
PROVAS QUESTÕES TURNO
LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10

26/01/2020

(DOMINGO)

das 8h10min às 12h10min

MATEMÁTICA 11 a 20

CONHECIMENTOS GERAIS 21 a 35

NOCÕES DE INFORMÁTICA 35 a 40

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

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 1 hora) chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e os cartões de 
respostas rascunho e oficial.

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

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR
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Assinatura

2020

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

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO
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Leia com atenção o fragmento de texto a seguir para res-
ponder as questões 1 e 2.

1. Toda saudade é a presença. 
2. Da ausência de alguém 
3. De algum lugar 
4. De algo enfim 
5. Súbito o não 
6. Toma forma de sim 
7. Como se a escuridão 
8. Se pusesse a luzir. 
9. Da própria ausência de luz 
10. O clarão se produz 
11. O sol na solidão. 
12. Toda saudade é um capuz 
13. Transparente 
14. Que veda 
15. E ao mesmo tempo 
16. Traz a visão 
17. Do que não se pode ver 
18. Porque se deixou pra trás 
19. Mas que se guardou no coração.

                                                             (Gilberto Gil)

1 - No texto anterior, as palavras em destaque nos versos 1 e 2; 
5 e 6; 7 e 10 e 14 e 16, representam uma figura de linguagem 
caracterizada pela apresentação de sentidos opostos.

Assinale a alternativa que contempla a resposta correta.

A) Antítese. D) Ironia.
B) Anáfora. E) Personificação.
C) Hipérbole.

2 - Sobre o texto de poesia exposto na questão anterior (1) e sua 
interpretação, pode-se inferir que 

A) O AMOR é o que desencadeia as contraposições 
apresentadas no poema.

B) A HUMILDADE é a que desencadeia as contraposi-
ções apresentadas no poema.

C) A MORTE é a que desencadeia as contraposições 
apresentadas no poema.

D) A SAUDADE é o que desencadeia as contraposições 
apresentadas no poema.

E) O PERDÃO é o que desencadeia as contraposições 
apresentadas no poema.

Analise o fragmento de texto a seguir.

O MAU MAL
É fácil viver sem o mal, 
Difícil é a falta do bem, 
Todo aquele que é mau 
Rouba o bom de alguém. 
 
Devolve com muito mal, 
Nunca respeita ninguém 
E acha não ser tão mau, 
Mas mal é tudo que tem.

         (Vinci Tadeu em 25/03/2012. Disponível em https://www.
recantodasletras.com.br/poesiasespiritualistas/3575228. Acesso 

em 24/10/2019).

3 - No texto anterior, as palavras em destaque MAU e MAL são 
consideradas palavras homófonas. Ou seja, elas são pronun-
ciadas da mesma maneira, mas escritas de formas diferentes. 
Considerando esse aspecto, analise as palavras a seguir.

I - Assento/Acento.

II - Alto/Baixo.

III - Cem/Sem.

IV - Cesto/Sexto.

Assinale a alternativa que contempla as palavras homófonas.

A) Apenas II e IV. D) Apenas II e III.
B) Apenas I e II. E) Apenas I e IV.
C) Apenas I, III e IV.

Analise a charge e o texto de reportagem apresentados para 
responder as questões 4 e 5.
Texto 1

Texto 2
Uma pesquisa realizada com 1.521 crianças de 6 a 12 anos pela 
Highlights, uma revista infantil norte-americana, mostrou que 
62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais 
para ouvi-los. E – surpresa! – os celulares são os principais res-
ponsáveis por isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam 
tão entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção aos 
filhos. E não é só: juntos, celulares, TV’s, smartphones e tablets 
foram a causa desse distanciamento entre filhos e pais em 51% 
dos casos.

(Disponível em: https://revistacrescer.globo.com/Familia/Rotina/
noticia/2014/12/tecnologia-esta-afetando-relacoes-familiares-den-

tro-da-sua-casa.html. Acesso em 24 de set.de 2019)

4 - Ao analisar a charge e a reportagem, assinale o tema em 
comum entre os dois textos.

