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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03

Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES de 01 a 08.
A lenda do Pirarucu

Assinale a alternativa CORRETA. Tupã castigou Pirarucu
porque

Pirarucu era um índio que pertencia à tribo dos Uaiás que
habitava as planícies de Lábrea, no Sudoeste da Amazônia.
Ele era um bravo guerreiro, mas tinha um coração perverso,
mesmo sendo filho de Pindarô, um homem de bom coração e
chefe da tribo.

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

sentia inveja da sua valentia.
pensava que Pirarucu era um demônio.
queria punir Pirarucu por seu mau comportamento.
desejava criar um peixe grande para alimentar os índios.

QUESTÃO 04
Pirarucu era cheio de vaidades, egoísmo e excessivamente
orgulhoso de seu poder. Um dia, enquanto seu pai fazia uma
visita amigável a tribos vizinhas, Pirarucu se aproveitou da
ocasião para tomar como refém índios da aldeia e executá-los
sem nenhum motivo. Pirarucu também adorava criticar os
deuses.
Tupã, o deus dos deuses, observou Pirarucu por um longo
tempo, até que cansado daquele comportamento decidiu punir
Pirarucu. Tupã chamou Polo e ordenou que ele espalhasse seu
mais poderoso relâmpago na área inteira. Ele também chamou
Iururaruaçu, a deusa das torrentes, e ordenou que ela
provocasse as mais fortes torrentes de chuva sobre Pirarucu,
que estava pescando com outros índios às margens do rio
Tocantins, não muito longe da aldeia.
O fogo de Tupã foi visto por toda a floresta. Quando Pirarucu
percebeu as ondas furiosas do rio e ouviu a voz enraivecida de
Tupã, ele somente as ignorou com uma risada e palavras de
desprezo. Então Tupã enviou Xandoré, o demônio que odeia
os homens, para atirar relâmpagos e trovões sobre Pirarucu,
enchendo o ar de luz. Pirarucu tentou escapar, mas enquanto
ele corria por entre os galhos das árvores, um relâmpago
fulminante, enviado por Xandoré, acertou o coração do
guerreiro que mesmo assim, ainda se recusou a pedir perdão.
Todos aqueles que se encontravam com Pirarucu correram
para a selva terrivelmente assustados, enquanto o corpo de
Pirarucu, ainda vivo, foi levado para as profundezas do rio
Tocantins e transformado em um gigante e escuro peixe.
Pirarucu desapareceu nas águas e nunca mais retornou, mas
por um longo tempo, foi o terror da região.
Fonte: Disponível em: <http://www.sumauma.net/amazonian/lendas/lendaspirarucu.html>. Acesso em 01 maio 2019. (adaptado).

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA. Podemos afirmar que o texto
narra
(A) a guerra entre os deuses Tupã e Xandoré.
(B) os perigos da pesca do pirarucu nos rios da Amazônia.
(C) a história do índio Pirarucu, que foi transformado em
peixe.
(D) as aventuras do índio Pirarucu, que foi morto por tribos
inimigas.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa CORRETA. No texto, o índio Pirarucu é
apresentado como um guerreiro
(A)
(B)
(C)
(D)

alegre, amigo e confiável.
vaidoso, orgulhoso e egoísta.
obediente, amoroso e piedoso.
religioso, medroso e respeitador.
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Assinale a alternativa CORRETA. Em: “Pirarucu era um índio
que pertencia à tribo dos Uaiás”, os termos em destaque,
classificam-se, respectivamente, como
(A)
(B)
(C)
(D)

substantivo próprio e substantivo comum.
substantivo simples e substantivo próprio.
substantivo composto e adjetivo.
adjetivo e adjetivo.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa CORRETA. Em: “Pirarucu desapareceu
nas águas e nunca mais retornou [...].”, o termo em destaque
classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)

complemento nominal.
predicativo do sujeito.
objeto direto.
sujeito.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa
CORRETAMENTE.

