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b)  = ݔ54.
c)  = ݔ−9.
d)  = ݔ−54.

Cargo: Armador
Língua Portuguesa
01. Estão corretamente separadas as sílabas da palavra:
a) Ra-p-to.
b) Bis-neto.
c) De-cí-metro.
d) Am-né-sia.
02. O plural da frase “Era um bom aldeão” é:
a) Eram bons aldeões.
b) Eram uns bons aldeão.
c) Eram bons aldeiões.
d) Eram uns bons aldeiões.
03. No feminino, a frase “O abade não se retirou logo da sacristia”,
ficará:
a) A abade não se retirou logo da sacristia.
b) A abadessa não se retirou logo da sacristia.
c) A abadia não se retirou logo da sacristia.
d) A abadeza não se retirou logo da sacristia.
04. Complete as lacunas com as letras s, ss, sc, c, conforme o
caso, e marque a alternativa correspondente:
conde__a, so__ego, a__esso, a__ensão, a__imétrico.
a) Condessa, sossego, assesso, acensão, acimétrico .
b) Condessa, sossego, acesso, ascensão, assimétrico .
c) Condesa, soscego, acesso, acensão, ascimétrico .
d) Condesa, socego, acesso, assensão, ascimétrico .
05. Está corretamente acentuada a palavra da alternativa:
a) Alcateia.
b) Chapéu.
c) Tramoia.
d) Feiura.
06. É uma palavra proparoxítona a da alternativa
a) Chave.
b) Palavrão.
c) Lâmpada.
d) Biombo.

11. Resolva
a) 2,0833.
b) 2,0833…
c) 0,755…
d) 0,75.
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12. Resolva a expressão ቄቂቀ × 5ቁ ÷ ቀ ቁቃ × 5,2ቅ:
ହ
ସ
a) 10,4.
b) 41,6.
c) 52,8.
d) 63,2.
Conhecimentos Gerais
13. Assinale a alternativa que indica um município não limítrofe ao
de Palminópolis:
a) Jandaia.
b) Firminópolis.
c) Palmeira de Goiás.
d) Paraúna.
14. A economia de Palminópolis está baseada na:
a) Cana-de-açúcar.
b) Extrativismo vegetal.
c) Agropecuária.
d) Indústria.
15. O navegante que oficialmente “descobriu” o Brasil foi:
a) Cristovão Colombo.
b) Pero Vaz de Caminha.
c) Dom João VI.
d) Pedro Álvares Cabral.
16. Observe o mapa abaixo.

Matemática
(A situação abaixo servirá para responder as questões de número
07, 08 e 09.).
Joaquim recebia em seu serviço R$ 1345,50. Após ele ter fechado
um grande contrato seu salário triplicou. Com isso ele resolveu
ଶ
comprar um carro dedicando de seu salário para pagar as duas
ହ
dúzias de parcelas de seu carro.
07. Qual é o salário que Joaquim está recebendo?
a) R$ 1.345,50.
b) R$ 1.614,60.
c) R$ 2.421,90.
d) R$ 4.036,50.
08. Quanto sobra do salário de Joaquim quando ele retira a
parcela do carro que ele comprou?
a) R$ 2.421,90.
b) R$ 1.345,50.
c) R$ 1.614,60.
d) R$ 4.036,50.
09. Quando Joaquim terminar de pagar seu carro, ele terá gasto:
a) R$ 3.8750,40.
b) R$ 5.8125,60.
c) R$ 3.2292,00.
d) R$ 4.2542,00.
10. O resultado da equação
a)  = ݔ9.
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= 4 é:
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O estado brasileiro em destaque no mapa é:
a) Acre.
b) Rondônia.
c) Roraima.
d) Amapá.
17. São práticas de um modo de vida que promove a saúde, à
exceção:
a) Ter uma alimentação balanceada.
b) Fazer exercícios físicos.
c) Ter momentos de lazer.
d) Dormir no máximo cinco horas por noite.
18. Os dias passaram depressa e o homem branco foi se
esquecendo de suas promessas e da ajuda de nosso povo, outros
começaram a vir pelas águas e nós descobrimos o significado de
uma palavra que nunca existiu em nossa língua, escravidão, fomos
forçados a trabalhar nas coisas mais estranhas.
Ao ler o relato acima podemos concluir que trata-se:
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a) Do relado de um negro africano questionando o processo de
escravidão a que seu povo foi submetido pela ação dos
europeus.
b) Do relato de um indígena conformando com o processo de
colonização do território brasileiro pelos europeus.
c) Do relato de um indígena questionando o processo de
escravidão a que seu povo foi submetido quando da chegada
dos europeus.
d) Do relado de um bandeirante quando da captura de um
indígena para se escravizado.
19. O sistema de trocas realizado entre índios e portugueses no
Brasil-Colônia era denominado de:
a) Escambo.
b) Benfeitorias.
c) Feira livre.
d) Derrama.
20. Em relação à linha do equador a maior parte das terras
brasileiras está situada no hemisfério:
a) Norte.
b) Leste.
c) Sul.
d) Oeste.
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