A) A tecnologia está aproximando a família.

B) A tecnologia está afetando as relações familiares.

C) A tecnologia está proporcionando relações mais emo-
cionais.

D) A tecnologia está criando espaços de diálogo interpes-
soais.

E) A tecnologia está em todos os lugares do país.
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5 - No texto de reportagem, a reclamação das crianças em rela-
ção aos pais está relacionada com:

A) O fato de os pais darem muita atenção aos filhos.

B) O fato de os pais viajarem com frequência e não da-
rem atenção.

C) O fato de os pais não permitirem o uso de celulares 
em casa.

D) O fato de os pais chamarem a atenção dos filhos cons-
tantemente.

E) O fato de os pais estarem muito distraídos para darem 
atenção aos filhos.

Leia o texto a seguir para responder as questões 06 e 07. 
Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os 
seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura 
da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. 
E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que 
o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia 
para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utili-
zava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se 
dirigia aos brutos exclamações e onomatopeias. Na verdade, fa-
lava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que 
elas eram inúteis e talvez perigosas (Graciliano Ramos, Vidas 
Secas).

6- Na Língua Portuguesa há dez classes de palavras, a saber: 
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição, conjunção, interjeição. Analisando o excerto do tex-
to anteriormente lido, a classificação correta de acordo com as 
classes de palavras aqui apresentadas está 

A) na expressão “Vivia longe dos homens”, o termo “ho-
mens”, segundo a morfologia, classifica-se em “substan-
tivo comum”.

B) na expressão “Os seus pés duros quebravam espi-
nhos”, o verbo “quebravam”, segundo a sintaxe, classifi-
ca-se em “transitivo indireto”.

C)  na expressão “Pendia para um lado, para o outro, 
cambaio, torto e feio”, os termos “cambaio, torto e feio”, 
segundo a morfologia, classificam-se em “advérbio”.

D) na expressão “palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade”, o termo “cidade”, segundo a morfologia, clas-
sifica-se “substantivo próprio”.

E) na expressão “sabia que elas eram inúteis e talvez 
perigosas”, os termos “inúteis e perigosas”, segundo a 
sintaxe, classificam-se em verbo e advérbio.

7-   As orações possuem dois termos essenciais: o sujeito e o 
predicado. O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, ou seja, 
de quem se fala. O predicado é aquilo que se declara a respeito 
do sujeito. Sobre a ocorrência do sujeito e do predicado analise 
os enunciados a seguir e marque a alternativa CORRETA.

Enunciado I: O menino estava com a camisa suja. 

Enunciado II: Joana e Rafaela compraram sapatos novos.

Enunciado III: Deixaram a roupa no varal.

Enunciado IV: As crianças soltaram os animais de estimação.

Enunciado V: Minha cidade natal continua linda.

A) No enunciado III o sujeito é indeterminado porque não 

se pode identificar o agente da ação.

B) No enunciado IV há a ocorrência de predicado nomi-
nal. 

C) No enunciado II os núcleos “Joana e Rafaela” indicam 
a ocorrência de sujeito simples. 

D) No enunciado V há a ocorrência de predicado verbal.   

E) No enunciado I o sujeito composto está identificado no 
núcleo “menino”.

Leia o texto a seguir, para responder às questões 08, 09 e 10.

APELO
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primei-
ros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar tarde, 
esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma 
semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a 
imagem de relance no espelho. 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia 
de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no chão, 
ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um 
corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte 
de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da 
noite e eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença 
a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. 

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tem-
pero na salada − o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, 
Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e 
elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia fura-
da. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a 
Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. 
Venha para casa, Senhora, por favor.

(Dalton Trevisan)

8-  Assinale a alternativa composta por um fragmento em que 
se pode inferir que, na residência há mais moradores, além do 
narrador.