em

que

a

vírgula

foi

usada

(A) Pirarucu, é um peixe grande do rio Tocantins.
(B) A lenda do Pirarucu, conta a história do peixe do rio
Tocantins.
(C) Tupã o deus dos deuses observou, Pirarucu por um longo
tempo até que cansado, daquele comportamento decidiu,
punir Pirarucu.
(D) Xandoré, o demônio que odeia os homens, atira
relâmpagos e trovões.
QUESTÃO 07
Em: “Pirarucu tentou escapar, mas enquanto ele corria por
entre os galhos das árvores, um relâmpago fulminante,
enviado por Xandoré, acertou o coração do guerreiro.”,
assinale a alternativa CORRETA em que o termo em destaque
pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

mortal.
brando.
iluminado.
silencioso.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a concordância verbal foi usada
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)
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O peixe Pirarucu vivem no rio Tocantins.
Iururaruaçu é uma divindade indígena.
Tupã e Xandoré pertence às crenças indígenas.
Tupã, Polo, Xandoré e Iururaruaçu é os deuses dos
índios.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa CORRETA em que a oração se encontra
em sentido conotativo/figurado.

Qual das opções NÃO é um navegador de internet:

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

A música espalhava-se como líquido quente.
A gasolina é um líquido altamente inflamável.
A água é nosso líquido mais precioso.
O líquido dessa garrafa é álcool?

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

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Adobe Reader

QUESTÃO 15
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

Silvanópolis, Cristalândia, Jalapão.
Tocantinopoles, Babassulândea, Gurupi.
Porto Nacional, Araguaina, Araguassema.
Assailândia, Achichá do Tocantins, Guarai.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao Microsoft Excel
2016.
(A) É uma planilha eletrônica, ou seja, um programa de
computador que consiste na apresentação de textos,
datas, números e fórmulas dispostos em uma grade e
voltados para a realização de cálculos.
(B) Um editor de textos voltado para apresentações e
palestras.
(C) Um editor de imagem para desenvolvimento de
propagandas.
(D) Um compactador de arquivos e pastas.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta o ícone de um editor de
texto do ambiente Microsoft Office.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 16

(A)
É CORRETO afirmar que um dos principais marcos da cidade
de Porto Nacional é a Catedral
(B)
(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

Senhor do Bonfim.
Bom Jesus da Lapa.
Nossa Senhora das Mercês.
Nossa Senhora de Monte do Carmo.

QUESTÃO 17

(D)

QUESTÃO 12
Sobre o uso de senhas no Sistema Operacional Windows 10
assinale a alternativa CORRETA.
(A) O Windows não permite que o usuário recupere ou altere
sua senha.
(B) Para o cadastro de uma senha de acesso é necessário,
obrigatoriamente, uma sequência com números, letras e
caracteres.
(C) Senhas diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
Assim, a mesma palavra escrita com letras maiúsculas ou
com letras minúsculas são consideradas duas senhas
diferentes.
(D) O Windows permite que o usuário digite sua senha exata
também como dica e a exibe sempre que solicitado.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Os vírus são propagados apenas em mensagens de email.
(B) Para diminuir o risco de infecção com vírus é
recomendado que o usuário abra apenas anexos
conhecidos e evite clicar em links recebidos por e-mail.
(C) Pen drives não possuem capacidade de armazenamento
de vírus, portanto, são unidades totalmente seguras.
(D) A Sistema Operacional Windows só aceita a instalação do
antivírus Windows Defender.
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Considerando que é a principal ligação do Meio-Norte do
Brasil, não apenas para o estado do Tocantins, mas também
para o Maranhão, Pará e Amapá, com a Região geoeconômica
Centro-Sul do país, devido a esse fato e somado ao grande
fluxo de veículos, é CORRETO afirmar que é considerada
atualmente como uma das principais rodovias de integração
nacional do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

BR-153.
BR-262.
BR-341.
BR-423.

