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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 04 (QUATRO) horas, já incluído o tempo 
destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao 
preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 
CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

MANHÃ 
 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

• Internet: 
www.institutomachadodeassis.com.br 
 

• Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 
 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 01 à questão 04 0,5 2,00 1,00 
Da questão 05 à questão 08 1,0 2,00 2,00 
Da questão 09 à questão 10 2,0 2,00 4,00 

 

 
 

 
 

Paráfrase ou paródia são formas em que uma relação de intertextualidade pode ser trabalhada. O texto acima 
consiste em uma paráfrase, pois: 
I.  critica explicitamente o aspecto idealista da Carta 
II.  mantém o mesmo olhar positivo de Caminha sobre o futuro da terra brasileira. 
III.  apesar da leve mudança no estilo, confirma a visão de Caminha sobre a terra descoberta. 
IV.  embora escrita no mesmo estilo, critica de modo disfarçado a visão de Caminha sobre a terra descoberta. 
 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

QUESTÃO 01 
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a) I, II e III.  
b) I e III.  
c) III.  
d) II e IV.  
e) III e IV. 

 

 
 

 
 

Dentre as alternativas abaixo, marque aquela que, de acordo com a norma culta da língua, encontra-se 
ERRADA: 
a) “Árvores gigantescas e multidões de palmeiras formavam o imenso verde da futura bandeira.” 
b) “Ainda não haviam louras, nem surfistas, nem mulatas...” 
c) “Era assim o Brasil de Cabral, já quinhentos anos passados.” 
d) “..., quando for a vez desses meninos?” 
e) “... um número sem fim de animais...” 

 
 

 

 
 

É correto afirmar que o autor pretendia, com a manchete: CABRAL DESCOBRE O CAMINHO DAS ÍNDIAS: 
a) dizer que havia muitas índias na terra descoberta. 
b) dizer que Cabral descobriu o caminho que o levaria para as Índias. 
c) explorar a sinonímia das palavras. 
d) usar a paronímia a fim de confundir o leitor. 
e) causar efeito humorístico com o uso da homonímia 
 
 

 
 

A classe gramatical (palavra ou locução) que tem a função de modificar um verbo, um adjetivo ou até outra 
palavra de mesma classe é: 
a) Interjeição 
b) Substantivo 
c) Artigo 
d) Conjunção 
e) Advérbio 

 
 

 

 
 

Dentre as alternativas abaixo, somente uma preenche corretamente as lacunas da sentença a seguir. Marque a 
correta. 
__________ se _________, em ambas as localidades, as obras de saneamento apontadas, __________ realização _________ 
resultado das eleições. 
a) Urgem – se autorize – cuja – depende dos 
b) Urge que – se autorize – de cuja – dependem os 
c) Urgem que – se autorizem – cuja a – dependem dos 
d) Urge – se autorizem – de cuja – dependem os 
e) Urgem que – se autorize – cuja a – dependem os 
 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: DIGITADOR                                                                               ~ 4 ~                                                 Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA 

 
 
 

 

Marque a alternativa que representa a mudança de significado no sentido global do enunciado devido a troca 
de posição do segmento destacado. 
a)  1 - No mínimo, a gente tem que dizer que a língua que nós falamos é o resultado de um trabalho com 

muitas idas e vindas. 
2 - A gente tem que dizer, no mínimo, que a língua que nós falamos é o resultado de um trabalho com 
muitas idas e vindas. 

b)  1 - Então, tudo que nós temos em matéria de língua passou, num certo momento, pelo crivo da 
sociedade. 
2 - Então, em matéria de língua, tudo que nós temos passou, num certo momento, pelo crivo da 
sociedade. 

c)  1 - A meu ver, a língua e a linguagem têm uma relação de ir e vir com a sociedade. 
2 - A língua e a linguagem têm, a meu ver, uma relação de ir e vir com a sociedade. 

d)  1 - E você vai criando formas de expressão que correspondem a certas necessidades. 
2 - E você vai criando formas de expressão que correspondem a necessidades certas. 

e)  1 - Quer dizer, a organização social depende da linguagem, e os fatos da língua dependem dessa 
organização social.  
2 - Quer dizer, a organização social depende da linguagem, e dependem dessa organização social os fatos 
da língua. 

 
 
Instrução: As QUESTÕES 07 e 08 devem ser respondidas com base neste texto.  
 
