que o avião do magistrado tenha sido alvo de
sabotagem. A aeronave, na qual viajavam outras cinco pessoas, caiu no mar próximo a Paraty, no Rio de
Janeiro. (...) Esse clima levantou sobre a tragédia uma névoa de suspeita — Francisco Zavascki, filho do
ministro, chegou a dizer que seu pai podia ter sido assassinado (...).
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/10/politica/1515608410_837160.html>. Acesso: em 18 jun. 2018 - Adaptado.

A morte de Teori Zavascki, no ano de 2017, teria levantado suspeitas de assassinato, pois ele era o juiz
a) responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato.
b) que julgaria a ação contra o ex-presidente Lula na 1ª Instância.
c) responsável por analisar as denúncias contra o Presidente Temer.
d) responsável pela relatoria dos processos da operação Lava-Jato no STF.
25)  Leia o texto a seguir.
“Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam
sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa.
Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre
defendi, o povo e principalmente os humildes. (...) Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação
do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a
minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho
da eternidade e saio da vida para entrar na História”.
Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/flp/article/download/59915/63024>. Acesso em: 05 mai. 2018.

O trecho do documento apresentado acima foi escrito por um popular presidente do Brasil, também conhecido
como “Pai dos Pobres”.
Quem foi esse presidente?
a) Jânio Quadros.
b) Getúlio Vargas.
c) Juscelino Kubitschek.
d) Luís Inácio Lula da Silva.
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26)  Leia o texto a seguir.
Aprovada mudança do nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
Com decisão unânime do TSE, legenda passa a ser denominada Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade, na sessão administrativa desta terça-feira (15),
a mudança do nome e da sigla do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) para Movimento
Democrático Brasileiro (MDB). O partido registrou seu estatuto no TSE em 30 de junho de 1981.
    Disponível em: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/aprovada-mudanca-do-nome-do-partido-do-movimentodemocratico-brasileiro-pmdb. Acesso em:18/06/2018

A mudança de nome do PMDB para MDB é uma referência clara à origem do partido.
A criação do MDB está associada a qual período histórico do Brasil?
a) Estado Novo.
b) Ditadura militar.
c) Primeira república.
d) República populista.
27)  Leia o trecho da notícia a seguir.
A Operação (...), desencadeada pela Polícia Federal (...), voltou os holofotes para grandes empresas do setor,
como a JBS, responsável pelas marcas Seara e Big Frango, e a BRF, dona da Sadia e Perdigão. Informações
preliminares dão conta de que havia um esquema de pagamento de propinas a fiscais agropecuários do
Ministério da Agricultura para que frigoríficos pudessem vender produtos adulterados com produtos químicos
e carnes vencidas. No total a Polícia cumpre 38 mandados de prisão que atingem executivos das duas
empresas, e a Justiça Federal do Paraná determinou o bloqueio de 1 bilhão de reais nas contas da JBS e
BRF. Além das duas gigantes do setor, outras 29 companhias também são alvo da operação. A PF cumpriu
mandados nos Estados de São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais e Goiás.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/17/politica/1489761743_696597.html.Acesso: 19/06/2018

A reportagem apresentada relaciona-se ao esforço da Polícia Federal no combate à corrupção no Brasil
durante o ano de 2017, denominada Operação
a) Zelotes.
b) Acrônimo.
c) Lava Jato.
d) Carne Fraca.
28)  Leia o trecho a seguir.
“Lagoa da Prata, antigo distrito criado em 1923 (...), foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº
148, de 27 de dezembro de 1938”.
Disponível em: <http://lagoadaprata.mg.gov.br/cidade/>. Acesso em: 30 abr. 2018.

