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INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de
sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente
com Nome, Concurso (CP Ponte Preta-RS), Nº de Inscrição e Assinatura.
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma:
Nº Inscrição: 00036 (exemplo de nº de inscrição)

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por
parte do candidato. O cartão resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após
transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do
Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página da prova escrita objetiva para
conferir com o gabarito oficial.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de
sala, conferirem os Cartões Resposta, e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões
Resposta.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do presente Caderno de
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 04 de agosto de 2014, no site
www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 05 e 07 de agosto de 2014.

d) Somente as alternativas III e IV estão corretas.
e) Somente as alternativas I e IV estão corretas.

Língua Portuguesa
Lisbon Revisited

02) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com
as informações do poema:

NÃO: Não quero nada.
Já disse que não quero nada.

(
) Em um dos versos do poema o eu lírico ironiza o
estilo de vida da burguesia.
(
) Pelo desabafo do eu lírico, percebe-se que ele é
um ser ditoso no mundo onde vive.
(
) Por não conciliar com os valores do mundo o eu
poético se apoia na morte como solução.
( ) O eu lírico faz seu desabafo mostrando que é um
homem taciturno.

Não me venham com conclusões!
A única conclusão é morrer.
Não me tragam estéticas!
Não me falem em moral!
Tirem-me daqui a metafísica!
Não me apregoem sistemas completos, não me
enfileirem conquistas
Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!) —
Das ciências, das artes, da civilização moderna!

a)
b)
c)
d)
e)

Que mal fiz eu aos deuses todos?
Se têm a verdade, guardem-na!
Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da
técnica.
Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo.
Com todo o direito a sê-lo, ouviram?

V-F-V-V
F-F-V-F
F-V-F-V
V-F-V-F
V-F-F-V

03) “Se eu fosse outra pessoa,...” A oração anterior é
classificada como oração subordinada adverbial:
a)
b)
c)
d)
e)

Não me macem, por amor de Deus!
Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável?
Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer
coisa?
Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a vontade.
Assim, como sou, tenham paciência!
Vão para o diabo sem mim,
Ou deixem-me ir sozinho para o diabo!
Para que havemos de ir juntos?

conformativa
temporal
causal
concessiva
condicional

04) “Das ciências, das artes, da civilização moderna!” O
emprego da vírgula está correto em todas as assertivas
abaixo, exceto na alternativa:
a) Jogadores de várias nações, participarão da grande
competição.
b) Minha irmã, que era italiana, não sabia cozinhar.
c) Olha, Jéssica, é melhor você caprichar no bolo.
d) Fuleco, mascote da Copa, é um animalzinho
simpático.
e) Ela prefere cinema e eu, teatro.

PESSOA, Fernando. In: Obra Poética. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1986.
O poema de Álvaro de Campos, heterônimo de
Fernando Pessoa, servirá como base para responder as
questões de 01 a 06:

05) “Ou deixem-me ir sozinho para o diabo!” Marque a
assertiva que não está correta em relação à colocação
pronominal:

01) Dadas as informações:
I. O escritor optou por utilizar a linguagem coloquial,
ou seja, uma linguagem próxima da fala.
II. O eu poético inicia o poema, exasperado.
III. O eu poético se dirige, no poema, a todos aqueles
que apoiam e representam os valores que ele não
aceita.
IV. A crítica do eu lírico é sobre a criação poética e os
paradoxos que a compõe.

a)
b)
c)
d)
e)

Quis saber seu nome, quando a vi na sala de aula.
Alguém lhe entregou flores.
Me pediram que eu declamasse uma poesia.
Posso contar-lhe tudo o que sei agora.
Saiu, esquecendo-se da chave.

06) “Se eu fosse outra pessoa...” O substantivo
sublinhado é classificado como sobrecomum. Qual das
alternativas apresenta um exemplo do referido
substantivo:

a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
b) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
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a)
b)
c)
d)
e)

borboleta
cabeça
intérprete
sultão
testemunha

d) 0,5
e) 0,1
12) Um quadrado possui área de 169cm2. Qual é o
perímetro desse quadrado em cm?

07) “...quotidiano e tributável?” O termo sublinhado
apresenta como forma variante COTIDIANO. Das
assertivas dadas indique aquela que não apresenta
uma forma variante:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

quociente - cociente
cãibra - câimbra
fleuma - flegma
tramela - taramela
intitular - entitular

55
83
52
44
36

13) Um terreno retangular tem 18m a menos de largura
do que de comprimento. O perímetro do terreno é de
84m. Qual é a área desse terreno em m2?

