
 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

 

01. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este 
caderno de provas até receber autorização. 

 

02. Para fazer esta prova, você usará: 
a) este caderno de questões; 
b) um cartão-resposta; 
c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, escrita 

normal. 
03. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam 

todas as 20 (vinte) questões e se há falhas ou 
imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, 
reclame imediatamente ao fiscal de sala. 
 

04. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas 
no campo destinado às suas respostas. Se houver, 
reclame imediatamente. 
 

05. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, 
identificadas pelas letras A, B, C, D e E. 
Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta. 
Há somente uma alternativa correta para cada questão. 
Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada 
questão for B, o candidato deverá preencher totalmente 
o retângulo correspondente, com caneta esferográfica 
azul ou preta, conforme modelo abaixo: 

 
06. Não faça rasuras no cartão-resposta. 
07. Procure responder a todas as questões. 

08. Durante a prova, não se admite que o candidato 
comunique-se com outros candidatos, efetue 
empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra 
as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o 
desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são 
faltas que eliminam o candidato. 

09. É expressamente proibido que o candidato utilize 
quaisquer meios de comunicação durante sua 
permanência no local de prova, os aparelhos celulares 
deverão estar desligados, inclusive não sendo permitido 
que o mesmo toque em nenhum momento durante a 
realização da prova. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vespertino 

 

 

Nível Médio 

Verifique se esta prova 

corresponde ao cargo para o 

qual você se inscreveu. 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA QUADRO 
PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BODOQUENA-MS 

 

Data: 22 de maio de 2016 
 

Horário: 14 horas 
 

Duração desta Prova: 4h 

Realização: 
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Os itens de 01 a 05 referem-se ao texto a seguir e avaliam conhecimentos sobre tópicos diversos do 
conteúdo previsto para esta prova. 
 
   Texto I 

 
Ondas gravitacionais são uma nova luz 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Não na forma figurada, na real mesmo. Até fevereiro de 2016, quando um  grupo de 
cientistas anunciou a primeira detecção de ondas gravitacionais da história, só existia um jeito de 
perscrutar o espaço: detectando a luz dos astros, além de outros tipos de onda eletromagnética, 
como raios gama e infravermelho. Mas era pouco. A verdade é que a maior parte do cosmos não 
emite nem reflete luz. A única forma de estudá-lo seria a partir das ondas gravitacionais que, 
segundo Eisntein, tudo no universo produz. Agora sabemos que Albert estava certo — e uma nova 
realidade se descortina para astrofísica. 
 

VERSIGNASSI, Alexandre e CASTRO, Carol. Revista Superinteressante. Março de 2016, p. 13. 
 
 
01. Em “Não na forma figurada, na real mesmo”, os autores do texto chamam a atenção quanto à 
significação das palavras e seu uso no texto quanto ao sentido real e não figurado. Com isso, aborda-
se um conceito de  
 
A) ambiguidade 
B) polissemia 
C) conotação 
D) homonímia 
E) denotação 
 
 
02. As palavras destacadas no texto foram graficamente acentuadas pelos mesmos motivos que 
ocorrem, respectivamente, em: 

 
A) cipó – límpido - pá 
B) pé – lápide - jacarandá 
C) nó – história - Grajaú 
D) itaú – último - vatapá 
E) cajá – príncipe - saúde 
 
 
03. Quanto ao emprego das classes de palavras, está correta a alternativa: 
 
A) “forma” (l. 1) = verbo 
B) “quando” (l. 1) = advérbio 
C) “a” (l. 3) = preposição 
D) “que” (l. 6) = conjunção 
E) “nova” (l. 6) = substantivo 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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04. Em “A verdade é que a maior parte do cosmos não emite nem reflete luz.” (l. 4), a oração destacada 
classifica-se como 
 

A) oração subordinada substantiva predicativa. 
B) oração coordenada sindética explicativa. 
C) oração subordinada substantiva subjetiva. 
D) oração subordinada adverbial consecutiva. 
E) oração principal. 
 
05. Quanto aos processos de formação de palavras, o vocábulo “infravermelho” (l. 3) possui a mesma 
formação que na alternativa: 
 

A) “detecção” (l. 2) 
B) “gravitacionais” (l. 2) 
C) “eletromagnética” (l. 3) 
D) “realidade” (l. 6) 
E) “descortina” (l. 6) 
 
06. Analise a alternativa em que NÃO há problema quanto à pontuação. 
 

A) Ao analisar a arte desse período o médico e escritor americano Leonard Shlain, argumenta que, para 
Einstein, não importava se um objeto está parado ou em movimento: tanto se pode dizer que a Terra 
gira em torno do Sol como vice-versa.  

