
PROVAS QUESTÕES TURNO
LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 15 26/01/2020

(DOMINGO)

das 14h10min às 18h10min

MATEMÁTICA 16 a 30

CONHECIMENTOS GERAIS 31 a 40

1. Neste caderno, constam quarenta questões, assim distribuídas: quinze questões de Língua Portuguesa, quinze 
questões de Matemática e dez questões de Conhecimentos Gerais. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 

3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material. 

4. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com outros candidatos. 

5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas 
oficial. 

6. Você receberá: um cartão de respostas oficial. 

• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 
correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e no cartão de respostas poderá 
implicar anulação de suas provas. 

8. Ao terminar as provas, no mínimo (noventa minutos), chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e o 
cartão de respostas oficial.

9. Todas as normas do edital que regem esse processo seletivo devem ser cumpridas rigorosamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

Nome do candidato Nº da identidade

Número da sala

Assinatura

2020

PREFEITURAS:
JAÚ DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS E PALMEIROPÓLIS

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO

Ensino Fundamental



Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 07.

Jalapão
Juraildes da Cruz

Areias de um sertão

Berço de quem sonha

O cerrado estende a mão

Portal da Amazônia

Pro mundo inteiro

Areia não é colírio

Coração não é pandeiro

O luar com esse brilho

É Catulo da Paixão

De um sertão brasileiro

Mudo meu ponto de vista

Clareando a visão

Faz tão bem pros olhos

Que parecem estrelas

Entre os lírios do chão

Achar um lugar bonito

Basta ter bom gosto

Mas tem uns que dão ao rosto

Um ar de redenção

Areia cor de ouro

Num sonho desenhado

Fertilizou as raízes

Do nobre Tocantins

E o que era confins ai ai, oi ai

Hoje é capim dourado

Maravilha admirável

Jalapa cor da paz

Imagine o imaginável

Tudo isso e muito mais

O Jalapão, o Jalapão

Multiplique se puder

Use a imaginação

Dobre o belo da beleza

Acalme a respiração

O artesão desse lugar

Que é mais que um paraíso

Criador da alegria

No mesmo dia

Deu alma ao sorriso e

Aumentou a inspiração

1 - Na letra da música Jalapão, de Juraildes da Cruz, podemos 
afirmar que o

A) Jalapão deveria ser na Amazônia.

B) Jalapão não fica no Tocantins. 

C) Jalapão é uma maravilha admirável.

D) autor não gosta do Jalapão, pois não é um paraíso.

E) Jalapão está localizado no sertão nordestino.

2 - Assinale a alternativa CORRETA.  As palavras presentes na 
música: “Coração, Amazônia, Tocantins, luar, mão” são todas

A) substantivos

B) verbos

C) adjetivos

D) advérbios

E) pronomes

3 - Assinale a figura de linguagem presente no trecho:

“Clareando a visão

 Faz tão bem pros olhos

Que parecem estrelas”

[...]

A) Antítese

B) Comparação

C) Onomatopeia

D) Metáfora

E) Hipérbole

4 - Na expressão “Um ar de redenção”, a palavra grifada pode 
ser substituída sem alterar o sentido do texto por 

A) morte

B) dificuldade

C) perfeição

D) tristeza

E) libertação 

5 - De acordo com as noções de acentuação e sílaba tônica, é 
correto afirmar que 

A) a palavra “raízes” é acentuada por ser uma proparo-
xítona.

B) a sílaba tônica da palavra “desenhado” é “se”.

C) a palavra “lírios” é acentuada por ser uma oxítona. 

D) a palavra “Paixão” é oxítona. 

E) a palavra “inimaginável”  é acentuada por ser uma pro-
paroxítona.
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6 - No trecho “Use a imaginação” o compositor convida quem 
está lendo ou ouvindo a canção a

A) olhar para a beleza do Jalapão, acalmar a respiração 
e sentir-se no paraíso.

B) não perder a oportunidade e recolher exemplares das 
belezas que existem no Jalapão.

C) reconhecer que o Jalapão possui muitas riquezas na-
turais que podem ser exploradas pelo homem.

D) pensar no Jalapão como um lugar imaginário que as 
pessoas jamais terão acesso.

E) acreditar que existem seres mágicos, imaginários que 
se escondem no Jalapão.

7 - O autor completa o trecho “Achar um lugar bonito” com 

A) “Berço de quem sonha”.

B) “Entre os lírios do chão”.

C) “Basta ter bom gosto” .

