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15 de Março de 2020

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
Questão 01
Assinale a alternativa em que a palavra está
separada CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

Analise a frase abaixo:
"O prognóstico médico não é dos melhores!"
No contexto da frase, a palavra prognóstico pode ser
entendida como sendo:

Questão 02
frases

abaixo

quanto

ao

uso

da

I - Peço que compre os seguintes ingredientes;
tomate, pimenta, repolho e vagem.
II - Desta maneira Pedro não poderei confiar em
você!
III - Paula, merendeira da escola, faltou ao trabalho
hoje.
Estão CORRETAS as seguintes preposições:
a)
b)
c)
d)
e)

Texto descritivo.
Texto narrativo.
Texto prescritivo.
Texto expositivo.
Texto argumentativo.
Questão 04

ruí-na
ál-co-o-l
vo-a-r
fri-íssi-mo
ca-fe-ei-ra

Julgue as
pontuação.

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
II.
III.
I e III.
I.

a)
b)
c)
d)
e)

Uma receita médica.
Uma previsão médica.
Uma cirurgia médica.
Um procedimento médico.
Um acompanhamento médico.
Questão 05

Assinale a alternativa em que a crase está
empregada de maneira INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Fui à Paris ano passado.
O trem estava à distância de dez metros.
Todas as frases estão corretas.
Desculpa, não estava me referendo à moça.
Meu sonho é fazer uma festa de casamento à
moda antiga.
Questão 06

Questão 03

Acerca da concordância nominal, julgue as frases
abaixo.
I - Percebi que eu a amava mesmo!
II - Francisco disse para Maria: - Obrigada pelo
presente!
III - Clarice ficou meia tonta ao dar voltas em torno
de si mesma.
Está (ão) CORRETA (S) as seguintes proposições.

O verbete de dicionário pode ser categorizado como
qual gênero textual?
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a)
b)
c)
d)
e)

II.
I e III.
I e II.
III.
I.
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Questão 07
"Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez." (Olavo
Bilac)
A frase acima apresenta qual figura de linguagem?
a)
b)
c)
d)
e)

Elípse.
Anáfora.
Anacoluto.
Silepse.
Onomatopeia.
Questão 08

É possível observar erro de ortografia na seguinte
palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

Engodo.
Excessão.
Discernir.
Cumprimento.
Persuadir.
Questão 09

Complete corretamente a seguinte frase:
A guerra, que era ____________, foi ____________
ontem.
a)
b)
c)
d)
e)

iminente - flagrada.
iminente - conflagrada.
eminente - deflagrada.
iminente - deflagrada.
eminente - conflagrada.
Questão 10

Marque a alternativa em que o verbo NÃO está
escrito de maneira correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Responsabilizar.
Parafrasiar.
Esvaziar.
Lecionar.
Emoldurar.
Questão 11

Assinale a alternativa em que a palavra NÃO é
acentuada.
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a)
b)
c)
d)
e)

Início.
Concorrência.
Paranóico.
História.
Até.
Questão 12

Identificamos pleonasmo na seguinte frase:
a)
b)
c)
d)
e)

A vida é uma caixinha de surpresa.
Ele saiu para fora quando ela chegou.
Tudo é um profundo mistério.
Sou uma pescadora de ilusões.
Não me engano mais.
Questão 13

Acrescente corretamente a pontuação no período
abaixo e marque a alternativa CORRETA:
"Quando vires um homem bom ( ) tenta imitá-lo ( )
quando vires um homem mau ( ) examina-te a ti
mesmo ( )"
Confúcio.
a)
b)
c)
d)
e)

(,)(,)(,)(!)
(,)(,)(;)(!)
(,)(,)(,)(.)
(;)(,)(,)(.)
(,)(;)(,)(.)
Questão 14

Assinale a alternativa em que encontramos um verbo
sinônimo para engalfinhar.
a)
b)
c)
d)
e)

Esperar.
Agarrar.
Esquartejar.
Estruturar.
Morfar.
Questão 15

Está dividida corretamente em palavra primitiva +
afixo a seguinte alternativa:
a) pedra + eira - pedreira.
b) re + fazer - refazer.
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c) des + leal - desleal.
d) café + teria - cafeteria.
e) a + bençoar - abençoar.

d) Wanderley; Serra Dourada; Baianópolis.
e) Bom Jesus da Lapa; Tabocas do Brejo Velho e
Serra Dourada.
Questão 18