B) Ao analisar a arte, desse período, o médico e escritor americano, Leonard Shlain, argumenta que, 
para Einstein não importava se um objeto está parado ou em movimento. Tanto se pode dizer que 
a Terra gira em torno do Sol, como vice-versa. 

C) Ao analisar a arte desse período, o médico e escritor americano Leonard Shlain argumenta que, para 
Einstein, não importava se um objeto está parado ou em movimento: tanto se pode dizer que a Terra 
gira em torno do Sol, como vice-versa. 

D) A verdade é que artistas e cientistas, na primeira metade do século, estavam tentando resolver, seus 
problemas de acordo com ideias que embora fossem formalmente muito distintas obedeciam a uma 
lógica parecida 

E) A verdade, é que artistas e cientistas, na primeira metade do século, estavam tentando resolver seus 
problemas. De acordo com ideias que, embora fossem formalmente muito distintas, obedeciam a 
uma lógica parecida 

 
Leia o texto abaixo para responder aos itens de 07 e 08. 
 

Texto II 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

Pesquisadores americanos realizaram cinco novos estudos sobre Plutão — planeta anão 
conhecido por suas peculiaridades — e descobriram que ele possui uma grande variedade de 
paisagens e que sua atmosfera é mais fria e densa do que se pensava. Analisando os primeiros 
resultados da missão da Nasa, os americanos descobriram uma série de novidades surpreendentes 
sobre Plutão e sua Lua Caronte e as incluíram em estudos publicados na edição desta semana da 
revista Science. O conjunto das pesquisas pode ajudar os cientistas a compreender melhor os 
processos de evolução planetária nas galáxias. 

O primeiro estudo publicado pelos pesquisadores descobriu que a atmosfera do planeta anão 
é mais fria e compacta do que se pensava. Segundo a pesquisa, a atmosfera rica em nitrogênio de 
Plutão vaza muito lentamente para o espaço. Esse mecanismo, que os pesquisadores ainda não 
têm certeza de como se forma, permite que a atmosfera continue fria o suficiente para a 
permanência de gelo por lá. 

 

Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/novos-estudos-
revelam-novidades>. Adaptado. Acesso em 19/mar/2016. 
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07. Quanto aos aspectos fonéticos, assinale a opção correta. 
 
A) Em “descobriram” (l. 1), observa-se a ocorrência do dígrafo “sc”. 
B) Em “pesquisas” (l. 5), tem-se uma palavra trissílaba com um dígrafo vocálico. 
C) A palavra “compreender” (l. 6) possui 11 letras e 11 fonemas. 
D) Em “galáxias” (l. 6), o vocábulo é constituído de um ditongo e um dífono. 
E) A palavra “muito” (l. 9) contém um hiato nasal. 
 
08. Sobre o emprego dos tempos e modos verbais, está correta a alternativa: 
 
A)  “Pesquisadores americanos realizaram cinco novos estudos sobre Plutão” (l. 1) o verbo está 

flexionado no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, apontando um fato ocorrido no passado de 
forma habitual. 

B) Em “é mais fria e densa” (l. 3), o verbo está flexionado no modo subjuntivo, indicando possibilidade, 
hipótese. 

C) Em “os pesquisadores ainda não têm certeza” (l. 9), há o emprego de uma forma verbal no presente, 
sendo graficamente acentuada por se referir a termo no plural. 

D) A forma “Analisando” (l. 3) foi empregada par indicar ação encerrada no passado, equivalendo à 
forma nominal de particípio. 

E) A forma “descobriu” (l. 7) poderia ser substituída, no texto, sem prejuízo gramatical e semântico, 
pela forma “tem descoberto”. 

 
09. A concordância está correta na alternativa: 
 
A) Haviam muitas dúvidas acerca do método científico empregado naquele processo. 
B) Encerra-se hoje, ao meio dia e meio, o prazo para a inscrição no concurso daquela cidade. 
C) Nota-se vários pontos de discussão que ainda não foram debatidos naquele evento. 
D) É necessário paciência com o jovem aprendiz no início de suas atividades. 
E) Tem havido bastante projetos voltados para a inclusão social dos menos favorecidos. 
 