A) “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber 
com os amigos”.

B) “Não foi ausência por uma semana: o batom ainda no 
lenço, o prato na mesa por engano”.

C) “Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com 
os outros: bocas raivosas mastigando”.

D) “Não tenho botão na camisa, calço a meia furada”.

E) “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou”.

9-  Leia.  “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. 
A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, e até o canário ficou mudo”.

Examinando os termos destacados no fragmento anterior, pode-
-se afirmar que:

I - Senhora é um vocativo, porque há um chamamento ou 
interpelação ao interlocutor.

II - O pronome possessivo sua refere-se à notícia.

III. O pronome oblíquo os refere-se à pilha de jornais.

IV. Até, no caso, é advérbio e tem o sentido de “também”, 
“inclusive”.



Pela leitura e análise das afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I, III e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

10- Segundo o dicionário Houaiss, apelo é a “interpelação que 
o falante faz ao ouvinte, especialmente por meio do uso de vo-

cativos”. Na crônica de Dalton Trevisan o trecho que justifica o 
título do texto é:

A) “Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber 
com os amigos”.

B)  “Que fim levou o saca-rolhas”?

C)  “Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou”.

D)  “Venha para casa, Senhora, por favor” .

E)  “Acaso é saudade, Senhora”?

MATEMÁTICA
11 -  Foi realizada uma pesquisa com n pessoas a respeito da 
prática dos jogos de xadrez e de damas. Das pessoas entrevis-
tadas, 100 pessoas praticam damas, 90 pessoas praticam só um 
dos dois jogos, 120 pessoas não praticam damas e 110 pessoas 
praticam xadrez ou damas. Com base nas informações apresen-
tadas, o valor de n é:

A) 240 D) 220
B) 420 E) 230
C) 110

12 -  João Miguel é vendedor de carros e trabalha em uma con-
cessionária, onde recebe um salário mensal y, proveniente de 
uma parte fixa, somada a uma parte variável proveniente das 
comissões das x vendas mensais. O quadro a seguir representa 
o salário mensal y em função das x vendas mensais.

x y
R$100.000,00 R$3.600,00
R$300.000,00 R$7.600,00

Se a taxa de comissões das vendas mensais fosse de 3%, 
então, o aumento no salário mensal y em relação às vendas 
mensais x de R$ 200.000,00, mantendo-se o valor da parte fixa 
constante, será

A) R$ 9.600,00 D) R$ 7.600,00
B) R$ 5.600,00 E) R$ 3.000,00
C) R$ 2.000,00

13 -  Um artesão consegue fabricar x peças de um certo produto 
durante um mês, de modo que o custo total é dado por C(x) = 
3x2 - 60x + 2000 em reais. Para o custo ser mínimo, o artesão 
deve produzir quantas peças?

A) 10 D) 60
B) 30 E) 40
C) 1.700

14 - Um tanque no formato de um cilindro reto com 2 m de raio e 
3 m de altura foi construído. Há somente uma torneira disponível 
para enchê-lo, cuja vazão máxima é 2π litros/minutos. Consi-
derando a vazão máxima da torneira, o tempo necessário para 
encher o tanque é de

A) 600 minutos D) 6 minutos
B) 60 minutos E) 1 hora
C) 100 horas

15 -  Em uma progressão geométrica infinita, o primeiro termo 
é 10, e a razão é ½. A soma de todos os seus termos é igual a

A) 20 D) 10
B) 40 E) 25
C) +∞

16 -  O modelo atual do sistema de placas brasileiro é composto 
por letras e algarismos, como está no modelo a seguir.

