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Concurso Público para Provimento de

Vagas nos Cargos do Quadro de Pessoal Permanente da
Prefeitura Municipal de Goiânia

AGENTE DE APOIO 
EDUCACIONAL

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

             

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1.  Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno é composto de questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das
quais apenas uma é a correta.

3.  O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus
dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4.  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

  Matemática 11 a 20

Atualidades e História e Geografia de Goiás 21 a 30

22/05/2022

 E um dia bem distante.
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Leia ao Texto I a seguir para responder às questões de 01
a 06. 

Texto I

Filha mostra pai triste por fracasso em vendas e imagem
gera solidariedade

No último dia 5 de março, N. C. S., de 16 anos, usou as re-
des  sociais  para fazer  um desabafo.  A garota  lamentou  a
frustração do pai, A. S., de 51 anos, que não teve sucesso
em seu primeiro dia de negócio: venda de salgados e bolos
na Praça do Sossego, no bairro Pantanal, em Duque de Ca-
xias.

Além da foto compartilhada por  N.,  ela  também escreveu:
“Esse homem da foto é meu pai, homem simples que já ten-
tou de tudo nessa vida. Já foi pedreiro, já tentou ser vereador
kkk, já tentou ser famoso, já foi manteiro e até cobrador de
ônibus. Infelizmente, nesse último emprego dele, ele foi des-
pedido”.

“E o último salário dele, ele investiu em máquinas pra fazer
lanches pra vender na rua, temos de TUDO!!! Hoje foi nosso
primeiro dia na pracinha perto da nossa casa vendendo, e na
foto de cima, é ele pensativo por não ter vendido nada hoje”,
continuou. “Acredito que tudo tem um propósito, e que nada
é em vão”.

A imagem viralizou nas redes sociais, tendo mais de 92 mil
compartilhamentos,  além de 203 mil  curtidas.  Poucos dias
depois, o negócio engrenou, com direito até a filas para com-
prar salgado.

Disponível em: <https://istoe.com.br/>. Acesso em: 13 mar. 2020. (Adaptado)

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  o  efeito  do  desabafo  da  filha,  um  título
adequado para essa notícia é: 

(A) A solidariedade provocada por uma postagem. 

(B) Uma garota amorosa com sua família.

(C) Um pai cuidadoso com o sustento dos seus filhos.

(D) O aumento do trabalho informal entre os chefes de
famílias.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O desabafo da garota foi motivado 

(A) pela certeza da fama repentina.

(B) pelo insucesso comercial de seu pai.

(C) pela qualidade do produto vendido.

(D) pelo desejo de criar um grupo de compras na internet.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  trecho  indica  que  a  garota  utilizou  diferentes
recursos para sensibilizar seu leitor?

(A) “usou as redes sociais para fazer um desabafo”.

(B) “Já foi pedreiro, já tentou ser vereador kkk”.

(C) “Infelizmente,  nesse  último  emprego  dele,  ele  foi
despedido”.

(D) “Além  da  foto  compartilhada  por  N.,  ela  também
escreveu”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O emprego de letra maiúscula tem função enfática em:

(A) “Praça do Sossego”.

(B) “no bairro Pantanal”.

(C) “temos de TUDO!!!”.

(D) “A garota lamentou”.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  qual  trecho  a  garota  se  coloca  como  participante
efetiva dos negócios do pai? 

(A) “Esse homem da foto é meu pai”.

(B) “Acredito que tudo tem um propósito”.

(C) “homem simples que já tentou de tudo”.

(D) “Hoje foi nosso primeiro dia na pracinha”.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na frase “A imagem viralizou nas redes sociais”, a palavra
sublinhada significa:

(A) Ser vista e compartilhada por muitas pessoas.

(B) Ter efeito negativo entre os internautas.

(C) Ser comparada a muitas outras postadas na Internet.

(D) Ter  sido  alterada  e  usada  indevidamente  em
propagandas.

LINGUA PORTUGUESA
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Leia o Texto II para responder às questões de 07 a 10.

Texto II

Disponível em: <www.http://midiamax.com.br>. Acesso em: 17 mar. 2020.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Essa charge cumpre uma função social de natureza

(A) publicitária.

(B) educativa. 

(C) humorística.

(D) comercial.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mensagem da charge representa

(A) uma  forte  crítica  ao  sistema  brasileiro  de  saúde
pública.