QUESTÃO 18
É CORRETO afirmar que o segundo município mais populoso
do estado, atrás apenas da capital Palmas, localizado na
região norte do estado do Tocantins é
(A)
(B)
(C)
(D)

Gurupi.
Araguaína.
Natividade.
Araguaçu.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que corresponde ao estado que NÃO
pertence à Região Norte do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)
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Amazônia.
Tocantins.
Acre.
Piauí.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 26

É CORRETO afirmar que na esfera municipal os poderes
executivo e legislativo têm como representantes:

Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), os cargos públicos
serão providos, EXCETO, por:

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

Prefeito e juiz.
Prefeito e vereadores.
Prefeito e Governador.
Presidente e deputados.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com a Lei
Orgânica do Município, em especial quanto ao processo
legislativo, considera-se como lei complementar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Código Penal do Município.
Código Tributário do Município.
Código de Obras.
Código de Posturas Municipais.

QUESTÃO 22

nomeação.
aproveitamento.
reintegração.
indicação.

QUESTÃO 27
Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), assinale a
alternativa CORRETA. O candidato, aprovado em concurso,
para tomar posse em cargo público no Município, além de
atender outros requisitos, deverá:
(A) ter, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos e, no
máximo, 45 (quarenta e cinco) anos completos.
(B) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos.
(C) ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos completos.
(D) ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos completos.
QUESTÃO 28

São símbolos do Município, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Bandeira.
Brasão.
Hino.
Lei Orgânica.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com a Lei
Orgânica do Município, o Governo municipal é exercido:

Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), assinale a
alternativa INCORRETA. Entre outros casos legais, a vacância
do cargo decorrerá de:
(A)
(B)
(C)
(D)

progressão.
demissão.
aposentadoria.
falecimento.

QUESTÃO 29
(A)
(B)
(C)
(D)

pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito.
pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
pelo Diretor do Fórum e pelo Prefeito.
pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pelo povo.

Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos da
Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do
Município de Porto Nacional), são penalidades disciplinares,
dentre outras, aplicáveis ao servidor:

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA. A Lei Orgânica do
Município poderá ser emendada mediante proposta:
(A) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
Municipal.
(B) do Prefeito.
(C) de iniciativa popular, subscrito o projeto por cidadãos que
representem, no mínimo, 5% (cinco) por cento dentre os
eleitores do Município.
(D) do Governador do Estado.
QUESTÃO 25
Considerando a Lei Orgânica do Município, em especial quanto
ao Poder Executivo, compete privativamente ao Prefeito:
I. Representar a Câmara em juízo ou fora dele.
II. Representar o Município em suas relações jurídicas,
políticas e administrativas.
III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
IV. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

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

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei nº
1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do
Município de Porto Nacional), além dos vencimentos, o servidor
que preencher os requisitos e as condições necessárias terá
direito à percepção da seguinte vantagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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a multa.
a demissão.
a cassação da aposentadoria.
a prisão administrativa.
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ajuda de custo.
auxílio moradia.
auxílio paletó.
adicional de qualificação.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 36

QUESTÃO 31

Sobre as vitaminas assinale a alternativa CORRETA.

De acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho é considerado equipamento de proteção individual
(EPI), EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

avental.
luva.
calçado fechado.
extintor de incêndio.

QUESTÃO 32
Para que os alimentos sejam conservados da melhor maneira é
preciso observar algumas condições. Nesse sentido, assinale a
alternativa CORRETA quanto à conservação e ao
armazenamento dos alimentos.
(A) A umidade do ambiente não interfere na conservação de
um alimento armazenado.
(B) O local de armazenamento de um alimento deve ser limpo
e livre de insetos.
(C) A temperatura do ambiente não interfere na conservação
de um alimento armazenado.
(D) Quanto mais próximo o prazo de validade de um produto
armazenado mais ele deve demorar a ser usado, pois já
está perto de vencer.
QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que apresenta um alimento que não deve
ser armazenado na geladeira.
(A)
(B)
(C)
(D)

Farinha de Mandioca.
Ovos.
Leite.
Queijo.