08) “Passo noites lendo Machado de Assis.” A figura de
linguagem presente na sentença anterior é
denominada:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

14) A solução da equação
número que fica entre:

aliteração
polissíndeto
pleonasmo
hipérbole
metonímia

a)
b)
c)
d)
e)

09) Uma das orações abaixo usa o acento indicador da
crase erroneamente. Identifique-a:
a)
b)
c)
d)
e)

Todos os dias depois do jantar, passeava à pé.
A reunião seria referente à viagem do próximo ano.
Àquela hora já sabia que tudo estava resolvido.
Hoje assisti à explicação da repórter no telejornal.
Nós queremos ir à cidade mais bonita do estado.

 (ିܠ)
−




=−

(ܠା)


é um

1e2
2e3
4e5
3e4
7e8

15) Qual dos números é múltiplo de 18?
a)
b)
c)
d)
e)

10) Complete as sentenças:
1. Falamos ____________ dos problemas da escola.
2. O ônibus parou _________de dois metros de
distância da parada.
3. O trem partiu _________de meia hora.
a)
b)
c)
d)
e)

420
170
950
520
360

388
104
114
98
216

16) Um piso de cozinha de 3m por 4m vai ser revestido
com ladrilhos quadrados de 25cm de lado. Quantos
ladrilhos serão necessários para revestir este piso?

a cerca – acerca – há cerca
há cerca – acerca – a cerca
acerca – a cerca – há cerca
acerca – há cerca – a cerca
a cerca – há cerca - acerca

a)
b)
c)
d)
e)

48
204
78
192
308
࣊

Matemática

17) Qual o valor de (sen90o + tg  )2 ?

11) A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 1m e
um dos catetos mede 0,8m, então o outro cateto mede,
em metros:

a)
b)
c)
d)
e)

a) 0,4
b) 0,3
c) 0,6
3

1
7
8
9
12

18) No lançamento de um dado, qual a probabilidade
de se obter um número par?
a)
b)
c)
d)
e)

ଵ
ଶ

24) A primeira Administração do Município de Ponte
Preta (RS) teve como Prefeito o Sr.:

ଵ
ସ

a)
b)
c)
d)
e)

ଵ

ଵ
ହ
ଵ
ଷ

19) A expressão matemática
a)
b)
c)
d)
e)

ష ାష
ష

a)
b)
c)
d)
e)

6
-5
-4
9
17
 ܠ
ቀቁ

=

Read the fragment to answer the questions 01 to 04:
WHY SO MUCH PATRIOTISM?

-3
-4
5
7
-2

No one can deny that many Americans are very
patriotic. But why? One hundred and seventy-five years
ago, French social scientist Alexis de Tocqueville asked
that same question in Democracy in America. Today, it is
no easier to answer.
America´s motto is “E Pluribus Unum”. This Latin
phrase translates to “From many, one”. Fifty states
compose the United States of America. In these 50
states live people from every corner of the earth. Nearly
13% of the population was not born on American soil. If
the American population is a mosaic of people,
patriotism is the mortar that holds the pieces together.
So, what exactly does it mean to be a patriotic
American? That depends on who you ask. Just be
prepared for a multitude of answers.
SPEAK UP. In: I
love America.n.10. 2010.

21) A história do Município de Ponte Preta (RS) iniciou
aproximadamente em 1910, tendo como nome:
Lajeado das Flores.
Lajeado Pequeno.
Lajeado Grande.
Lajeado do Bugre.
Lajeado Baixo.

22) Qual é a data de aniversário do Município de Ponte
Preta (RS)?
a)
b)
c)
d)
e)

Barão de Cotegipe.
São Valentim.
Cruzaltense.
Capinas do Sul.
Erechim.
Conteúdos Específicos


ૡ

Conhecimentos Gerais

a)
b)
c)
d)
e)

Nelson Rosito Argenta.
Luís Carlos Parise.
Julio Capeletto.
Ademir Márcio Sakrezenski.
Eurelice Antônio Betiato.

25) Dentre os Municípios abaixo, qual NÃO faz divisa
com o Município de Ponte Preta (RS)?

é igual a:

20) Resolvendo a equação exponencial
obteremos:
a)
b)
c)
d)
e)

d) 1992.
e) 1993.