(B) uma orientação sobre os novos meios de acabar com
a dengue.

(C) um  alerta  sobre  a  manutenção  de  práticas
preventivas  já  conhecidas  em  tempos  de  novas
ameaças à saúde da população. 

(D) um reconhecimento de que o mosquito da dengue é
a principal ameaça à saúde da sociedade brasileira
na atualidade.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fala do homem, está implícito o verbo:

(A) Lavar.

(B) Comprar.

(C) Fazer.

(D) Usar.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na charge, constitui uma marca típica da oralidade:

(A) a dupla negação “não esqueci nada”.

(B) o emprego do infinitivo no início de frase.

(C) o uso da enumeração “máscaras, álcool gel”.

(D) a repetição do verbo pela personagem morte.

LINGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

No Brasil, um em cada quatro motoristas já utiliza carro aluga-
do e a expectativa da associação do setor é que essa partici-
pação aumente ainda mais. Hoje, segundo a associação, 150
mil motoristas já trabalham com veículos alugados no país.

 Disponível  em:  <https://www.abla.com.br/um-a-cada-quatro-motoristas-
de-aplicativos-aluga-o-veiculo/>. Acesso em: 6 mar. 2020. (Adaptado)

De acordo com o texto,  a  quantidade de motoristas de
aplicativos  que  não  aluga  carro,  em  milhares  de
motoristas, é de:

(A) 750

(B) 600

(C) 450

(D) 140

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o cartum a seguir.

Disponível em: <http://matematiquices.tumblr.com/post/89068826838> Aces-
so em 24 fev. 2020.

O  humor  contido  no  cartum  faz  alusão  a  um  conceito
matemático,  que  é  o  fato  dos  números  naturais  5  e  7
serem “primos entre si”. Isso significa que

(A) um número é múltiplo do outro.

(B) os dois números possuem múltiplos em comum.

(C) um número é divisível pelo outro.

(D) o maior divisor comum entre os números é 1.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma caixa há parafusos com as seguintes medidas de

seus  diâmetros,  em  polegadas: 
5
16
;
3
8
;
1
4
e
1
2
.

Colocando  esses  parafusos  em  ordem  crescente  de
diâmetro, encontra-se a seguinte sequência:

(A)
1
4
;
5
16
;
3
8
;
1
2

(B)
1
4
;
3
8
;
5
16
;
1
2

(C)
1
2
;
5
16
;
3
8
;
1
4

(D)
1
2
;
3
8
;
5
16
;
1
4

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA 
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Os segredos matemáticos da migração

Todos os anos, milhões de aves migram por milhares de qui-
lômetros indo e voltando de seus lares de inverno. Para dar
uma idéia das distâncias que podem estar envolvidas, o pás-
saro marinho rabo-de-junco-preto voa até 15 mil quilômetros
para ir e outros 15 mil para voltar. Já as andorinhas-do-mar-
ártico voam trajetos anuais de ida e volta que podem chegar
a 35 mil quilômetros no total. Tanto o grou americano quanto
o grou do Canadá são capazes de voar por até 4 mil quilô-
metros, no total, por ano, para realizar sua migração. E a an-
dorinha-de-bando, anualmente, voa cerca de 4,5 mil quilô-
metros no trajeto de ida e percorre a mesma distância para
voltar. 

DELVIN, K. O instinto matemático. Rio de Janeiro: Record, 2009. (Adaptado)

Com base no texto, considerando o pássaro que percorre
a maior distância em seu trajeto anual de migração (ida e
volta) e o pássaro que percorre a menor distância, qual é
a diferença entre esses dois valores, em quilômetros?

(A) 6 000

(B) 21 000

(C) 26 000

(D) 31 000

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  Federação  Nacional  da  Distribuição  de
Veículos  Automotores  (FENABRAVE),  a  quantidade  de
emplacamentos de veículos novos na cidade de Goiânia,
em  janeiro  de  2020,  totalizou  2187.  Esse  número
representa  uma  queda  de  19%  em  relação  aos
emplacamentos  registrados  em  dezembro  de  2019.
Nessas  condições,  a  quantidade  de  veículos  novos
emplacados em Goiânia, em dezembro de 2019 foi de:

(A) 2602

(B) 2700

(C) 3316

(D) 3958

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA 
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem da BBC Brasil, atualmente, as bebidas energéticas são muito consumidas pelos jovens e, por isso
mesmo, pesquisadores estão preocupados com os efeitos de seus principais ingredientes: o açúcar e a cafeína. As
empresas  fabricantes  alegam  que  esses  ingredientes  também  são  encontrados  em  outras  bebidas,  como  os
refrigerantes de cola, conforme ilustra a figura a seguir. 

