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QUESTÃO 02

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema a seguir para responder às questões de 01 a 04.
Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permite Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem que qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
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Em relação à palavra sabiá, podemos afirmar que se trata de:
(A)
(B)
(C)
(D)

um substantivo e uma paroxítona
um adjetivo e uma oxítona
um substantivo e uma proparoxítona
um substantivo e uma oxítona
QUESTÃO 03

No verso “onde canta o sabiá”, a palavra sublinhada é:
(A)
(B)
(C)
(D)

um pronome demonstrativo
um pronome pessoal oblíquo
um artigo definido
um pronome relativo
QUESTÃO 04

Quanto à regência, o verbo cantar é:
(A)
(B)
(C)
(D)

intransitivo
transtivo direto
trasitivo indireto
transitivo direto e indireto

Leia a tirinha abaixo para responder às questões de 05 a 08.

Antônio Gonçalves Dias. Poesias completas.

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que resume a idéia principal do poema acima:
(A)
(B)
(C)
(D)

o amor pelas palmeiras
o amor pelas aves
a saudade da terra natal
a preservação do meio ambiente
Jornal do Tocantins. Caderno Arte & Vida, Palmas, 14 de agosto de 2009, p. 2.

Nível :

FUNDAMENTAL

Nível :

FUNDAMENTAL
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(C)
(D)
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As tiras são em preto e branco...
As tiras pretos e brancos...

A partir da tirinha acima é possível inferir que:
I.
II.
III.
IV.

Bidu se sente prejudicial ao meio ambiente.
O cão questiona a possibilidade de ser ecologicamente correto em uma
página de jornal preto e branco.
O animal assimila apenas o significado literal das palavras da placa.
o autor faz humor a partir dos diversos significados possíveis das
palavras.

Marque a resposta CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

as alternativas I e II estão corretas
as alternativas II, III e IV estão corretas
apenas a alternativa III está correta
todas as alternativas estão corretas
QUESTÃO 06

Nos tempos verbais futuro do pretérito do modo indicativo e pretérito
imperfeito do modo subjuntivo, a conjugação correta para o verbo grifado na
frase “Como é que eu faço?”, na terceira pessoal do singular, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

fizera, faça
farei, fizesses
faria, fizesse
fizeram, fizéssemos
QUESTÃO 07

Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a 15.
Jornal – o único punido
O desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
(TJDFT), proibiu o jornal O Estado de S. Paulo de publicar reportagens que
contenham informações da Operação Boi Barrica, da Polícia Federal. A medida
judicial, que pôs o jornal sob censura, foi solicitada pelo empresário Fernando Sarney,
filho do presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP) que está no epicentro da crise
que fustiga o Congresso.
O desejo de Fernando Sarney foi satisfeito com a velocidade de uma corrida
de Fórmula I. O pedido entrou numa quinta-feira, no fim do dia. E na sexta-feira pela
manhã a liminar havia sido concedida pelo magistrado. Ex-consultor jurídico do
Senado, o desembargador Dácio Vieira, que concedeu liminar a favor de Fernando
Sarney e pôs o jornal sob censura, é do convívio social da família Sarney e do exdiretor-geral do Senado Agaciel Maia. Sarney, o desembargador Dácio Vieira e
Agaciel Maia, pivô do escândalo dos atos secretos, apareceram juntos em foto da
festa do casamento de Mayanna, filha de Agaciel Maia. A fotografia foi publicada
numa coluna social do Jornal de Brasília, três dias após o casamento. Ao lado deles,
compondo a foto, estava o senador Renan Calheiros (PMDB-AL).
Eis, caros leitores, os personagens que compõem um quadro de suspeição
judicial clamorosa. Ademais, a liminar foi uma agressão à liberdade de imprensa, valor
expressamente garantido no artigo 220 da Constituição. O legislador sublinhou
inequivocamente que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço
à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social”. [...]
Carlos Alberto di Franco. Jornal do Tocantins, Tendências e Idéias. Palmas, 9 de agosto de 2009, p. 4.

