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CARGO:
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia a seguinte reflexão, escrita por Nelson 
Rodrigues, para responder às questões a seguir.

“Na mulher interessante, a beleza é secundária, 
irrelevante e, mesmo, indesejável. A beleza interessa 
nos primeiros quinze dias; e morre, em seguida, num 
insuportável tédio visual. Era preciso que alguém 
fosse, de mulher em mulher, anunciando: - Ser 
bonita não interessa. Seja interessante!”

01. Em relação à visão do autor apresentada no 
texto, pode-se afirmar que:

a) Beleza não é tudo, mas sempre ajuda.
b) Há grande diferença entre ser bonita e ser 
interessante.
c) Numa relação duradoura, a beleza física é o mais 
importante.
d) Para ser interessante, a mulher precisa antes ser 
bonita.
_________________________________________
02. Logo no início do parágrafo, o autor argumenta 
que, na mulher interessante, a beleza é irrelevante. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um possível 
sinônimo de “irrelevante”.

a) Dispensável.
b) Insignificante.
c) Desnecessária.
d) Importante.
_________________________________________
03. Considere as alternativas a seguir e assinale 
a que contém uma palavra utilizada no texto que 
esteja no plural.

a) Dias.
b) Indesejável.
c) Tédio.
d) Insuportável.
_________________________________________
04. Em sua reflexão, Nelson Rodrigues 
argumenta que “a beleza interessa nos primeiros 
quinze dias”. A esse respeito, pode-se considerar 
que essa afirmação:

a) Apresenta graves erros ortográficos e gramaticais.
b) É literal, pois a beleza desaparece exatamente no 
décimo sexto dia.
c) Não é literal, pois “quinze dias” é apenas um 
exemplo.
d) É contraditória, pois está em desacordo com a 
ideia central do texto.
_________________________________________
05. Em relação à palavra “tédio”, assinale 
a alternativa que indica um de seus possíveis 
antônimos.

a) Chateação.
b) Desinteresse.
c) Entusiasmo.
d) Monotonia.
_________________________________________
O pensamento a seguir é de autoria do escritor 
brasileiro Rubem Alves. Analise-o atentamente para 
responder às próximas questões.

“Somos donos dos nossos atos mas não donos 
dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que 
fazemos mas não pelo que sentimos. Podemos 
prometer atos, mas não podemos prometer 
sentimentos. Atos são pássaros engaiolados. 
Sentimentos são pássaros em voo”.

06. Com essas palavras, o autor argumenta que:

a) Apenas os sábios controlam seus atos e seus 
sentimentos.
b) Não há limites para o poder do homem.
c) O ser humano não possui domínio perfeito sobre 
si mesmo.
d) Para dominar o coração, é necessário primeiro 
dominar o corpo.
_________________________________________
07. A reflexão de Rubem Alves está estruturada 
em torno de duas palavras-chave. Assinale a 
alternativa que as indica.

a) Ser e prometer.
b) Donos e pássaros.
c) Atos e sentimentos.
d) Culpados e inocentes.
_________________________________________
08. Na primeira frase do parágrafo, o autor afirma 
que “somos donos dos nossos atos mas não donos 
dos nossos sentimentos”. Em relação ao termo 
“somos”, pode-se afirmar que diz respeito:

a) Apenas aos poetas.
b) Aos humanos em geral.
c) Aos pássaros engaiolados.
d) Somente aos leitores do texto.
_________________________________________
09. Rubem Alves afirma categoricamente que 
“somos donos dos nossos atos”. Marque a alternativa 
que NÃO indica um possível sinônimo de “atos”.

a) Ações.
b) Práticas.
c) Atitudes.
d) Intenções.
_________________________________________
10. Na parte final do parágrafo, Rubem Alves 
afirma que “atos são pássaros engaiolados”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que dá origem à 
palavra “engaiolados”.
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a) Engano.
b) Gaiola.
c) Galho.
d) Óleo.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 15 - MATEMÁTICA