Letra Letra Letra - Algarismos Letra Algarismos Algarismos

O modelo anterior era composto por 3 letras e 4 algarismos. 
Com base nisso, a razão da quantidade total de possibilidades 
de formar placas diferentes do modelo atual pelo anterior é

A) 5/13 D) 2,6
B) 26 E) 16
C) 13/5

17 - Miguel ganhou como presente de aniversário um almoço 
em uma churrascaria. O presente dá direito a Miguel de convidar 
três amigos para almoçar com ele. Sabendo que Miguel tem 9 
amigos, dentre eles Adão e Belino, de quantas formas diferentes 
Miguel pode fazer isso, de modo que Adão vá ao almoço com ele 
na churrascaria, e Belino não vá?

A) 56 D) 21
B) 28 E) 42
C) 84

18 -   Jorge tem R$ 6.500,00 para gastar na troca de azulejos 
da sua sala de TV. Sabe-se que todos os azulejos do piso da 
sala de TV de Jorge precisam ser substituídos, e que o custo 
total para o trabalho de substituição é R$ 125,50 por m2. A sala 
em questão é retangular e possui dimensões de 6,5 m por 8 m, 
portanto, é correto afirmar:

A) que sobrarão R$ 3.237,00 de capital para Jorge ao 
realizar a troca de todos os azulejos da sua sala de TV.

B) que faltarão R$ 6.526,00 de capital para Jorge ter con-
dições de realizar a troca de todos os azulejos da sua 
sala de TV.

C) que sobrarão R$ 476,00 de capital para Jorge ao reali-
zar a troca de todos os azulejos da sua sala de TV.

D) que sobrarão R$ 6.024,00 de capital para Jorge ao 
realizar a troca de todos os azulejos da sua sala de TV.

E) que faltarão R$ 26,00 de capital para Jorge ter condi-
ções de realizar a troca de todos os azulejos da sua sala 
de TV.



19 -   Se |2x + 6 | = 20, então, o valor mínimo de x + 10 é

A) -3 D) 17
B) 3 E) 23
C) -5

20 -  Em um triângulo retângulo, os lados estão em progressão 
aritmética e o perímetro é 60 cm. A área do triângulo, em cm2, é

A) 500 D) 250
B) 300 E) 450
C) 150

21 -  A Ilha do Bananal é formada pelos municípios Formoso 
do Araguaia, Lagoa da Confusão e Peixe. Reconhecida pela 
UNESCO, desde 1991 como “reserva da biosfera” e desde 2007 
está sob a administração do Instituto Chico Mendes. Escreva (V) 
para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas, com relação 
à Ilha do Bananal.

(  ) É considerada a maior ilha fluvial do mundo.

(  ) Está localizada no norte  do estado do Tocantins, na re-
gião do Bico do Papagaio.

(  ) É contornada pelos rios Araguaia e Javaés.

(  ) Ao norte da ilha está o Parque Nacional do Araguaia.

(  ) É região de Cerrado, Pantanal e Caatinga.  

Assinale a alternativa na sequência correta

A) V, F, V, F e V. D) V, V, F, V e F.
B) F, V, V, V e F. E) F, V, F, V e V.
C) V, F, V, V e F.

22 - No que diz respeito à atividade de turismo na economia 
tocantinense é correto afirmar que: 

I - Nas cidades de Jaú e Paranã existe ocorrência de águas 
termais.

II - Pium, Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia são 
cidades às margens do rio Tocantins, com opções de pesca 
esportiva.

III - Tocantinópolis, Palmas, Peixes e Filadélfia são municí-
pios que se destacam por ter praias ao longo do curso do rio 
Tocantins.

IV - Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo e São 
Félix possuem atrativos naturais do Jalapão.

V - Bico do Papagaio, região formada por vários municípios 
situados no extremo norte do Tocantins, área de transição 
entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, tem como destaque 
o local de encontro dos rios Araguaia e Tocantins, na cidade 
de Esperantina.

Baseando-se nas assertivas anteriores, pode-se afirmar que.

A) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

B) Apenas III, IV estão corretas.

C) Apenas II e III estão corretas.

D) Apenas I e II estão corretas.

E) Apenas I, II, III e V estão corretas.