A dúvida de Bidu é expressa por meio:
(A)
(B)
(C)
(D)

do sinal de reticências
da frase exclamativa
da frase interrogativa
pela ausência de pontuação no cartaz
QUESTÃO 08

No plural, a frase “A tira é em preto e branco...” fica da seguinte forma:
(A)
(B)
Nível :

As tiras em pretos e brancos
As tiras são em pretos e brancos...
FUNDAMENTAL

QUESTÃO 09
A interpretação do texto acima permite as seguintes inferências:
I.
II.
III.
IV.

A justiça é muita rápida na defesa de interesses de pessoas da elite
política.
As expectativas da maioria da sociedade, às vezes, são contrariadas em
detrimento dos interesses de pessoas ligadas ao poder.
Mesmo que contrarie a Constituição Federal, a censura foi aplicada pelo
Poder Judiciário.
O juiz que concedeu liminar em defesa de Fernando Sarney já foi
servidor do Senado Federal.
Nível :

FUNDAMENTAL
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QUESTÃO 13

Marque a resposta CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

apenas a I está correta
apenas a II está correta
apenas a IV está correta
todas as alternativas estão corretas
QUESTÃO 10

Se o juiz é do convívio social da família Sarney, o texto permite que se possa
inferir que:
I.
II.
III.
IV.

a sua decisão não parece isenta.
isso não é motivo, de forma alguma, para o questionamento da sua
isenção.
isso pode ter resultado numa decisão favorável à família Sarney.
que isso pode ter influenciado na rapidez em que a liminar foi
concedida.

Inequivocamente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

apenas a I está incorreta
apenas a II está incorreta
apenas a III está incorreta
apenas a IV está incorreta
QUESTÃO 11

A palavra inequivocamente significa:
(A)
(B)
(C)
(D)

que tem mais de um sentido.
que toma uma coisa por outra.
que permite mais de uma interpretação.
de modo claro, evidente.
QUESTÃO 12

Ao colocarmos no plural a frase “uma corrida de Fórmula I”, que palavra,
obrigatoriamente, deverá ser suprimida?
(A)
(B)
(C)
(D)

Nível :

apenas prefixo
apenas sufixo
prefixo e sufixo
nenhuma das alternativas
FUNDAMENTAL

substantivo
adjetivo
artigo definido
artigo indefinido
QUESTÃO 15

Leia o período a seguir e marque a resposta correta: “Ex-consultor jurídico do
Senado, o desembargador Dácio Vieira, que concedeu liminar a favor de
Fernando Sarney e pôs o jornal sob censura, é do convívio social da família
Sarney e do ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia”.
No futuro do presente do modo indicativo, o verbo sublinhado acima é escrito,
na primeira pessoa do plural, da seguinte forma:
(A)
(B)
(C)
(D)

poríamos
poremos
poseram
porão

PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO 11 16

Inequivocamente é uma palavra que contém:
(A)
(B)
(C)
(D)

um substantivo
um adjetivo
um pronome
um advérbio
QUESTÃO 14

Marque a resposta INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
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Uma padaria vende por dia 6 cestos de pães, cada cesto contém 4 dúzias de
pães. Quantos pães esta padaria vende em 5 dias?
(A)

120 pães

(B) 1040 pães

(C) 1440 pães
Nível :

(D) 102 pães
FUNDAMENTAL
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QUESTÃO 12 17

QUESTÃO 15 20

Juliana comprou uma geladeira no valor de R$ 1.600,00. Ela negociou com a

1
loja para efetuar o pagamento em duas vezes, uma entrada de
do valor
4
total da mercadoria e o restante para ser pago em 30 dias. Qual o valor que
Juliana pagou de entrada?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 800,00
R$ 1.200,00
R$ 400,00
R$ 350,00

1
4
7
1
4
2

(A)
(B)
(C)
(D)

9

1
7 ?
4
7

4
18
12
0

Passeando pelo Palmas Shopping Marina percebeu que as calças e camisas
de uma loja estavam em promoção. A propaganda informava que as calças
custavam R$ 54,00 cada uma. Após uma análise ela observou que do total do
dinheiro que possuía, se ela comprasse 5 calças, sobraria de troco R$ 12,00.
Por outro lado, do total do dinheiro que ela possuía, se o seu irmão lhe
emprestasse R$ 20,00, ela poderia comprar 3 calças e outras 7 camisas de
mesmo valor sem sobrar nenhum troco. Quanto custava cada uma dessas
camisas?