D) “O cerrado estende a mão”.

E) “Num sonho desenhado”.

8 - Assinale o item CORRETO sobre a ortografia oficial do por-
tuguês brasileiro. 

A) Bicu do Papagaio, mandioca

B) araticum, Cristalandia

C) mangaba, Muriçi

D) cuscus, piqui

E) Araguacema, buriti

As questões 9 e 10 relacionam-se com texto a seguir: 

Senhores funcionários,

amanhã  não teremos expediente de trabalho, portanto todos  
os funcionários estão dispensados. 

A energia será desligada para manutenção do gerador do 
prédio.

A DIREÇÃO

9 - De acordo com o texto, a direção apresentou: 

A) um poema.

B) um cartão.

C) um comunicado.

D) uma narrativa.

E) uma bronca.

10 - De acordo com o texto, a direção comunicou que 

A) acontecerá manutenção do gerador.

B) haverá expediente normal de trabalho.

C) amanhã o trabalho será voluntário.

D) os funcionários irão trabalhar sem energia.

E) o dia de amanhã será descontado do salário.

Leia e analise com atenção a tirinha a seguir para responder as questões 11, 12, 13 e 14.

Disponível em:<https://bichinhosdejardim.com/a-importancia-das-minhocas/>. Acesso em 08 out. 2019.

11 - Na tirinha o uso do “por que” (escrito separado), no segun-
do balão, evidencia uma

A) negação D) pergunta
B) resposta E) diminuição
C) aceitação

12 - Sobre a tirinha, no terceiro e último balão, o uso do “por-
que” (escrito junto) representa

A) um ditado. D) uma resposta.
B) uma pergunta. E) uma negação.
C) um suspense.

13 -  A tirinha apresenta uma joaninha fazendo pesquisa especial 
e aplicando um questionário a uma minhoca. Marque a alternati-
va que evidencia o que a minhoca queria responder à joaninha.

A) A joaninha aceita e concorda com a resposta da mi-
nhoca.

B) A minhoca cava buracos porque acha divertido.

C) A minhoca não quis responder à pergunta da joaninha.

D) A joaninha e a minhoca se entenderam e conversaram 
sobre assuntos divertidos.

E) A joaninha quer salvar o mundo, juntamente com a 
minhoca.



14 -  Dentro das respostas dadas como opção pela joaninha, 
havia uma resposta que realmente a minhoca queria responder?

A) Sim, a minhoca queria responder que cavava buracos 
por puro instinto animal.

B) Sim, a minhoca queria responder  que sua intenção 
era salvar o mundo.

C) Não, nenhuma das respostas sugeridas pela joaninha 
tinha a resposta que a minhoca queria responder.

D) Não, a minhoca queria cavar um túnel para chegar em 
outro país.

E) Sim, a minhoca queria construir um metrô para inse-
tos.

15 - No trecho “Mauro, por que você cava buracos na terra?”, a 
entrevistadora realmente quer saber o que a minhoca pensa?

A) Não, ela achava Mauro chato.

B) Não, não gosta de Mauro e nem quer saber nada so-
bre sua vida.

C) Sim, tem muito interesse em conhecer o que Mauro 
realmente pensa sobre o assunto.

D) Sim, faz sugestões para que Mauro tome uma decisão 
que possa salvar o mundo.

E) Não, quer apenas que Mauro responda o questiona-
mento para preencher sua pesquisa.

16 - O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019 registrou 8.005 homicídios na Região Norte do Brasil em 2018. O gráfico a 
seguir traz a distribuição destas mortes violentas nos sete estados que compõem a Região Norte.

Fonte dos dados: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf

Considerando as informações apresentadas assinale a alternativa correta.

A) O estado do Pará é o mais violento da Região Norte, registrando mais da metade dos homicídios em 2018.

B) Considerando que no Tocantins foram registrados 420 homicídios em 2018, pode-se afirmar que este número corresponde 
a 1/10 das mortes da Região Norte em 2018.

C) Os estados de Rondônia, Roraima e Amazonas são os estados com os menores índices de homicídios. 

D) O estado do Amazonas registrou aproximadamente 25% dos homicídios da Região Norte em 2018.

E) Dos 8.005 homicídios registrados na Região Norte em 2018, pode-se afirmar que cerca de 30% ocorreram no Amapá, 
considerando que este estado registrou 480 homicídios.