ALVIN, Mariana. O que as bebidas energéticas prometem e como realmente impactam a saúde. BBC News Brasil. 21 fev. 2020. Disponível em:
<https://www.bbc.com/portuguese/geral-51580835>. Acesso em: 27 fev. 2020. 

Nos dados apresentados, a quantidade de

(A) açúcar por mL é aproximadamente a mesma nas duas bebidas.

(B) cafeína por mL é aproximadamente a mesma nas duas bebidas.

(C) açúcar por mL é menor no energético.

(D) cafeína por mL é maior no refrigerante de cola.

MATEMÁTICA 

Lata de 250 mL 
de uma bebida

Energética.

80 mg de cafeína

27 g de açúcar 

Lata de 350 mL 
de refrigerante 

de cola 

35 mg de cafeína

37 g de açúcar 

Quanto de cafeína e açúcar tem nessas latas?
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando  soube  que  seu  afilhado  estava  economizando
dinheiro  para  adquirir  um fogão novo para  sua  casa,  o
padrinho lhe deu R$ 230,00 como presente, para ajudá-lo
na compra. O afilhado agradeceu, entretanto, afirmou que
ele ainda precisaria triplicar o valor já economizado para
que, ao juntar com o valor recebido no presente, pudesse
pagar o fogão à vista, que custava R$ 818,00. Qual é o
valor, em reais, que o afilhado já havia economizado? 

(A) R$ 588,00

(B) R$ 271,00

(C) R$ 196,00

(D) R$ 128,00

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  gráfico  a  seguir  representa  a  quantidade  de
eletrodomésticos  vendida  em um dia  de promoção,  em
duas  lojas,  A  e  B,  de  uma  mesma  rede  de  lojas  de
eletrodomésticos.

Ao analisar o gráfico e obter a quantidade aproximada de
eletrodomésticos que as duas lojas venderam juntas, essa
quantidade foi

(A) superior a 400 unidades.

(B) superior a 350 e inferior a 400 unidades. 

(C) superior a 300 e inferior a 350 unidades.

(D) inferior a 300 unidades.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  dia  29/02/2020,  as  escolas  de  samba  Mangueira,
Salgueiro,  Beija-flor,  Mocidade,  Grande Rio  e  Viradouro
realizaram  o  desfile  das  escolas  campeãs  do  carnaval
2020, no Rio de Janeiro. O desfile teve início às 22 h e
encerrou-se na madrugada do dia seguinte, às 4 h 50 min.
Se cada escola tivesse tido o mesmo tempo para desfilar,
qual teria sido o tempo aproximado destinado a cada uma
delas?

(A) 48 min.

(B) 68 min.

(C) 75 min.

(D) 108 min.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As notas obtidas por uma escola de samba em cada um
dos quesitos de avaliação no carnaval é atribuída por 4
jurados  diferentes.  Porém,  a  menor  nota  dada  por  um
jurado é descartada e, assim, a pontuação final de uma
escola no quesito é a soma das outras 3 notas. A tabela a
seguir apresenta todas as notas dadas por quatro jurados
diferentes para duas escolas de samba, S1 e S2. 

Nota dos jurados no quesito bateria

Escola
Jurado

1
Jurado

2
Jurado

3
Jurado

4
Nota Final
do Quesito

S1 9,50 9,07 9,67 9,70

S2 9,09 9,10 9,72 9,80

Considerando  essa  informação,  qual  é  a  nota  final,  no
quesito  bateria,  das  escolas  de  samba  S1  e  S2,
respectivamente, descritas na tabela?

(A) 37,94 e 37,71

(B) 28,24 e 27,91

(C) 28,44 e 28,61

(D) 28,87 e 28,62

MATEMÁTICA 
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível  em:  <https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-28-02-
2019-1.2142277>. Acesso em: 23 fev. 2020. 

Qual problema social está sendo criticado na charge?

(A) A fome. 

(B) O lixo urbano.

(C) A criminalidade.