Nível :

(A)
(B)
(C)
(D)

80 dias
20 dias
40 dias
16 dias

Um fazendeiro deseja colocar uma cerca de arame em linha reta para separar
a sua fazenda da fazenda do vizinho. A cerca de arame possui 15 postes
igualmente espaçados. Desprezando a espessura dos postes, qual o
comprimento total da cerca sabendo-se que a distância do quinto ao nono
poste é de 1000 metros?
(A) 3500 metros
(B) 3750 metros
(C) 1500 metros
(D) 35000 metros
QUESTÃO 17 22

QUESTÃO 14 19

(A)
(B)
(C)
(D)

Um prédio contém 10 andares, e cada andar contém 4 salas comerciais. Se
um pintor pinta por dia 2 salas comerciais, quantos dias ele gastaria para
pintar todas as salas comerciais deste prédio?

QUESTÃO 16 21

QUESTÃO 13 18

Qual o valor da expressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

R$ 20,00
R$ 32, 00
R$ 34,00
R$ 27,00
FUNDAMENTAL

Um ano bissexto é um ano que possui 366 dias, e ocorre de quatro em quatro
anos. Podemos afirmar que um ano bissexto possui:
(A)
(B)
(C)
(D)

73 semanas e 2 dias
52 semanas e 3 dias
73 semanas e 1 dia
52 semanas e 2 dias
QUESTÃO 18 23

Dona Marta faz caminhada em uma praça próxima de sua casa. Uma volta
completa na praça corresponde a 200 metros de distância percorrida. Seu
médico orientou que ela deveria caminhar 3km diariamente. Para atender a
esta orientação médica, quantas voltas Dona Marta terá que percorrer na
praça?
Nível :

FUNDAMENTAL
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(B)
(C)
(D)
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13 voltas
15 voltas
10 voltas
12 voltas

QUESTÃO 26

Antônio ganhou um prêmio de R$ 120,00 em uma aposta que fez na casa
lotérica. Ele ficou com metade do prêmio e a outra metade ele dividiu em
partes iguais com os seus quatro filhos. Qual o valor que cada filho recebeu?
R$ 35,00
R$ 30,00
R$ 15,00
R$ 20,00

(B)
(C)

Com o início das aulas do segundo semestre Joãozinho precisa comprar 4
canetas , 2 cadernos de capa dura, 2 borrachas e uma mochila. O atendente
da papelaria forneceu o preço de cada item no atacado, de acordo com a
tabela abaixo:
ITEM

QUANTIDADE

PREÇO

caneta

1 caixa com 50 unidades

R$ 100,00

caderno capa dura

1 pacote com 10 cadernos

R$ 150,00

borracha

1 caixa com 50 unidades

R$ 50,00

mochila

1 caixa com 20 unidades

R$ 500,00

Quanto Joãozinho irá gastar para comprar todo o material que precisa,
sabendo-se que o preço por unidade de cada item é equivalente ao preço por
unidade no atacado?

Nível :

R$ 48,00
R$ 43,00
R$ 75,00
R$ 65,00
FUNDAMENTAL

Sabe-se que o processo histórico de criação do município de Araguaína
demandou certo tempo. Considerando-se a chegada das primeiras famílias,
que se estabeleceram por volta da segunda metade do século XIX, em uma
área que foi denominada “Livre-nos Deus”, algumas décadas se passaram
até sua instalação oficial no final dos anos 50 do século passado. Quanto às
origens de Araguaína é CORRETO afirmar que:
(A)

QUESTÃO 20 25

(A)
(B)
(C)
(D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS

QUESTÃO 19 24

(A)
(B)
(C)
(D)

UFT/COPESE

(D)

a cidade de Araguaína não passou por estágios de ascensão urbana,
pois ela já nasce cidade por volta de 1876.
o povoado de Araguaína foi desmembrado da cidade de Carolina (MA),
a quem pertenceu até os anos 50 do século passado.
após a criação do município de Filadélfia, em 08 de outubro de 1948, o
povoado Lontra passou a pertencê-lo, sendo este elevado à condição de
Distrito, e só posteriormente, pela Lei Estadual nº 2.125, foi criado o
município de Araguaína.
as primeiras famílias a se instalarem na área onde hoje está Araguaína,
vieram do Sudeste brasileiro e descendem dos bandeirantes paulistas.
QUESTÃO 27