17 - Em 2018 foram registradas no Brasil 7.616 ocorrências de crimes relacionados a discriminação de uma pessoa em razão da 
sua raça, origem, religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. O estado brasileiro com maior número de ocorrências 
destes crimes foi o Rio Grande do Sul com, aproximadamente, 20% de casos registrados. Considerando estas informações, pode-se 
afirmar que a quantidade de casos, aproximadamente, registrados no Rio Grande do Sul foi: 

A) 1.142 C) 990 E) 1.904
B) 1.523 D) 2.132
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18 - O gráfico a seguir apresenta o vínculo das mulheres vítimas de feminicídio, que é a morte da mulher em razão de ser mulher, 
em 2017 e 2018, com os seus agressores.

Fonte: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf

Considerando que no Brasil, nos anos de 2017 e 2018, 4069 mulheres foram vítimas de feminicídio, pode-se afirmar, tendo por 
referência o gráfico, que o número de mulheres mortas por seu companheiro ou ex-companheiro está entre

A) 3.500 e 3.800 C) 3.200 e 3.499 E) 2.500 e 2.899
B) 3.801 e 4.069 D) 2.900 e 3.199

19 - De acordo com as estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral,185.254 eleitores, divididos entre os gêneros masculino 
e feminino, estavam aptos a votar nas eleições de 2018 no município de Palmas. Destes 88.351 eram homens. Quantas mulheres 
estavam aptas a votar nas eleições 2018 em Palmas? (Fonte dos dados: http://www.tre-to.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018)

A) 97.903 C) 96.903 E) 96.933
B) 97.103 D) 96.803

20 - No município de Guaraí, no estado do Tocantins, estavam aptos a votar nas eleições de 2018, 16.575 eleitores. Destes, 1/5 
declararam para o Tribunal Regional Eleitoral o grau de instrução como Ensino Fundamental Incompleto. Considerando tais dados 
é possível afirmar que o número de eleitores de Guaraí com Ensino Fundamental Incompleto é de

A) 3.305 C) 3.355 E) 3.345
B) 3.425 D) 3.315

 

21 - Uma família que reside na cidade de Palmeirópolis-TO está planejando uma viagem de férias para a cidade litorânea de Salinó-
polis-PA. Considerando as informações a seguir:

• A distância entre Palmeirópolis/TO à Salinópolis/PA é de 1.560 km;

• A família pretende realizar o percurso entre as cidades de automóvel, que consome, em média, um litro de gasolina a cada 
12 km rodados;

• O preço médio de um litro de gasolina é R$ 4,80.

O valor gasto com gasolina para percorrer o trajeto de ida e volta na viagem planejada por essa família será

A) R$ 876,00. C) R$ 1.248,00. E) R$ 1.129,00.
B) R$ 624,00. D) R$ 954,00.



22 - Um dos modelos de veículo de passeio fabricado por deter-
minada montadora a capacidade do tanque de combustível é de 
55 litros. Quanto gastará uma pessoa para encher o tanque des-
se veículo, sabendo que o litro de gasolina é vendido a R$ 4,80?

A) R$ 258,00 D) R$ 274,00
B) R$ 264,00 E) R$ 280,00
C) R$ 267,00

23 - Uma loja de eletrodomésticos está ofertando uma lavadora 
de roupas nas seguintes condições:

Lavadora de roupas 9 kg 15 ciclos de lavagem

R$ 1.308,00 em 12 parcelas sem juros

Nessas condições, qual o valor de cada parcela?

A) R$ 110,00 D) R$ 108,00
B) R$ 106,00 E) R$ 109,00
C) R$ 107,00

24 - Uma televisão de 55 polegadas pode ser adquirida em 
uma loja de eletrodomésticos para pagamento a prazo por R$ 
2.799,00 em até 12 parcelas sem juros ou com desconto de 7% 
para pagamento à vista. Qual o valor desse televisor para paga-
mento à vista?

A) R$ 2.498,07 D) R$ 2.653,07
B) R$ 2.593,07 E) R$ 2.694,07
C) R$ 2.603,07

25 - Em uma caixa de revestimento para piso tipo porcelanato 
cada peça tem a medida de 120 cm x 120 cm e a caixa é com-
posta de 2 peças de mesmo tamanho. Qual a área máxima que 
pode ser coberta ao se adquirir 4 caixas desse revestimento, 
desconsiderando o rejunte entre as peças?