(D) O trabalho infantil.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível  em:  <https://www.camara.leg.br/noticias/546758-PROJETO-
PROIBE-QUE-SIMBOLO-DE-IDENTIFICACAO-DE-IDOSO-SEJA-PEJORATI-
VO>. Acesso em: 25 fev. 2020.

A Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na
Câmara dos Deputados aprovou, em 2019, o projeto de lei
que  propõe  a  mudança  do  símbolo  de  identificação
preferencial de idoso. 

A imagem de uma pessoa curvada para frente com uma
bengala deve ser substituída pela imagem da pessoa com
postura  reta  e  o  símbolo  “60  +”.  Essa  mudança  foi
proposta com o objetivo de combater

(A) os privilégios dos idosos.

(B) o preconceito contra os idosos.

(C) a competição entre jovens e idosos.

(D) a cobrança de impostos sobre os idosos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <blogdaarquitetura.com/o-que-pode-ser-feito-para-melhorar-a-
mobilidade-urbana-no-brasil/>. Acesso em: 1° mar. 2020. 

Para  solucionar  o  problema  da  mobilidade  urbana
registrado na imagem é preciso

(A) investir em transporte coletivo.

(B) incentivar a compra de automóveis.

(C) aumentar as tarifas sobre ônibus e metrôs.

(D) destinar faixas exclusivas para motocicletas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/1156506-me-
tade-da-populacao-da-vila-andrade-mora-em-favelas.shtml>. Acesso: em 21

fev. 2020. 

A imagem mostra um condomínio de luxo ao lado de uma
favela, em São Paulo. Ela sintetiza um problema que afeta
a sociedade brasileira. Que problema é esse?

(A) A violência urbana.

(B) A corrupção política.

(C) A desigualdade social.

(D) As catástrofes ambientais.

GEOGRAFIA, HISTÓRIA E CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE GOIÁS

https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-28-02-2019-1.2142277
https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-28-02-2019-1.2142277
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe as estatísticas a seguir.

Disponível em:  <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agen-
cia-de-noticias/noticias/21206-ibge-mostra-as-cores-da-desigualdade>. Acesso
em: 24 fev. 2020.

Os dados contidos nessas estatísticas apontam para qual
problema da realidade brasileira atual?

(A) Moradia.

(B) Racismo.

(C) Violência.

(D) Corrupção.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

 Um terreiro de candomblé em Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, foi invadido e destruído. Religiosos contam que fo-
ram expulsos por traficantes da região. A polícia investiga o
caso. Fotos mostram o vandalismo: utensílios para oferendas
foram quebrados, o altar, desmontado, e os criminosos che-
garam a colocar fogo em alguns espaços. 

Disponível em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/29/terreiro-de-candom-
ble-e-depredado-em-nova-iguacu-religiosos-foram-expulsos.ghtml>. Acesso

em: 23 fev. 2020. (Adaptado)

O episódio relatado coloca em evidência qual problema
atual da sociedade brasileira?

(A) A falta de emprego.

(B) A corrupção policial.

(C) A intolerância religiosa.

(D) A escassez de moradia.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  povoamento  do  território  goiano  por  paulistas  e
portugueses teve início há quase trezentos anos. Como
eram conhecidos os primeiros desbravadores do território
goiano?

(A) Bandeirantes.

(B) Caminhantes.

(C) Romeiros.

(D) Peregrinos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível  em:  <http://www.mudasnativas.com/pequi.html>.  Acesso  em:  12
mar. 2020.

O  pequi  faz  parte  da  alimentação  tradicional  do  povo
goiano. Ele pode ser comido em separado, com arroz ou
de muitos outros modos. O pequi é fruto de uma árvore
presente na vegetação do bioma

(A) da Mata Atlântica.

(B) do Pampa.

(C) da Caatinga.

(D) do Cerrado.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1988, foi criado um novo estado brasileiro. Formado pelo
antigo norte do estado de Goiás, ele recebeu o nome de

(A) Distrito Federal.

(B) Pará.

(C) Tocantins.

(D) Mato Grosso do Sul.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estado  de Goiás  possui  diversos  atrativos naturais  e
históricos  que  são  visitados  por  turistas  brasileiros  e
estrangeiros.  Qual  das  cidades  a  seguir  possui  um
importante  patrimônio  histórico  formado  por  igrejas  e
casas antigas?

(A) Firminópolis.

(B) Goianápolis.

(C) Arenópolis.

(D) Pirenópolis.
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