A maioria das pessoas encara com naturalidade o gesto de bater nos filhos, como se a violência física fosse um 
instrumento legítimo, e, tipo assim, até necessário, para a educação das crianças. Um hábito tão arraigado em 
nossa cultura, que não é raro ouvirmos o argumento de que os filhos já não respeitam mais seus pais porque 
não apanham.   
Fonte: PARANHOS, C. Palmada fora-da-lei. Superinteressante.São Paulo, ano 15, n. 2, fev. 2001, p. 90.  
(Fragmento, adaptado)   
 

 

 
 

Assinale o trecho que nos permite levantar a hipótese de que o autor do texto é contrário ao tema tratado: 
a) para a educação das crianças ...  
b) A maioria das pessoas encara com naturalidade o gesto de bater nos filhos...  
c) ... não é raro ouvirmos o argumento de que os filhos já não respeitam mais seus pais porque não apanham.  
d) Um hábito tão arraigado em nossa cultura...   
e) ... até necessário, para a educação das crianças 
 

 

 

 
 

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta um termo do registro coloquial. 
a) tipo assim. 
b) até necessário.  
c) instrumento legítimo.  
d) tão arraigado.  
e) porque não apanham 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 08 
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Em relação à regência verbal, assinale a correta: 
a) Preferia cantar à dançar. 
b) Preferia cantar a dançar. 
c) Preferia cantar do que dançar. 
d) Preferia mais cantar que dançar. 
e) Preferia mais cantar a dançar. 
 
 

 

 
 

A alternativa que apresente somente palavras proparoxítonas é:  
a) trânsfuga; alvíssaras; amálgama; clímax 
b) quadrúmano; alcoólatra; horóscopo; idólatra 
b) médico; andrógino; anátema; barbárie 
c) crisântemo; hipódromo; boêmia; ímprobo 
e) bávaro; homonímia; amálgama; arquétipo 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 20 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 11 à questão 14 0,5 2,0 1,00 
Da questão 15 à questão 18 1,0 2,0 2,00 
Da questão 19 à questão 20 2,0 2,0 4,00 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

De acordo com os elementos do conjunto {2;3;0;7;5;8;6} quantos números pares de 4 algarismos se consegue 
obter com eles? 
a) 22 
b) 18 
c) 16 
d) 4 
e) 8 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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Marcos percorreu o caminho da) feira até a farmácia do seu bairros em 50 minutos. Fazendo o caminho de volt 
com 80% da velocidade usada na ida,  quanto tempo gastaria para chegar na feira novamente? 
a) 62 minutos e 30 segundos 
b) 40 minutos e 25 segundos 
c) 1 hora e 20 minutos 
d) 1 hora e 18 minutos 
e) 1 hora e 25 minutos 
 

 

 
 

Genivaldo recebe um salário líquido de R$3 990, 00. São descontados do salário Bruto: 5% de FGTS,  20% de IR 
e 8% de INSS. Qual seu salário bruto? 
a) R$2 500,00 
b) R$3 000,00 
c) R$ 4 000,00 
d) R$ 3 200, 00 
e) R$ 2 800, 00 

 
 

 

 
 
 

Vítor é um investidor que aplicou o R$2 500,00 em ações da empresa Petrobrás. O rendimento nos 3 primeiros 
meses foram de 2,5% e nos dois ultimos foram de 3%. O valor acumulado no final dos cinco meses foi de: 
a) R$1 673, 50 
b) R$2 536, 00 
c) R$ 2 673, 00 
d) R$ 2 637, 50 
e) R$ 1 735, 50 

 
 

 
 

Quatro braços mecânicos colocam, em um turno, 600 parafusos em 30 peças durante 2horas e 30 minutos. 
Quanto tempo gastariam somente duas das máquinas para colocar o triplo de parafusos no mesmo número de 
peças? 
a) 20 minutos 
b) 5 horas 
c) 3 horas 
d) 15 horas 
e) 2 horas 

 

 

 
 
 

 

O número de votos contados em uma eleição foi de 2540. O candidato A recebeu 300 votos e o candidato B a 
terça parte dos votos brancos e nulos. A porcentagem dos brancos e  nulos foi 15%. Qual o número de votos do 
candidato B? 
a) 127 
b) 126 
c) 135 
d) 142 
e) 172 
 
 
 

 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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O número de anagramas da palavra MARTELO que possuem as vogais juntas e em ordem alfabética: 
a) 120 
b) 142 
c) 158 
d) 720 
e) 120 

 

 

 
 