23 -  Sobre os aspectos históricos e culturais do estado Tocan-
tins, é correto afirmar que:

I - Criado pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988, o 
estado do Tocantins é o mais novo da federação, localizado 

na região Centro Oeste, limitando-se com os estados do Nor-
te e Nordeste do Brasil.

II - O Parque Estadual do Cantão, localizado no oeste do 
Tocantins nos municípios de Caseara, Araguacema e Pium, 
conta com a presença de três biomas: Floresta Amazônica, 
Pantanal e Cerrado.

III - No Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal, 
vivem os índios Karajás às margens do rio Araguaia, e os 
Javaés às margens do rio Javaés.

IV - As Cavalhadas, a Romaria do Bonfim, a festa do Divi-
no Espírito Santo e a Festa das Almas Santas Benditas são 
algumas das manifestações culturais que se destacam no 
estado do Tocantins.  

Baseando-se nas assertivas anteriores, pode-se afirmar que.

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

D) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

E) Apenas III e IV estão corretas.

24 -  Tem aproximadamente 2.400 km, com cheias que se esten-
dem de outubro a abril com pico em fevereiro, corta os estados 
do Tocantins, Maranhão até sua foz no Pará. É considerado um 
rio de planalto, com grande potencial hidrelétrico. É correto afir-
mar que a descrição acima corresponde ao: 

A) Rio Amazonas D) Rio Tocantins
B) Rio Araguaia E) Rio Paranã
C) Rio Palma

25 - Considerado o menor rio do mundo, o rio Azuis é uma im-
portante atração turística do estado do Tocantins, localizada no 
município de: 

A) Dianópolis D) Rio do Sono
B) Arraias E) Aurora do Tocantins
C) Paraiso 

26 - O Prodecer III (Programa de Desenvolvimento do Cerra-
do), polo agrícola implantado na região central do Tocantins, tem 
apoio financeiro do governo federal e da Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional (JICA), está localizado no município 
de

A) Pium D) Pedro Afonso
B) Campos Lindos E) Formoso do Araguaia
C) Miranorte

27 - O Movimento pela criação do Estado do Tocantins envol-
veu interesses econômicos, políticos e estratégicos ao longo dos 
anos, contudo o personagem de maior destaque desse movi-
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mento no século XIX foi: 

A) Ary Ribeiro Valadão

B) Henrique Antônio Santillo

C) Joaquim Teotônio Segurado

D) José Wilson Siqueira Campos

E) Mauro Borges

28 - A antiga Vila de São João da Palma é atualmente o muni-
cípio de: 

A) Palmas D) Paraiso
B) Paranã E) Pium
C) Natividade

29 - Comunidades tradicionais são grupos culturalmente dife-
renciados que se reconhecem por possuírem formas próprias 
de organização social, ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social e 
econômica. No Tocantins são representados por diversos povos 
entre eles

I - Quebradeiras de coco que vivem do extrativismo, concen-
tradas em comunidades rurais do Bico do Papagaio.

II - Comunidade Baviera e Pé do Morro, que vivem nos terri-
tórios demarcados nos municípios de Augustinópolis e Car-
rasco Bonito. 

III - Quilombolas, comunidades negras rurais, descendentes 
de africanos escravizados. Com a Constituição Federal de 
1988, foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares 
do Ministério da Cultura.

IV - Comunidade Mumbuca, situada na região do Jalapão, 
originada da fusão de negros e índios e reconhecida em 
2006.

V - Barra do Aroeira, em Santa Teresa do Tocantins, é for-
mada por negros que participaram da Guerra do Paraguai 
e por essa razão receberam terras no Norte de Goiás, hoje 
Tocantins.

Baseando-se nas assertivas anteriores, pode-se afirmar que.

A) Apenas I, III, IV e V estão corretas.

B) Apenas II, III e IV estão corretas.

C) Apenas I, IV e V estão corretas.