A) 11,52 m2 D) 10,50 m2

B) 2,88 m2 E) 12,75 m2

C) 5,76 m2

26 - Os fabricantes de tijolos costumam informar que são neces-
sárias 40 unidades de tijolos de seis furos (9 cm x 14 cm x 19 cm) 
para cada metro quadrado de área a ser construída, desconsi-
derando-se o cimento existente entre eles. Nessas condições, 
quantos tijolos serão necessários para construir um muro de 30 
metros de comprimento por 1,50 metros de altura?

A) 1.750 tijolos D) 1.850 tijolos
B) 1.950 tijolos E) 1.800 tijolos
C) 1.900 tijolos

27 - Qual a capacidade máxima, em litros, de uma caixa d´água 
com as dimensões apresentadas na figura a seguir, sabendo 
que 1 m3 = 1.000 litros?

Fonte: elaborado para fins didáticos

A) 100 litros D) 960 litros
B) 1.000 litros E) 96 litros
C) 9.600 litros

28 - O Brasil é atualmente o segundo maior produtor de soja do 
mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A tabela a 
seguir representa a variação do preço da saca de 60 kg de soja 
na primeira quinzena de setembro de 2019.

INDICADORES DA SOJA
Data da cotação Valores em Reais

02/09/2019 88,32
03/09/2019 88,04
04/09/2019 87,64
05/09/2019 86,55
06/09/2019 86,06
09/09/2019 85,36
10/09/2019 86,02
11/09/2019 85,35
12/09/2019 86,09
13/09/2019 85,39

Fonte: CEPEA/ESALQ – PARANÁ
Fonte dos dados: https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/soja.

aspx

Tendo por referência os dados apresentados na tabela, julgue 
as afirmações:

I - O valor da saca de soja caiu durante todo o período, por-
tanto, o maior valor da saca foi registrado em 02 de setembro 
e o menor em 13 de setembro.

II - A maior variação de preços registrada no período foi de 
R$ 2,97 na saca de 60 kg.

III - A menor variação de preços registrada no período foi 
de R$ 0,28 na saca de 60 kg e ocorreu nos dias 02 e 03 de 
setembro.

Assinale a alternativa que contempla o julgamento correto das 
afirmações.

A) Somente a afirmação I está correta.

B) Somente a afirmação II está correta.

C) Somente a afirmação III está correta.

D) Somente as afirmações I e II estão corretas.

E) Somente as afirmações II e III estão corretas.



29 - Em 20 de setembro a arroba do boi gordo foi comercializada 
à média de R$ 156,60. Qual foi o valor de comercialização de um 
boi de 18 arrobas nesse dia?

A) R$ 2.858,80 D) R$ 2.808,80
B) R$ 2.838,80 E) R$ 2.008,80
C) R$ 2.818,80

30 - Quantas horas são necessárias para encher uma piscina 
com capacidade de 31.500 litros de água à vazão de 1.500 litros 
de água por hora?

A) 21 D) 23 
B) 20 E) 24
C) 22

31-  A origem geográfica do nome Tocantins relaciona-se à forma 
do encontro do Rio Tocantins com o Rio Araguaia ao norte do 
estado, na divisa com o estado do Pará. A origem histórica faz 
referência ao nome de uma tribo que teria habitado às margens 
do rio Tocantins, chamada Tucan-tim, cujo significado é:

A) Terra do sol. D) Arara azul.
B) Gente importante. E) Nariz de tucano.
C) Bico do papagaio.

32. Atualmente, o estado do Tocantins possui dezenas de co-
munidades quilombolas reconhecidas, que possuem o artesa-
nato como o centro de sua cultura e tradições. Qual o nome da 
comunidade quilombola que ficou conhecida por dar origem ao 
artesanato com o capim-dourado?

A) Comunidade Quilombola Mumbuca.  

B) Comunidade Quilombola Mimoso.

C) Comunidade Quilombola Prata.

D) Comunidade Quilombola Formiga.

E) Comunidade Quilombola Carrapato.

33. A identificação do norte goiano, diferenciado da região sul da 
Capitania de Goiás no século XVII, teve início ainda na história 
colonial portuguesa, quando a descoberta do ouro identificou a 
região como “Minas de Tocantins”. Séculos mais tarde, e depois 
de muitos movimentos separatistas, enfim aconteceu a criação 
do Estado do Tocantins durante 

A) as ações da Casa do Estudante do Norte Goiano (Ce-
nog), em 1959. 

B) o momento político conhecido por Diretas Já, em 
1984.

C) a criação da Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988.

D) a organização da Comissão de Estudos dos Proble-
mas do Norte (Conorte), em 1981.