O salário de três funcionários A, B C são tais que a soma dos 3 é R$6 800,00. Se C desse 20% do seu salário para 
A, este ficaria com o triplo de B. Se A desse 20% para B ele ficaria com o mesmo tanto que C. Porém, Se A desse 
20% para B ele ficaria com o mesmo tanto que C. Qual o valor do salário de C? 
a) R$130, 00 a menos que B 
b) R$120, 00 a mais que A 
c) R$150, 00 a menos que A 
d) R$130, 00 a mais que B 
e) R$200,00 a mais que A 

 

 

 
 

Júnior possui uma conta poupança com rendimento de 2,5% (juros simples) ao mês. No mês de abril de 2012 o 
montante da sua conta era de R$130 500, 00. Qual o lucro obtido em março de 2014? 
a) R$250 451,00 
b) R$205 537,50 
c) R$ 207 458,50 
d) R$ 304 742,50 
e) R$ 305 537,50 

 

 

 
 
 

A empresa de lanches  X-King insere uma taxa de aumento de 5% no valor de todos os seus produtos. O lanche 
completo (salgado e refrigerante) custa atualmente R$ 3, 00. Quando custará em dois anos? 
a) R$4, 50 
b) R$ 3, 20 
c) R$5, 20 
d) R$ 4, 30 
e) R$ 3, 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas. 
 

Valor por questão: 

Questão V. Questão Peso V. Ponderado 
Da questão 21 à questão 28 0,5 3,00 1,50 
Da questão 29 à questão 36 1,0 3,00 3,00 
Da questão 37 à questão 40 2,0 3,00 6,00 

 
 

 

 
 
 

São componentes das janelas do Windows, exceto: 
a) Barra de rolagem. 
b) Barra de títulos. 
c) Barra de menus. 
d) Barra de tarefas. 
e) Barra de status. 
 
 
 

Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). É possível acessar através do painel de controle do 
Windows: 
( ) Configuração de impressoras. 
( ) Desativação de firewall. 
( ) Alteração de idioma do teclado. 
( ) Remoção de programas. 
A sequência correta é: 
a) V V V V 
b) V F V F 
c) V F F V 
d) F V F V 
e) F V F F 
 
 
 

Sobre a área de transferência do Windows assinale a alternativa incorreta: 
a) É uma área de armazenamento temporário de informações. 
b) Permite armazenar somente um item de cada vez. 
c) Sua função é salvar permanentemente o conteúdo copiado. 
d) Permite a troca de informações entre aplicativos do Windows. 
e) Armazena informações que foram copiadas ou movidas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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Qual das opções abaixo não será possível salvar como nome de arquivo no sistema Windows? 
a) m@ri@.txt 
b) joao&maria.txt 
c) Lista (Material).txt 
d) 1despesas$.txt 
e) duvidas/respostas.txt 
 
 
 

Analise os itens abaixo sobre o gerenciamento de arquivos do Windows Explorer: 
I.  É possível ter dois arquivos com o mesmo nome em uma mesma pasta, desde que possuam extensões 

diferentes. 
II.  Ao arrastar um arquivo para uma pasta destino, o mesmo não é removido da pasta de origem.  
III.  O Windows Explorer não permite compartilhar arquivos que estejam marcados com a opção “Somente 

leitura”. 
Está(ão) correto(s): 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
 
 

A janela abaixo foi retirada do sistema 
operacional Windows: 
 
Pode-se afirmar que: 
 Existem 5 arquivos dentro da pasta. 
 Existem 30 arquivos com conteúdo de 

imagens. 
 A pasta cujo conteúdo está sendo 

exibido é a “Favoritos”. 
 Existe 1 arquivo de vídeo com tamanho 

superior a 400MB. 
 O arquivo “pessoas.txt” está vazio. 
 A quantidade de itens corretos é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
 
 

Sobre o gerenciamento de pastas do Windows Explorer assinale a alternativa falsa: 
a) Ao apagar uma pasta, todo o conteúdo dentro dela será apagado também. 
b) É possível ver a hierarquia de pastas no Windows Explorer. 
c) A opção de ocultar pastas somente aparece para o usuário administrador. 
d) Uma pasta pode conter mais de uma subpasta, e uma subpasta pode conter mais de um arquivo. 
e) As regras para nomear pastas são as mesmas para nomear arquivos. 
 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 
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Quando um disco é formatado, ele simplesmente é organizado à maneira do sistema operacional, preparado 
para receber dados. Essa organização é conhecida como sistema de arquivos. São exemplos de sistema de 
arquivos, exceto: 
a) FAT32 
b) HDD 
c) NTFS 
d) EXT3 
e) ReiserFS 
 
 
 

Qual dos seguintes programas abaixo não faz parte dos acessórios do Windows em sua configuração inicial? 
a) Bloco de notas. 
b) Calculadora. 
c) Paint. 
d) WordPad. 
e) Windows Media Player. 
 