D) Apenas II e IV estão corretas.

E)  Apenas III e V estão corretas.

30 -  A Bandeira do Estado do Tocantins, símbolo de dimensão 
visual, reflete a história e a cultura e marca a identidade do povo 
tocantinense. Instituída através da Lei nº94/89, de 17/11/1989, 
carrega no seu interior: 

I - A faixa amarela que representa o ouro do solo tocantinen-
se.

II - A faixa superior de cor azul que representa o elemento 
água.

III - Ao centro, barra branca que simboliza a paz.

IV - Ao centro, um sol amarelo ouro representa a mensagem 
”sol nasce para todos”.

Baseando-se nas assertivas anteriores, pode-se afirmar que.

A) Apenas III e IV estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I e IV estão corretas.

D) Apenas I, III e IV estão corretas.

E) Apenas II e III e IV estão corretas.

31-  Assinale a alternativa correta sobre as áreas de expansão 
agrícola do estado do Tocantins. É correto afirmar que o Polígo-
no da Soja localiza-se em uma área que envolve os municípios 
de: 

A) Campos Lindos, Pedro Afonso, Porto Nacional, Matei-
ros e Dianópolis.

B) Porto Nacional, Mateiros, Dianópolis e Lagoa da Con-
fusão.

C) Lagoa da confusão Campos Lindos e Pedro Afonso.

D) Porto Nacional, Mateiros, Dianópolis e Dueré.

E) Pedro Afonso, Campos Lindos, Mateiros e Lagoa da 
confusão.

32 - Sobre a segurança pública, na última legislatura (2015 a 
2018) os congressistas se concentraram em apresentar projetos 
de lei que buscam o “endurecimento penal” (aumento de pena 
ou criminalização de novas condutas).  Essa atuação dos con-
gressistas não deve resolver o problema da violência no Brasil 
“Mais do que aumentar penas ou criminalizar novas condutas, é 
fundamental aumentar a eficiência e os resultados da atividade 
policial e racionalizar o uso do sistema prisional para focar na pu-
nição daqueles que cometeram crimes violentos, em detrimento 
do encarceramento de jovens, em sua maioria negros, muitas 
vezes primários ou envolvidos em crimes sem a prática de vio-
lência” (Estudo do Instituto Sou da Paz). 

Analise as afirmativas a seguir.

I - Considerando as proposições sobre processo e execução 
penal, mais de 60% das penas “têm como objetivo manter 
o sistema penitenciário como a solução para o problema da 
violência no Brasil”. 

II - Entre 2016 e o primeiro semestre de 2019, foram 280 
mortos dentro de penitenciárias, “indicando o absoluto des-
controle do Estado sobre a imensa população prisional bra-
sileira”.
III - O projeto “anticrime”, “cuja maior parte das propostas 
associadas envolvem o endurecimento penal e, consequen-
temente, o aumento da população carcerária”.
IV - A tendência de queda da violência é observada desde o 
início de 2018, os pesquisadores têm apontado as dinâmicas 
da disputa entre facções criminosas pelo domínio do sistema 
prisional como responsáveis pelo decréscimo no número de 
mortes.

Analisando as assertivas anteriores, pode-se afirmar que

A) Apenas I, III e IV estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I e IV estão corretas.

D) Apenas II, III e IV estão corretas.

E) I, II, III e IV estão corretas.

33 - Sobre o Rio Araguaia, analise as afirmativas a seguir.



I - Maior rio em território brasileiro, com 2.400 km de com-
primento.

II - Batizado pelos índios Karajás como rio das Araras, na 
língua tupi era chamado de Berohokã, que quer dizer rio 
grande.

III - Nasce na serra dos Caiapós na divisa de Mato grosso e 
Goiás, no Parque das   Emas.

IV - É afluente do Rio Tocantins, sua foz forma o Bico do Pa-
pagaio, confluência entre os Estado de Tocantins, Maranhão 
e Pará.