26) About the text above is incorrect:

20 de março.
14 de abril.
20 de janeiro.
10 de fevereiro.
16 de maio.

a) The patriotism brings near the people despite their
origins.
b) Almost two centuries ago a French social scientist
asked why Americans are very patriotic.
c) In each American state more than ten percent of the
people are not from the United States.
d) In the United States of America is possible to meet
people from many countries around the world.
e) The question that forms the title remains difficult to
answer.

23) Qual foi o ano de emancipação do Município de
Ponte Preta (RS)?
a) 1989.
b) 1990.
c) 1991.
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32) What is the best translation to: Se eu tivesse tido
tempo teria enviado-lhe as flores.

27) “America´s motto is...” MOTTO is:
a) a mixture of lime and sand to holds banners.
b) a sentence that takes part of an heraldic
achievement.
c) a phrase from old books used in modern flags.
d) an adhesive glued on official seals.
e) an embroidered word on a official symbol.

a)
b)
c)
d)
e)

28) “...that holds the pieces together.” PIECE is
homophone of PEACE.

33) Mark the incorrect sentence observing the correct
use of the indefinites:

Circle the correct alternative:

a) There is no-one in the car.
b) Did anybody watch the news?
c) I´m looking for my gloves. I can´t find them
somewhere.
d) I don´t like this city because there is nowhere to go.
e) “What´s in the box?” “Nothing.”

1.The ______ was very hot! (soup – soap)
2. Can you borrow me _____ umbrella? (you´re- your)
3. The accident didn´t happen because the car had a
good ____. (break – brake)
4. The ___ wasn´t expected for the ball. (air- heir)

If I´ve had time I´d have send her the flowers.
If I´d have time I had had sent her the flowers.
If I had have time I´d had sent her the flowers
If I had have time I had send her the flowers.
If I had had time I´d have sent her the flowers.

34) Taking the sentences:
The right choice is:
a)
b)
c)
d)
e)

I. There were two pictures on the wall. Sarah didn’t
like either of them.
II. Paul invited Jim and Paola to the party but neither
of them came.
III. Anna has got two sisters. Both sisters are married.

soup- your- brake- air
soap- your- brake-air
soup- your- brake- heir
soap- you´re- break- air
soup- you´re- break- heir

The underlined words are correctly used in:
29) “Why so much patriotism? No one can deny that
many Americans are very patriotic.” The underlined
words only are incorrect in:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

I´ve been absorbing too much information lately.
The pig had a very small house.
Many TV channels aren´t available.
William has so much money to spend!
There´s many to say about the Queen.

35) Check the alternative where is a mistake as the use
of the prepositions:

30) Which alternative contain all the nouns in the
plural:

a)
b)
c)
d)
e)

a) My father went to Paraguay and bought clothes, pen
drives and some teddy bears.
b) Among the animals we can see oxen and a dozen of
calves.
c) They have a cat, three dogs, birds and a fish.
d) Samanta traveled to Brasília and stayed there for two
nights.
e) Those are excellent books and my friend gave them
to me.

Write your name at the top of the page.
There were some pictures on the wall.
The car is waiting at the traffic lights.
They arrived in England last week.
The office is in the first floor.

36) (LDB) A educação escolar compõe-se de:
I. educação básica, formada pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio.
II. educação superior.
III. educação particular.

31) Complete: Let´s listen our song, ________?
a)
b)
c)
d)
e)

Only I and II.
Only I and III.
Only II and III.
OnIy III.
I, II and III.

a)
b)
c)
d)
e)

shall we
isn´t it
will you
won´t you
don´t we
5

Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Todos estão corretos.
Nenhum está correto.

37) (LDB) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional disciplina a:
a)
b)
c)
d)
e)

Educação Escolar.
Educação Básica.
Educação Infantil.
Educação Profissional.
Educação Superior.

38) (LDB) A educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada com carga horária mínima
anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo
de _______________ de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando
houver. Assinale a alternativa que completa
corretamente o trecho acima:
a)
b)
c)
d)
e)

300 dias.
265 dias.
200 dias.
250 dias.
280 dias.

39) (LDB) Acerca da organização da Educação Nacional,
pode-se afirmar que autorizar, credenciar e
supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de
ensino é incumbência:
a)
b)
c)
d)
e)

da União.
dos Estados.
do Distrito Federal.
Dos Municípios.
Nenhuma das alternativas está correta.

40) (ECA) Considera-se criança, para os efeitos da Lei
n.º 8.069/90, a pessoa até:
a)
b)
c)
d)
e)

onze anos incompletos.
dezesseis anos incompletos.
quatorze anos incompletos.
doze anos incompletos.
dezoito anos incompletos.
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