 
 

Foram evoluções do Word 2003 para o Word 2007 e 2010: 
I. Opção de exportar arquivos para formato PDF. 
II. Mudança da aba de menus por abas e guias. 
III. Alteração dos comandos das principais teclas de atalho, como salvar, selecionar texto e outros. 
Está(ão) correto(s): 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
 
 

A imagem ao lado foi extraída de um documento feito no Microsoft 
Word 2010: 
O modo de exibição de documento utilizado é o: 
a) Layout de impressão. 
b) Leitura em tela inteira. 
c) Estrutura de tópicos. 
d) Layout da Web. 
e) Rascunho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as opções de formatação de textos do Microsoft 
Word: 
( ) O pincel de formatação serve para limpar toda a formatação da seleção, deixando o texto sem formatação. 
( ) A opção “Sombreamento” serve para colorir o plano de fundo atrás do texto ou parágrafo selecionado. 
( ) A opção “Tachado” desenha uma linha no meio do texto selecionado. 
A sequência correta é: 
a) V V V  
b) V F V  
c) V F F  
d) F V V 
e) F V F  
 
 
 

São recursos de formatação de parágrafos no Word, exceto: 
a) Alinhamento justificado. 
b) Alterar a cor do texto. 
c) Recuo à esquerda. 
d) Espaçamento entre linhas. 
e) Espaçamento entre parágrafos. 
 
 
 

Em um documento de texto do Word o ponteiro do mouse está localizado no início do mesmo. Ao pressionar as 
telas CTRL + SHIFT + END o que irá acontecer? 
a) O caractere à esquerda ficará selecionado. 
b) A palavra à direita ficará selecionada. 
c) O primeiro parágrafo ficará selecionado. 
d) A primeira página do documento ficará selecionada. 
e) Todo o documento ficará selecionado. 
 
 
 

São tipos de tabulação existentes no Word, exceto: 
a) Justificado. 
b) Direito. 
c) Centralizado. 
d) Barra. 
e) Decimal. 
 
 
 

Julgue os itens abaixo sobre os tipos de quebras existentes no Word: 
I.   A quebra de página insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na mesma página. 
II.  É possível usar quebras de seção para alterar o layout ou a formatação de uma página ou de páginas do 

documento. 
III.   A quebra automática de texto só é possível utilizando tabelas. 
Está(ão) correto(s): 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) I e II. 
e) II e III. 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 
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A imagem ao lado foi extraída do Microsoft Word: 
A respeito da criação de colunas assinale a alternativa falsa: 
a) É possível colocar linhas entre as colunas. 
b) É possível criar colunas com larguras e espaçamentos diferentes. 
c) Na sua configuração padrão o Word cria colunas de mesma largura. 
d) A quantidade máxima de colunas que podem ser criadas é três. 
e) É possível aplicar colunas em um texto selecionado ou no documento inteiro. 
 
 
 

Sobre a verificação ortográfica e gramatical do Word assinale a alternativa falsa: 
( ) É possível ativar ou desativar a verificação ortográfica automática. 
( ) Os erros de gramática são indicados por uma linha vermelha embaixo da palavra. 
( ) Os erros de ortografia são indicados por uma linha verde embaixo da palavra.  
 ( ) A autocorreção corrigi automaticamente a ortografia ao digitar, sem precisar confirmar cada correção. 
A sequência correta é: 
a) V V V V 
b) V F V F 
c) V F F V 
d) F V F V 
e) F V F F 
 
 
 

São características que devem estar presentes em uma correspondência oficial, exceto: 
a) Concisão. 
b) Clareza. 
c) Padronização. 
d) Formalidade. 
e) Pessoalidade. 
 
 
 

Qual das formas de tratamento abaixo está escrita de acordo com as normas gramaticais? 
a) V. Ex.ª Senhor Prefeito. 
b) V. Em.ª Senhor Prefeito. 
c) V. Mag.ª Senhor Prefeito. 
d) V. Excel.ª Senhor Prefeito. 
e) V. Emin.ª Senhor Prefeito. 
 

 

 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