 V - Rio típico de planícies, suas águas são calmas e pouco 
profundas.

De acordo com a análise dos itens anteriores, pode-se afirmar 
que.

A) Apenas III e V estão corretas.

B) Apenas I, II e V estão corretas.

C) Apenas I e IV estão corretas.

D) Apenas I, III e IV estão corretas.

E) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

34 - No estado do Tocantins, a principal fonte de produção de 
energia são as usinas hidrelétricas, com 99% de toda capacida-
de. Em razão disso, o estado é considerado autossuficiente na 

produção de energia, ao mesmo tempo em que consome ape-
nas 9% do que é produzido; portanto, 91% da energia é expor-
tada através do sistema interligado nacional, conhecido como 
linhão norte-sul. 

Analisando a situação de produção de energia, assinale a alter-
nativa que contempla as usinas hidrelétricas de maior produção 
no estado do Tocantins.

A) Luiz Eduardo Magalhães, Estreito, São Salvador e 
Peixe. 

B) Sobradinho, Enerpeixe, São Salvador e Boa Esperan-
ça.

C) Boa esperança, Sobradinho,Estreito e Paulo Afonso.

D) Enerpeixe, Peixe, São Salvador e Santa Izabel.

E) Boa esperança, Peixe, São Salvador e Tupiratins.

35 -  Assinale a alternativa que apresenta os principais produtos 
que se destacam nas exportações do estado do Tocantins.

A)  Carne bovina e feijão.

B)  Carnes e derivados e soja.

C)  Soja e arroz. 

D)  Milho e Soja.

E) Abacaxi e mandioca.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
36 - São considerados periféricos de saída e entrada, respecti-
vamente, de um computador:

A) impressora e mouse. D) monitor e impressora.
B) mouse e teclado. E) mouse e monitor.
C) impressora e monitor.

37 - Analise as assertivas a seguir a respeito das memórias que 
podemos ter em nossos computadores.

I - A memória principal do computador é também conhecida 
como memória RAM.

II - A memória secundária de um computador, guarda as in-
formações, mesmo quando o computador está desligado.

III - A memória cache é mais rápida do que a memória princi-
pal e do que a memória secundária.

IV - A memória virtual acontece quando uma parte da memó-
ria secundária se transforma em primária.

A respeito das assertivas anteriores, as corretas são as:

A) Apenas II, III e IV. D) Apenas I, III e IV.
B) Apenas I e II. E) I, II, III e IV.
C) Apenas I, II e III.

38 - A respeito do e-mail, o(s) campo(s) obrigatório(s) para en-
viar uma correspondência a um determinado destinatário é(são):

A) Assunto D) Para e Conteúdo
B) Para E) Assunto e Anexo
C) Para e Assunto

39 - Sobre o Microsoft Word, para desenvolvermos um sumário 
de maneira automática devemos definir os seguintes parâmetros 

em um documento:

A) Capa do trabalho e sessões.

B) Marcadores e números de Páginas.

C) Número de páginas e títulos/subtítulos.

D) Sessões e número de páginas.

E) Sessões e marcadores.

40-  A respeito de segurança na internet, analise as seguintes 
assertivas.

I - Criptografia é a ciência e arte de escrever mensagens em 
forma cifrada ou em código. 

II - Backdoor é um programa que permite o retorno de um in-
vasor a um computador comprometido, por meio da inclusão 
de serviços criados ou modificados para este fim.

III - Spam é o termo usado para se referir aos e-mails solici-
tados, que geralmente são enviados para uma única pessoa. 

IV - Log é o registro de atividade gerado por programas e 
serviços de um computador. Ele pode ficar armazenado em 
arquivos, na memória do computador ou em bases de dados.

São verdadeiras as assertivas: 

A) Apenas I, II e III.

B) Apenas I, II e IV.

C) Apenas I, III e IV.

D) Apenas II, III e IV.

E) I, II, III e IV.