E) o movimento separatista do Norte de Goiás, em 1987.

34. Depois da criação do Estado do Tocantins foi dado início à 
construção de uma nova cidade para ser a capital. Durante a 
construção de Palmas, foi necessário a escolha de outra cidade 
para ser temporariamente a capital do novo estado. Qual cidade 
ficou conhecida como a primeira capital do Estado do Tocantins?

A) Colinas  D) Miracema
B) Araguaína E) Porto Nacional
C) Gurupi

35. O Rio Tocantins tem aproximadamente 2.400km de exten-
são, nasce entre os municípios goianos de Ouro Verde e Pe-

trolina com foz no Pará, perto da capital Belém. O potencial de 
geração de energia elétrica em todo o rio é cerca de 11.500 MW, 
que corresponde ao terceiro maior do Brasil. O potencial energé-
tico do rio possibilitou a construção de várias hidrelétricas, den-
tre elas está a responsável por mudanças significativas para a 
população ribeirinha de Lajeado/TO e todo o entorno, com a for-
mação de seu reservatório com cerca de 170km de extensão e 
vasão média de 2.532m3/s. O reservatório citado faz referência a 

A) Usina Luís Guilherme Guimarães

B) Usina Luís Eduardo Magalhães

C) Usina Luís Henrique Magalhães

D) Usina Luís Alexandre Guimarães

E) Usina Luís Fernando Magalhães

36. Dentre as cidades históricas do Tocantins, a maioria surgiu 
principalmente no século XVIII, durante o período de mineração, 
em busca de ouro e pedras preciosas. Nessa época, a dificulda-
de de acesso devido à falta de estradas fazia do transporte flu-
vial o principal meio para escoamento de produtos. Sobre trans-
porte fluvial, qual cidade histórica do Tocantins ficou conhecida 
por sua origem e importância ligada ao Rio Tocantins?

A) Monte do Carmo D) Natividade
B) Tocantínia E) Paranã
C) Porto Nacional

37. O plano de integração da produção nacional brasileira é um 
sonho antigo na história do país. Atualmente, a dificuldade gera-
da pelos altos custos do transporte rodoviário tem sido um dos 
pontos fracos na competição do comércio mundial, e um dos 
fatores principais no preço final dos produtos exportados. Para 
resolver esta questão é necessário planejamento e investimen-
to em meio de transporte mais eficiente, capaz de transportar 
cargas maiores com menores custos. Na busca pela integração 
da produção entre as regiões do país, o estado do Tocantins en-
contra-se em local privilegiado, ao ter em seu território o trecho 
mais longo da 

A) Ferrovia Norte-Sul

B) Ferrovia da Produção Nacional

C) Ferrovia da União Nacional

D) Ferrovia Tocantins-Bahia

E) Ferrovia de Integração Oeste-Leste

38. O turismo voltado para o contato com a natureza é uma 
das principais propagandas sobre o estado do Tocantins. Com 
o objetivo de manter e valorizar as belezas naturais foi criada 
na região sudeste do estado, a unidade de conservação de res-
ponsabilidade do governo do Tocantins, destinada a proteger a 
fauna, a flora e os recursos naturais, de forma a garantir o apro-
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veitamento sustentado do potencial turístico do:

A)  Parque Estadual do Lajeado

B) Parque Estadual do Veadeiros

C) Parque Estadual do Cantão

D) Parque Estadual do Jalapão 

E) Parque Estadual do Parnaíba

39. Natividade, exemplo de cidade que representa o período de 
formação social do Brasil, guarda em sua arquitetura um dos 
principais símbolos da história do Tocantins, exposto na imagem 
a seguir. 

Disponível em: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/ .

A imagem representa qual das igrejas históricas de Natividade?

A) Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

B) Igreja de São Benedito

C) Igreja do Divino Espírito Santo

D) Igreja Bom Jesus de Nazaré

E) Matriz Nossa Senhora de Natividade

40. A maior ilha fluvial do mundo, Ilha do Bananal, com cerca de 
20.000 km2, a sudoeste do estado do Tocantins, é um território 
considerado de grande importância em conservação do Brasil, 
classificada como reserva da biosfera pela Unesco. Na Ilha do 
Bananal  estão localizadas as aldeias indígenas das etnias:

A) Tupinambá e Karajá.

B) Krahô e Tapirapé.

C) Xerente e Javaé.

D) Xambioá e Pataxó.

E) Karajá e Javaé.