A área total do município de Araguaína já alcançou mais de 9.000 km², até a
criação de vários municípios que foram desmembrados pela Lei nº 251, de 20
fevereiro de 1991, publicada no Diário Oficial nº 79, em 14 de junho. Diante
do exposto é CORRETO afirmar que:
(A) os municípios de Carmolândia, Aragominas, Araguanã, Babaçulândia
e Wanderlândia já fizeram parte de Araguaína, sendo desmembrados
em 20 de fevereiro de 1991.
(B) apesar de ter perdido território com a criação de outros municípios, a
área total de Araguaína alcança mais de 7.000 km².
(C) com o desmembramento de Araguaína surgiram os municípios de
Carmolândia, Muricilândia, Aragominas, Araguanã e Santa Fé do
Araguaia.
(D) o desmembramento de Araguaína ocasionou o surgimento dos
seguintes municípios: Carmolândia, Muricilândia, Aragominas,
Araguanã, Wanderlândia e Santa Fé do Araguaia.

Nível :

FUNDAMENTAL
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QUESTÃO 28
Segundo o IBGE, o estado do Tocantins é composto por duas grandes
mesorregiões. Uma situada a leste e outra situada a oeste do estado,
abrangendo importantes microrregiões. De acordo com o enunciado é
CORRETO afirmar que:
(A)

(B)

(C)

(D)

a mesorregião Ocidental do Tocantins é composta pelas microrregiões
de Dianópolis, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins e Rio
Formoso.
a mesorregião Ocidental do Tocantins é composta pelas microrregiões
de Araguaína, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins e Rio
Formoso.
a mesorregião Oriental do Tocantins é composta pelas microrregiões de
Araguaína, Bico do Papagaio, Gurupi, Miracema do Tocantins e Rio
Formoso.
a mesorregião Oriental do Tocantins é composta pelas microrregiões de
Gurupi, Miracema do Tocantins, Jalapão e Porto Nacional.
QUESTÃO 29

A cidade de Araguaína exerce uma significativa influência econômica sobre o
norte do estado do Tocantins alcançando também alguns municípios do sul
do Pará e Maranhão. Considerando-se o enunciado é INCORRETO afirmar
que:
(A)

(B)

(C)

(D)

a influência econômica exercida por Araguaína de fato extrapola os
limites do território estadual, abrangendo municípios do sul do Pará e
Maranhão.
é surpreendente o fato de Araguaína exercer influência nas áreas de
educação e saúde, chegando, inclusive, a fazer uma acirrada
concorrência com a cidade de São Luís (MA).
por concentrar uma rede de serviços ligados à saúde e educação de
nível superior é que a cidade de Araguaína tem recebido pessoas de
várias cidades circunvizinhas.
a partir da instalação da Universidade Federal do Tocantins, a cidade de
Araguaína pode oferecer cursos de Mestrado e Doutorado.
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Outros cresceram muito rápido, de forma surpreendente, impulsionados pela
base migratória originada em virtude da região ser acampamento durante o
processo de construção. Foi o caso de Araguaína e Gurupi, emancipados
antes mesmo da inauguração da obra, ainda em 1959; além de
Wanderlândia, Colinas, Guaraí, Miranorte, Presidente Kennedy, Paraíso,
Fátima e Alvorada, que foram emancipados na década de 1960”
(NASCIMENTO, 2009). O texto refere-se à:
(A)
(B)
(C)
(D)

BR 153.
BR 010.
BR 226.
BR 369.
QUESTÃO 31

Desenvolveu importante trabalho no processo de construção da BR-153, no
trecho Belém-Brasília, incentivando o povoamento do norte tocantinense.
Embora nascido no estado do Rio de Janeiro, foi vice-governador do estado
de Goiás e é lembrado em muitos municípios tocantinenses em nomes de
ruas, bairros e colégios. O texto refere-se a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Siqueira Campos.
Joaquim Teotônio Segurado.
Jaime Câmara.
Bernardo Sayão.
QUESTÃO 32

O Alvará de 25 de fevereiro de 1814 tinha por finalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)

a transferência da sede da Comarca para Vila de São João da Palma.
a transferência da sede da Comarca para Natividade.
a transferência da sede da Comarca para Arraias.
a transferência da sede da Comarca para Palmas.
QUESTÃO 33

