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LÍNGUA PORTUGUESA

06 a 10

MATEMÁTICA

11 a 20

CONHECIMENTOS GERAIS

28/07/2019
SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras
maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Dentro da eternidade e a cada instante.
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, solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2 Este caderno contém 20 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 resulta em anulação da 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, sendo terminantemente vedado ao candidato sair com quaisquer anotações.
Somente será permitido levar o caderno de questões após três horas do início das provas, desde que permaneça em sala até esse
instante.
7 Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material
utilizado. Os candidatos terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.
8 Ao terminar sua prova, entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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Leia o Texto para responder às questões de 01 a 05.

Golfinhos escolhem amigos por interesses em comum
Aquele velho ditado cravava: “diga-me com quem andas e
te direi quem és”. Ele já está um tanto batido, é verdade,
mas não deixa de fazer certo sentido. De fato, seres humanos tendem a se associar com quem compartilha de
seus pensamentos ou interesses. Estudo conduzido por
uma equipe internacional de pesquisadores concluiu que
golfinhos também apresentam traços semelhantes — cada
animal faz amizade com outros parecidos com ele.
Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/golfinhos-escolhem-amigos-por-interesses-em-comum/>. Acesso em: 13 jun. 2019. (Adaptado).

PREFEITURA DE GOIANIRA/2019

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O ditado “diga-me com quem andas e te direi quem és”
significa que nossas companhias
(A) somos nós mesmos.
(B) são nossos parentes.
(C) revelam nosso caráter.
(D) representam nossa família.
▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto tem como assunto principal o comportamento de
(A) seres humanos.
(B) golfinhos.
(C) cientistas.
(D) esponjas marinhas.
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na frase “Aquele velho ditado”, a palavra “velho” significa
(A) conhecido.
(B) idoso.
(C) pai.
(D) cansado.
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No texto, a palavra “associar” significa
(A) comparar.
(B) ajudar.
(C) fazer.
(D) reunir.
▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto relaciona modos de escolher
(A) amigos.
(B) parceiros amorosos.
(C) alimentos.
(D) tipos de caça.

Língua Portuguesa
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PREFEITURA DE GOIANIRA/2019

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A parede de uma sala tem a forma retangular e contém
uma janela, também em formato retangular, destacada em
cinza, na figura a seguir.

1m
3m
2m

4m
Qual é a área da parede, excluindo-se a área da janela?
(A) 13 m²
(B) 12 m²
(C) 11 m²
(D) 10 m²
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao iniciar uma viagem, um motorista notou que continha
certa quantia em dinheiro em seu bolso e, ao passar por
um pedágio, gastou R$ 7,00 dessa quantia, ficando ainda
com R$ 15,00 no seu bolso. Qual quantia em dinheiro o
motorista tinha em seu bolso, ao iniciar a viagem?
(A) 8
(B) 15
(C) 22
(D) 37
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na construção de uma estrada entre duas cidades, foi investido um total de 2,788 milhões de reais. Qual dos valores a seguir representa esse investimento?
(A) R$ 27.880,00
(B) R$ 278.800,00
(C) R$ 2.788.000,00
(D) R$ 27.880.000,00

Matemática
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um restaurante, havia a seguinte placa:
Almoce no Comequieto Restaurante pagando somente R$ 15,00 por quilo de comida.
Aproveite!

Um cliente serviu seu prato de comida, que pesava exatamente 400 gramas. Quanto ele pagou?
(A) R$ 6,00
(B) R$ 8,00
(C) R$ 11,00
(D) R$ 15,00
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em uma corrida de automóveis, um dos carros deu 10 voltas na pista, percorrendo uma distância de 30 km. Qual é
a distância percorrida por esse carro ao final de 75 voltas?
(A) 25 km
(B) 225 km
(C) 300 km
(D) 750 km
▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Matemática
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/noticias/6807>.
Acesso em: 12 jun. 2019.

Para que a atividade mostrada na figura seja realizada
com segurança, o trabalhador deve usar:
(A) enxada e enxadão.
(B) equipamento de proteção individual (EPI).
(C) trator com roçadeira.
(D) arado e facão.

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/
redacao/2017/10/04/proibicao-de-queimadas-provocou-enorme-perda-debiodiversidade-no-cerrado.htm>. Acesso em: 12 jun. 2019.

A situação mostrada na figura deve ser evitada porque
contribui para aumentar
(A) a quantidade de animais.
(B) a umidade do solo.
(C) as plantas da região.
(D) o aquecimento do clima.
▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe a imagem a seguir.

Na separação seletiva de lixo a ser descartado, o recipiente de cor azul destina-se à coleta de
(A) metais.
(B) vidros.
(C) papéis.
(D) plásticos.
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe o quadrinho a seguir.

Disponível
em:
<https://nhadat4u.com/cacambas-para-entulhos-embarueri/>. Acesso em: 12 jun. 2019.

O equipamento mostrado na figura destina-se ao recolhimento de
(A) entulho de construção.
(B) plásticos e vidros.
(C) lixo hospitalar.
(D) lixo orgânico.

Disponível em: <http://www.arionaurocartuns.com.br/2018/02/charge-saudealimentacao.html>. Acesso em: 18 jun. 2019.

Qual problema do mundo atual é representado no quadrinho?
(A) As doenças.
(B) A violência.
(C) A fome.
(D) As migrações.
Conhecimentos Gerais
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Observe as imagens a seguir.

Disponível em: <http://hoje.unisul.br/conferencia-municipal-debate-democracia-saude-sus-na-unisul/>. Acesso em: 18 jun. 2019.

Qual direito do cidadão brasileiro é representado na imagem?

Foto 1: Disponível em:<http://www.ngnoticiasnovaguarita.com.br em>. Acesso em: 18 jun. 2019.

(A) O direito à saúde.
(B) O direito à moradia.
(C) O direito à educação.
(D) O direito à alimentação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Foto 2: Disponível em: <http://www.catalao.go.gov.br>. Acesso em: 18 jun.
2019.

Quais são as duas festas religiosas do estado de Goiás
mostradas nas fotos?
(A) Festa de Nossa Senhora do Pilar e Cavalhadas.
(B) Festa de São Sebastião e Procissão do Fogaréu.
(C) Romaria do Muquém e Folia de Reis.
(D) Festa do Divino Pai Eterno e Congadas.
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Antes de se tornar município e receber o nome atual, Goianira se chamava
(A) Padre Pelágio.
(B) São Geraldo.
(C) Santo Antônio.
(D) Sant’Anna.

Conhecimentos Gerais
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Observe o brasão de Goianira.

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Go
ianira.png>>. Acesso em: 24 jun. 2019.

Qual expressão carinhosa de Goianira é representada no
brasão?
(A) Cidade das flores.
(B) Cidade das árvores.
(C) Cidade da pecuária.
(D) Cidade da agricultura.
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A cidade de Goianira tem um importante polo industrial de
(A) roupas.
(B) remédios.
(C) alimentos.
(D) calçados.

Conhecimentos Gerais