Considerando a evolução política de Lagoa da Prata, o distrito se tornou município ao se emancipar de qual
cidade?
a) Arcos.
b) Japaraíba.
c) Itapecerica.
d) Santo Antônio do Monte.
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29) Leia o trecho a seguir.
Michel Temer toma posse como presidente da República
Temer prestou o juramento de compromisso constitucional de “defender e cumprir a Constituição” e de
“promover o bem geral do povo brasileiro”

Cerimônia de posse do presidente Michel Temer no Congresso Nacional
O Congresso Nacional empossou, em 31 de agosto de 2016, Michel Temer na Presidência da República do
Brasil. Ele assume definitivamente o cargo depois da decisão do Senado Federal de cassar o mandato de
Dilma Rousseff, por 61 votos favoráveis e 20 contrários.
Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/08/michel-temer-toma-posse-como-presidente-darepublica - Adaptado.

O presidente Michel Temer assumiu a Presidência da República no lugar da ex-presidente Dilma Rousseff
após o processo de impeachment. Na história da república brasileira, por variados motivos, essa situação
não foi uma novidade.
Considerando o que foi mencionado, as alternativas apresentam nomes de vice-presidentes que assumiram
o cargo de Presidente da República, exceto:
a) José Sarney.
b) João Goulart.
c) Itamar Franco.
d) Jânio Quadros.
30)  Leia o trecho a seguir.
Em pouco tempo, (...) formou-se um povoado que, em 1896, passou a chamar-se São Carlos do Pântano,
cujo nome prevaleceu até o ano de 1916.
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/lagoa-da-prata/historico>. Acesso em: 30 abr. 2018. Adaptado.

Considerando a história e a formação de Lagoa da Prata, avalie as afirmações seguintes.
I.

O nome do município está relacionado à passagem de missionários franciscanos que, impressionados
com beleza da lagoa, associaram-na a uma lagoa de prata.

II.

O povoamento da região onde se localiza Lagoa da Prata está associado à descoberta do ouro em
Minas, pois atraiu muitos aventureiros que buscavam rápido enriquecimento.

III. Lagoa da Prata originou-se de uma povoação de pescadores, pois se destacava pela variedade de
peixes encontrados na região, incentivando a vinda de mais pessoas para a localidade.
IV. A região onde se localiza Lagoa da Prata foi povoada com o auxílio do Coronel Carlos José Bernardes
Sobrinho, que doou terras próximas à sua fazenda, onde organizou-se o povoado de São Carlos do
Pântano.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. Este caderno contém as provas de Português (10 questões), Matemática (10 questões), Conhecimentos
    Gerais (10 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital 01/2018.
2. Ao receber o Cartão de Respostas:
✓  Confira seu nome completo, número de inscrição e número do documento de identidade.
✓ Assine, à tinta (azul ou preta), no espaço próprio indicado.
✓ No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) em
cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme
imagem ao lado.   
✓ Qualquer outra forma de marcação, que estiver em desacordo com as instruções, como marcação dupla,
rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as
respostas, preenchidas a lápis e para a assinatura, bem como a falta desta serão de inteira responsabilidade
do candidato e também considerados incorretos.
✓ Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo,
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
3. Ao abrir seu Caderno de Questões, confira:
✓ A numeração das questões e se a paginação está correta.
✓ Todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão,
solicite imediatamente ao Fiscal Aplicador a substituição do Caderno de Questões.
✓ Se a “especialidade” constante deste caderno de questões corresponde ao Cargo/Emprego pretendido.
4.

O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o Caderno de Questões, 1(uma)
hora após o início da prova.

5.

Reserve os últimos 20 minutos para preencher seu Cartão Resposta.
O tempo de duração das provas abrange a assinatura do Cartão de Respostas e a transcrição das respostas
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para o Cartão Respostas.

6.

Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal/Aplicador o Cartão de
Respostas, preenchido e assinado.

7.

Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar da sala de provas levando consigo seu Cartão de
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

8.

Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências
necessárias.

9.

Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu,
gorro, lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer
uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman,
notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer
outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre
estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros,
impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.

      Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova,
deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado
pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível
a retirada da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.
10. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO DA PROVA: 03:00 (TRÊS) HORAS
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