O Alvará de 18 de março de 1809 tinha por finalidade:
QUESTÃO 30
“A consequência foi que, nesse intervalo de tempo, surgiram, no norte goiano,
vários povoados na beira dessa estrada. Alguns permaneceram como
simples entroncamentos ou pousos, e demoraram décadas para evoluir.
Nível :

FUNDAMENTAL

(A)
(B)
(C)
(D)

criar a comarca de Natividade.
criar a Comarca de Porto Real.
criar a Comarca de Arraias.
criar a comarca de São João das Duas Barras.
Nível :

FUNDAMENTAL
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 38

Símbolo do Estado do Tocantins criado pela Lei nº 94/89, de 17 de novembro
de 1989:
(A)
(C)

Brasão ou Selo.
Hino Oficial.

(B) Bandeira.
(D) Hino Popular

QUESTÃO 35
A cor azul deste símbolo representa o elemento água existente no estado,
sobretudo pela presença de dois grandes rios: Araguaia e Tocantins. A cor
branca, ao centro, representa a paz. A faixa amarela significa o rico solo
tocantinense. O sol tem o significado do sonho de emancipação do estado do
Tocantins. Este símbolo foi instituído pela Lei nº 92/89 de 17 de novembro de
1989. É CORRETO afirmar que trata-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

da Bandeira.
do Palácio Araguaia.
do Brasão ou Selo.
da Praça dos Girassóis.

2

Este sistema hidrográfico ocupa uma área superior a 104 mil km , o que
corresponde a 37,7% de toda a área do estado do Tocantins. É composto por
16 (dezesseis) bacias hidrográficas. Trata-se do:
(A)
(B)
(C)
(D)

O crescimento desordenado de Araguaína tem causado sérios riscos aos
ambientes naturais, bem como à sociedade como um todo. Os córregos, rios,
áreas de Cerrados e até mesmo as Áreas de Proteção Ambiental (APA), têm
sofrido processos de degradação ambiental. Tomando o enunciado como
referência é CORRETO afirmar que:
(A)
(B)

Com uma extensão de 2.114km, possui sua nascente na Serra dos Caiapós,
na divisa do estado de Goiás com o estado do Mato Grosso. Este rio atua
como divisor natural do estado do Tocantins com os estados do Pará e de
Mato Grosso. Trata-se:
do rio Araguaia.
do rio Tocantins.
do rio Lontra.
do rio São Francisco.

Sistema Hidrográfico do Rio Araguaia.
Sistema Hidrográfico do Rio Tocantins.
Sistema Hidrográfico do Rio do Sono.
Sistema Hidrográfico do Rio Lontra.
QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA

(C)
(D)

a APA Nascentes de Araguaína abrange os municípios de Araguaína,
Babaçulândia, Wanderlândia e Filadélfia.
os córregos e rios de Araguaína têm passado por um processo de
recuperação ambiental, pois a cidade apresentou recentemente um
desenvolvimento com modelo sustentável.
a APA Nascentes de Araguaína abrange os municípios de Araguaína,
Babaçulândia, Wanderlândia, Filadélfia e Santa Fé do Araguaia.
a APA Nascentes de Araguaína abrange os municípios de Araguaína,
Babaçulândia e Wanderlândia.
QUESTÃO 40

QUESTÃO 37
O município com maior área territorial do estado do Tocantins, segundo o
2
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 13.423,256 km
correspondente a 4,84% da área total do estado é:

“Estreita e alongada faixa de terra disposta no sentido norte-sul, representada
pela Serra Geral (também conhecida como Espigão Mestre), composta por
vasto chapadão arenítico que acompanha quase toda a fronteira leste, na
região limítrofe com a Bahia.” (NASCIMENTO, 2007). A descrição acima
refere-se a uma das Unidades Geomorfológicas que compõem o relevo
tocantinense. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a esta
Unidade do Relevo.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Nível :

Palmas.
Lagoa da Confusão.
Araguaína.
Formoso do Araguaia.
FUNDAMENTAL

Planície do Bananal.
Depressão do Araguaia.
Depressão Sertaneja.
Chapada da Bacia do São Francisco
Nível :

FUNDAMENTAL
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