11. Sobre dízimas periódicas, é correto afirmar:

a) Não são integrantes dos Números Racionais.
b) Podem ser escritos como uma fração entre dois 
números inteiros.
c) A constante chamada de “Pi” (π) é uma dízima 
periódica, por não ter um valor exato.
d) Raízes de números que não são quadrados 
perfeitos são dízimas periódicas.
_________________________________________
12. A metade da quantidade de pessoas em uma 
pequena empresa, junto com o presidente e o vice-
presidente, vão para uma viagem de capacitação. 
Sabendo que viajaram 8 pessoas, quantas pessoas 
têm na empresa?

a) 8 pessoas.
b) 10 pessoas.
c) 12 pessoas.
d) 14 pessoas.
_________________________________________
13. O número XL, em algarismos romanos, 
representa o numeral

a) 35.
b) 40.
c) 60.
d) 590.
_________________________________________
14. Um triângulo retângulo que tenha seus lados 
proporcionais a 3, 4 e 5, é chamado de “triângulo 
pitagórico”. Qual a área de um triângulo pitagórico 
com catetos 3cm e 4cm, e hipotenusa 5cm?

a) 6cm².
b) 8cm².
c) 12cm².
d) 60cm².
_________________________________________
15. Quanto é o triplo de um quarto de 500?

a) 125.
b) 250.
c) 300.
d) 375.

QUESTÕES 16 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS
_________________________________________
16. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística e marque a alternativa que indica o nome 
do político brasileiro de que se trata.

“Na sequência do caso de um triplex no Guarujá, o 
ex-presidente foi condenado pelo juiz Sergio Moro, 
hoje Ministro da Justiça do governo Bolsonaro, a 
nove anos de prisão, pena aumentada em segunda 
instância para doze anos. Foi condenado também 
no caso do sítio em Atibaia, em primeira instância, e 
correm ainda contra ele mais quatro processos. Ele 
foi o candidato oficial do Partido dos Trabalhadores à 
Presidência da República até ao momento em que a 
justiça decidiu pelo seu impedimento, face à prisão”. 

(Diário de Notícias, 20/05/19, com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Michel Temer.
_________________________________________
17. Leia atentamente a análise a seguir, a 
respeito de uma importante questão econômica da 
atualidade, e assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“O _________ é uma das moedas mais importantes 
no mundo. Atualmente, sua hegemonia é 
incontestável, já que é usada como referência em 
qualquer negócio em nível global. Entretanto, nem 
sempre foi assim. Na verdade, a sua hegemonia é 
relativamente recente, pois só se deu após o fim da 
Segunda Guerra Mundial”. 

(Portal História de Tudo, com adaptações).

a) Dólar americano.
b) Guarani paraguaio.
c) Iene japonês.
d) Real brasileiro.
_________________________________________
18. O Hino Nacional é um dos símbolos oficiais 
da República Federativa do Brasil. Considere as 
opções a seguir e marque a que NÃO contém um 
trecho do Hino Nacional.

a) Brasil, um sonho intenso, um raio vívido.
b) Nem teme, quem te adora, a própria morte!
c) Teus risonhos, lindos campos têm mais flores.
d) Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
_________________________________________
19. Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
que NÃO contém um trecho extraído do Estatuto do 
Idoso.

a) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação 
aos direitos do idoso.
b) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a 
sua proteção um direito social.
c) É obrigação exclusiva do Estado assegurar ao 
idoso a efetivação dos seus direitos.
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d) O idoso tem direito ao exercício de atividade 
profissional, respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas.
_________________________________________
20. Considere as alternativas a seguir e assinale 
a que indica o número aproximado de habitantes do 
Município de Mandaguari.

a) 3 mil habitantes.
b) 35 mil habitantes.
c) 350 mil habitantes.
d) 3 milhões de habitantes.