QUESTÃO 34
A higiene pessoal deve ser uma preocupação constante de
quem trabalha diretamente com o preparo dos alimentos. Desta
maneira, assinale a alternativa que indica algumas
recomendações e cuidados que os manipuladores de alimentos
devem seguir.
(A) Os manipuladores de alimentos devem mensalmente
tingir o cabelo de coloração escura para que ele seja
facilmente identificado se entrar em contato com a
comida.
(B) Os manipuladores de alimentos devem lavar as mãos
obrigatoriamente a cada 10 minutos para evitar acúmulo
de sujeira.
(C) Os manipuladores de alimentos devem manter as unhas
grandes para que sejam visíveis as sujeiras que contém
nelas, facilitando, então, sua remoção.
(D) Os manipuladores de alimentos devem manter as unhas
curtas e sem esmaltes, usar touca e sapatos fechados,
manter o uniforme sempre limpo e não usar relógios,
anéis e outros acessórios enquanto estiverem preparando
os alimentos.
QUESTÃO 35
Todos os nutrientes são essenciais e cada um deles exerce um
papel fundamental no organismo. Assinale a alternativa que
não representa nutrientes presentes nos alimentos:
(A)
(B)
(C)
(D)

vitaminas.
minerais.
sal e açúcar.
proteínas.
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(A) Apesar da necessidade de pequenas quantidades desse
nutriente, as vitaminas são importantes na regulação das
funções do organismo.
(B) Crianças que comem uma grande quantidade de
alimentos certamente obterão todas as vitaminas que o
corpo precisa.
(C) A ingestão de vitaminas não tem limite, então, quanto
mais vitaminas um indivíduo ingerir mais saudável ele
será.
(D) As vitaminas podem ser encontradas exclusivamente nas
frutas.
QUESTÃO 37
Considerando a importância da limpeza e conservação dos
objetos de uso e do local de trabalho, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) Os equipamentos e utensílios devem ser limpos apenas
ao final do expediente para evitar demora na execução de
atividades.
(B) As superfícies usadas no preparo dos alimentos precisam
ser limpas apenas no intervalo entre o preparo de
alimentos doces e salgados para não influenciar no sabor
dos alimentos preparados.
(C) As latas de lixo devem ser conservadas tampadas, limpas
e afastadas dos alimentos para evitar a presença de
insetos.
(D) Os refrigeradores e freezers não necessitam de limpeza
periódica, pois o seu uso não é frequente.
QUESTÃO 38
No ambiente de trabalho coletivo o relacionamento com a
equipe é determinante para o bom andamento das atividades.
Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA.
(A) A pausa no trabalho para a discussão de assuntos acerca
da vida pessoal dos colegas de trabalho, ainda que eles
não estejam presentes, é importante para o bom convívio
da equipe.
(B) Afastar-se de suas atividades sem razão fundamentada
ou comunicação ao chefe imediato é um direito individual
do trabalhador e, portanto, não interfere no bom
andamento das atividades da equipe.
(C) Não acatar regras institucionais por não concordar com
elas não afeta o trabalho em equipe.
(D) O respeito e a ética devem ser predominantes no trabalho
da equipe para todos os envolvidos.
QUESTÃO 39
Assinale a alternativa CORRETA.
É dever do profissional da merenda no exercício de sua
profissão:
(A) zelar pela conservação dos alimentos estocados,
providenciando as condições necessárias para evitar
deterioração e perdas.
(B) tratar a equipe de maneira grosseira nos dias em que não
estiver de bom humor, afinal isso é comum ao ser
humano.
(C) alterar o cardápio sem conversar previamente com a
nutricionista responsável.
(D) se recusar a participar de treinamentos e capacitações
designados pelo supervisor, afinal cozinhar já é uma
prática executada pela merendeira há muito tempo.
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QUESTÃO 40
“É responsável por mais da metade do peso corporal e possui
inúmeras funções essenciais para o organismo”. Esse texto se
refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)

fibras.
água.
gorduras.
proteínas.
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