10. Quanto à presença ou ausência do acento grave indicativo da crase, está correta a alternativa: 
 
A) O chefe se referia àquela funcionária que havia solicitado dispensa do expediente. 
B) Aqui, na repartição, trabalha-se de segunda à sexta-feira e aos sábados pela manhã. 
C) Obedecemos à toda e qualquer regulamentação quanto à segurança no trabalho. 
D) Solicito à Vossa Senhoria que, após o expediente, comuniquem as altercações ocorridas. 
E) A funcionária a qual fizeram alusão naquele dia resolveu se inscrever para outro evento.   
 
 
 
 
 
 
11. Isabela escreveu a sequência (1, 2, 6, 15, 31...) segundo certo padrão e propôs um desafio ao seu 
grupo de amigos para encontrar o próximo termo. Matheus respondeu corretamente. Dessa forma, 
pode-se afirmar que o termo indicado por Matheus foi: 
 
A) 32 
B) 56 
C) 59 
D) 65 
E) 67 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
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12. Foi realizada uma pesquisa de preferência sobre dois shampoos masculinos “Careca” e “Liso”. Os 
resultados encontrados foram os seguintes: 
 

• 32 pessoas consomem “Liso”; 
• 25 pessoas não consomem “Liso”; 
• 17 pessoas consomem os dois produtos, “Careca”  e “Liso”; 
• 7 pessoas não consomem nem “Careca”  nem “Liso”. 

 
Dessa forma, pode-se afirmar que a quantidade de pessoas consultadas foi: 
 
A) 32 
B) 50 
C) 57 
D) 74 
E) 81 
 
13. Geraldo realizou um concurso público domingo em 24 de Janeiro de 2016. Sabendo-se que o 
resultado sairá 45 dias após a realização da prova do concurso, pode-se afirmar que o resultado será 
divulgado: 
 
A) Segunda feira, 7 de março 
B) Terça feira, 22 de março 
C) Quarta feira, 09 de março 
D) Quinta feira, 03 de março 
E) Sexta feira, 11 de março 
 
14. Um mapa foi traçado usando a escala 1: 5.000.000. Dessa forma, calcule a distância real em linha 
reta entre duas cidades que nesse mapa é de 4 cm. 
 
A) 200 km 
B) 120 km 
C) 50 km 
D) 9 km 
E) 4 km 
 
15. Quanto à geometria básica, analise as seguintes sentenças: 
 

• Para uma figura ser chamada de polígono regular, basta possuir todos os lados congruentes; 
• Um triângulo com lados medindo 5 cm, 12 cm e 13 cm é um triângulo retângulo; 
• Uma arena com formato de círculo com 20 m de diâmetro possui área de 220 m ;π  
• A área de um terreno retangular de 13 m por 30 m é de 2390 m . 

 
Pode-se afirmar que a quantidade de itens corretos é: 
 
A) 0 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 
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16. Tratando-se de navegação na internet, uma maneira eficaz de proteger a autenticação e envio de 
informações como por exemplo, login e senha, dados pessoais e informações de cartão de crédito em 
websites, é sempre verificar se eles possuem o seguinte protocolo: 

 

A) Imap 
B) Dhcp 
C) Http 
D) Pop3 
E) Https 
 
17. Referente ao Microsoft Excel 2007, com idioma em português, é correto afirmar que o item marcado 
com uma seta na imagem abaixo corresponde a: 

A) Salvar como 
B) Soma 
C) Excluir tabela 
D) Inserir tabela 
E) Mesclar células 
 
18. Em todos os sistemas operacionais Microsoft Windows, quando o usuário precisa mover uma pasta 
ou arquivo para a lixeira, pressiona-se a tecla “delete”. Quais teclas o usuário deve pressionar caso ele 
queira deletar a pasta ou arquivo definitivamente do computador? 
 

A) Ctrl + Delete 
B) Caps lock + Delete 
C) Shift + Delete 
D) Tab + Delete 
E) Esc + Delete 
 
19. Assinale qual dos aplicativos abaixo não pode ser considerado como navegador de internet: 
 

A) Google Chrome 
B) Avast 
C) Mozilla Firefox 
D) Safari 
E) Microsoft Edge 
 
20. Ao salvar uma planilha em edição no Microsoft Excel 2003, em configuração padrão, será criado 
um arquivo com extensão: 
 

A) .doc 
B) .bat 
C) .deb 
D) .xls 
E) .exe 

INFORMÁTICA 
 