Conhecimentos Gerais
Questão 16
"Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral,
conhecidos desde meados dos anos 1960, que
causam infecções respiratórias em seres humanos e
em animais. Geralmente, infecções por coronavírus
causam doenças respiratórias leves a moderada,
semelhantes
a
um
resfriado
comum."
www.saude.sp.gov.br
Nos últimos dias a notícia do surgimento de um novo
vírus da família coronavírus na China, deixou em
alerta a população mundial. O medo de que o vírus
se espalhasse causando uma pandemia deixou em
alerta, inclusive, a Organização Mundial de Saúde
(OMS). Sobre acontecimentos relacionados ao
surgimento deste vírus podemos afirmar que no
Brasil:
I. Três casos de contágio foram confirmados.
II. Alguns casos suspeitos foram investigados.
III. Alguns brasileiros que estavam na China foram
repatriados.
IV. Entre os brasileiros repatriados haviam cinco
contagiados.
Assinale a alternativa
afirmativas CORRETAS:
a)
b)
c)
d)
e)

que

corresponde

as

III e IV estão corretas.
II e III estão corretas.
I e IV estão corretas.
I e III estão corretas.
II e IV estão corretas.

Quase todo verão as notícias são as mesmas:
deslizamento de terra, destruição de casas,
alagamentos, mortos e desabrigados. Estas são
algumas das consequências das mudanças
climáticas pelas quais o nosso planeta está
passando. Uma autoanálise deve ser feita todas as
vezes que nos deparamos com este tipo de notícia.
Dos itens abaixo, qual é classificado como
influenciador destas catástrofes?
a) Os currículos escolares que não ensinam sobre
ecologia.
b) Estados e municípios que não se unem para
despoluir os rios.
c) A omissão dos governantes que não investem
corretamente as verbas públicas.
d) O governo federal que não cobra ações de
estados e municípios.
e) A ação humana quando desmata, polui os rios e
descarta lixo de forma irregular.
Questão 19
Os moradores de Brejolândia e quem vier visitá-la
pode contar com um ambiente aprazível, cercado de
belezas naturais, tanto na sede quanto no interior.
Entre alguns destes lugares estão:
a)
b)
c)
d)
e)

Serras, cavernas e riachos.
Montanhas, lagos e cavernas.
Serras, praias e riachos.
Riachos, cavernas e reservas biológicas.
Serras, mangues e riachos.
Questão 20

Questão 17
Cidade da Bahia com aproximadamente 2744,5 km²,
Brejolândia está a 558 metros de altitude e tem como
vizinhos os municípios de:
a) Wanderley; Baianópolis e Tabocas do Brejo
Velho.
b) Tabocas do Brejo Velho; Serra Dourada e
Wanderley.
c) Bom Jesus da Lapa; Serra Dourada e Wanderley.
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A Bahia é um dos estados brasileiros que mais
valoriza a cultura e as tradições. O carnaval é sem
dúvida alguma sua maior manifestação popular,
tendo em segundo lugar um ritual que acontece
sempre na segunda quinta-feira do mês de janeiro e
se repete todos os anos, desde 1754, reunindo
milhares de pessoas. Este maravilhoso festejo é
chamado de:
a) Festa de Iemanjá.
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b)
c)
d)
e)

Tributo a Nosso Senhor.
Festa dos filhos de Gandhy.
Benção do Bonfim.
Lavagem do Bonfim.
Questão 21

A renda de um município pode ser alicerçada por
várias atividades ou pode ter alguma que se
destaque. A economia de Brejolândia conta com
uma modesta participação do comércio, mas tem
seu ponto forte em uma atividade que é beneficiada
pela existência de extensas pastagens. A economia
desta cidade é baseada:
a)
b)
c)
d)
e)

No turismo.
No comércio.
Na pecuária.
Na agricultura.
Na industria.
Questão 22

Marque a opção que corresponde a resposta
CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, V.
V, F, F, V.
V, F, F, F.
F, V, V, V.
V, F, V, F.
Questão 24

As localizações geográficas de Brejolândia em
relação à Bahia, da Bahia em relação ao Brasil e do
Brasil em relação ao mundo são, respectivamente:
a) Região oeste; região norte e América do Sul.
b) Região centro-oeste; região norte e América do
Sul.
c) Região sul; região nordeste e América do Sul.
d) Região centro-oeste; região nordeste e América
do Sul.
e) Região sul; região norte e América central.