QUESTÕES 21 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
21. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a 
aplicação de húmos de minhoca no solo.

a) O húmus de minhoca é um adubo orgânico 
formado a partir da transformação biológica de 
resíduos orgânicos. 
b) O húmus pode ser usado em culturas como 
hortaliças, frutas, pastagens, cereais, plantas 
ornamentais. 
c) O húmus pode ser usado também diluído em 
água.
d) Quando se aduba o solo com húmus, a terra fica 
menos porosa, dificultando a penetração da água no 
solo.
_________________________________________
22. Assinale a estação do ano em que as árvores 
não estarão em processo de produção de folhas e 
frutos, sendo o período mais apropriado para a 
realização de podas.

a) Inverno.
b) Outono.
c) Primavera.
d) Verão.
_________________________________________
23. Assinale entre as alternativas abaixo a que 
apresenta o melhor horário para a irrigação de 
canteiros e jardins.

a) Durante o período do almoço, de 11h00min e 
15h00min.
b) No final da tarde, ao pôr do sol, por volta das 
18h00min.
c) No período da tarde, entre as 15h00min e 
18h00min.
d) Pela manhã, entre as 08h00min e 11h00min.
_________________________________________
24. Com o passar dos tempos as folhas de 
árvores e a grama aparada de jardins se transformam 
em:

a) Adubo inorgânico.
b) Adubo orgânico.
c) Fosfato monoamônico.
d) Terra vegetal.

25. De acordo com o Portal Educação, abaixo 
estão listadas as remoções de partes indesejadas da 
planta, durante a poda de limpeza e/ou manutenção, 
EXCETO:

a) Retirada de brotos “ladrões” que surgem em 
gemas laterais.
b) Retirada de ramos e partes das plantas que 
estejam mortos.
c) Retirada de ramos partidos em consequência de 
ventos, tempestades.
d) Retiradas de ramos que se cruzam e raspam um 
no outro.
_________________________________________
26. É indicado(a) para controle de ácaros e 
ovos de diversas lagartas, atrativo para lesmas e no 
combate de várias doenças fúngicas e viróticas. O 
seu emprego é recomendado para hortas domésticas 
e comunitárias:

a) Calda bordalesa.
b) Infusão de sálvia.
c) Leite ou soro de leite.
d) Tabaco macerado.
_________________________________________
27. Ferramenta manual de corte muito utilizada 
pelo jardineiro na execução de enxertos de plantas:

a) Canivete.
b) Enxó.
c) Machado.
d) Tesourão.
_________________________________________
28. Segundo a página compo.com, todas as 
alternativas abaixo apresentam melhoramentos 
físicos decorrentes da aplicação de matéria orgânica 
no solo, EXCETO:

a) Aumento da resistência do solo à compactação 
pela maquinaria ou pelo pisoteio.
b) Aumento do arejamento do solo (as raízes 
requerem oxigênio para funcionarem, assim como a 
parte aérea das plantas) e aumento da drenagem.
c) Diminuição do volume dos poros, dificultando a 
penetração das raízes e dos organismos benéficos 
no solo.
d) Redução das perdas de elementos fertilizantes 
devidas à lexiviação, graças a uma melhor 
capacidade do solo em retê-las.
_________________________________________
29. Todas as afirmativas a seguir sobre o cultivo 
de plantas em vasos estão corretas, EXCETO:

a) As plantas cultivadas em vasos necessitam de 
nutrientes como as cultivadas diretamente no solo.
b) Com o tempo a planta vai crescendo e é necessária 
a substituição do vaso por um com maior capacidade 
de terra.
c) O excesso de água nos vasos pode provocar o 
apodrecimento das raízes das plantas.
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d) Os drenos no fundo dos vasos são desnecessários, 
visto que sem os furos a quantidade de água para 
regar se torna menor.
_________________________________________
30. Segundo o Portal Educação, essa poda tem o 
objetivo de dar à planta ou a um conjunto de plantas, 
uma forma básica de tronco e ramos, a fim de se ter 
uma distribuição equilibrada:

a) Poda de condução.
b) Poda de desbrota.
c) Poda de formação.
d) Poda de raízes.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