Situado no oste baiano, o município de Brejolândia
tem um tradicional carnaval, que leva um multidão de
foliões para o seu calçadão, Porém, um de seus
principais atrativos é uma festa muito diferente das
folias baianas. A festa da __________ surgiu no ano
de 1992 e acontece no período do aniversário da
cidade.
A palavra que completa corretamente a frase acima
é:

A história de Brejolândia conta que em e 13 de abril
de 1962 a localidade recebeu o status de município
pela Lei Estadual nº 1.676. Este tipo de
"emancipação" ocorre quando uma região,
geralmente um distrito, é desmembrado do município
ao qual está vinculado. Neste caso, a cidade à qual
Brejolândia estava vinculada era:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

padroeira
boiada
tourada
vaquejada
cavalgada
Questão 23

É indiscutível que a culinária baiana tem toda sua
essência baseada na cultura africana. Os deliciosos
pratos contam, quase sempre, com o sabor
marcante do azeite de dendê, que lhes confere ainda
mais identidade. Classificando os itens abaixo como
verdadeiros ( V ) ou falsos ( F ), identifique os pratos
que fazem parte desta deliciosa culinária.
(__) Vatapá.
(__) Angu.
(__) Acarajé.
(__) Caruru.
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Questão 25

Macaúbas.
Serra Dourada
Bom Jesus da Lapa
Angical.
Salvador
Questão 26

Em várias gestões do governo federal nos últimos
anos tem sido amplamente divulgada a notícia da
liberação para a população sacar fundos como
PIS/PASEP e FGTS. O fato de que estas são
reservas recolhidas pelo empregador, em forma de
tributo, dedicadas a oferecer alguma garantia ao
trabalhador desempregado é de fácil conhecimento.
Mas qual o significado da sigla FGTS?
a) Fundo Gestor de Tributos Sociais.
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b)
c)
d)
e)

Fundo Gestor de Tributos Secundários.
Fundo de Gestão para o Trabalhador Segurado.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Fundo de Gerador de Trabalho Social.
Questão 27

"O Parque Nacional e Histórico do __________,
localizado no extremo sul da Bahia, no município de
Porto Seguro, possui a primeira porção de terra do
Brasil avistada pelos navegadores portugueses. Nas
primeiras décadas da colonização portuguesa, os
povos indígenas se faziam ali presentes."
www.icmbio.gov.br
O nome da localidade que irá preencher
corretamente a lacuna no texto é:
a)
b)
c)
d)
e)

Morro do Couto.
Pico da Bandeira.
Pico da Neblina.
Serra da Mata.
Monte Pascoal.
Questão 28

A diversidade cultural de nosso país é motivo de
orgulho dos brasileiros, pois enriquece as artes, a
culinária, costumes e até religiões e crenças. Em
meio a essa miscigenação a alegria do brasileiro é
embalada por músicas dos mais diversos estilos. Em
meio a tanta riqueza surgiu na Bahia um movimento
musical que se tornou febre nacional e sempre tem
seu espaço garantido nas festas. Estamos falando
do:
a)
b)
c)
d)
e)

Samba.
Pagode.
Rock.
Axé.
Pop nacional.

II.Cachoeira da Fumaça - Chapada Diamantina.
III.Cachoeira El Dorado - Barcelos.
IV.Cachoeirão - Chapada Diamantina.
V.Cachoeira do Tabuleiro - Conceição do Mato
Dentro
VI.Cachoeira do Jatobá - Vila Bela da Santíssima
Trindade
Qual das opções abaixo corresponde à informação
verdadeira?
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV são verdadeiras.
I, V e VI são verdadeiras.
IV, V e VI são verdadeiras.
I, II e IV são verdadeiras.
I, IV e V são verdadeiras.
Questão 30

Desde que problemas políticos, econômicos e
sociais começaram a se agravar na Venezuela o
Brasil tem sido o principal destino da população que
foge por causa das condições críticas na qual a
maioria deles vive. Toda essa movimentação já
vinha causando conflitos com a população brasileira
e se tornaram ainda mais graves quando moradores
de Pacaraima fecharam a fronteira, depois de um
venezuelano ser acusado de estuprar uma jovem,
que também é venezuelana, mas reside e estuda na
cidade. O estado brasileiro onde esta cidade está
localizada e tem sido foco constante destes conflitos
é:
a)
b)
c)
d)
e)

Acre.
Tocantins.
Sergipe.
Rondônia.
Roraima.

Questão 29
Além de ter em seu território cerca de 50% da maior
floresta tropical do mundo o Brasil também é
conhecido mundialmente por outras tantas riquezas
naturais que possui. Um dos mais lindos presentes
que a natureza nos deu são as cachoeiras e o
estado da Bahia tem o privilégio de abrigar em seu
território três das seis cachoeiras mais altas do
Brasil. Seus nomes e localidades estão entre os seis
itens abaixo:
I.Cachoeira Encantada - Itaitê.
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