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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA personalizado. 
 

2. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, constam no seu 
CARTÃO RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
para registro da Correção de Dados na Ata de Sala. 
 

3. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal 
itinerante, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo nesse momento sofrer revista 
com detectores de metais. Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato não poderá utilizar o 
banheiro.  
 

4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre as questões de sua prova. 
 

5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que todos concluam a prova 
para assinarem a Ata de Sala. 
 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, 
uma hora após o início das provas. O candidato somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, nos 
últimos 60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A inobservância desses 
horários acarretará a eliminação do candidato. 
 

7. É obrigatória a sua assinatura na LISTA DE PRESENÇA e no CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo 
como está assinado no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. Marcações de lápis não serão consideradas. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de 
sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na eliminação do candidato, constituindo tentativa 
de fraude. 

 
BOA PROVA!!!!  

  

 

Nome do Candidato: _______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

________________________________ 
             Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Começa hoje o período de defeso de oito espécies de peixes amazônicos 

 
Começa hoje (15), em toda a bacia Amazônica, o período de defeso para oito espécies de 

peixes: Pirapitinga, Mapará, Sardinha, Pacu, Aruanã, Matrinxã, Caparari e Surubim. Para proteger 
essas espécies durante a fase sensível de sua reprodução e, assim, preservar os níveis do estoque 
pesqueiro, a pesca fica proibida até o próximo dia 15 de março de 2020. 

(https://noticias.uol.com.br/agencia-brasil/2019/11/15. [Texto adaptado]) 

  

01 O texto informa 

(A) o início de pesca livre. 
(B) o nível de maré alta nos rios.  
(C) a morte de oito espécies de peixes. 
(D) o período de defeso de peixes. 
 

02 No período de defeso,  

(A) a pesca é totalmente liberada. 
(B) a pesca é proibida.  
(C) os peixes não se reproduzem. 
(D) os peixes são vendidos. 
 

03 O período de defeso acontecerá 

(A) em todo o Brasil. 
(B) em São Paulo. 
(C) em toda a bacia Amazônica. 
(D) somente em Curuá. 
 

04 O período de defeso terminará 

(A) em março de 2020. 
(B) em janeiro de 2020. 
(C) no final de 2020. 
(D) no final de abril de 2020. 
 

05 No texto, a palavra “preservar” significa  

(A) perder. 
(B) vender. 
(C) proibir. 
(D) conservar. 
 

06 As palavras estão na ordem alfabética em  

(A) Pirapitinga, Mapará, Pacu, Aruanã e Surubim. 
(B) Aruanã, Caparari, Mapará, Pirapitinga e Sardinha. 
(C) Sardinha, Pacu, Aruanã, Matrinxã e Caparari. 
(D) Pirapitinga, Sardinha, Pacu, Surubim e Matrinxã. 
 

07 A palavra “Sardinha” apresenta 

(A) 8 letras e 7 fonemas. 
(B) 7 letras e 8 fonemas. 
(C) 8 letras e 8 fonemas. 
(D) 7 letras e 7 fonemas. 
 

08 A palavra que está separada em sílabas corretamente é 

(A) e-sto-que. 
(B) re-pro-du-çã-o. 
(C) pre-ser-var. 
(D) se-n-sí-ve-l. 

https://noticias.uol.com.br/agencia-brasil/2019/11/15
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09 O plural de “Pacu” é 

(A) Pacus. 
(B) Pacures. 
(C) Pacuses. 
(D) Pacões. 
 

10 A palavra do gênero feminino é 

(A) dia. 
(B) pesqueiro. 
(C) período. 
(D) fase. 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11 Em uma fazenda há 220 animais, entre bois, carneiros e porcos. Deste total, há 87 bois e 55 porcos, 

logo o número de carneiros é igual a  
(A) 49. 
(B) 57. 
(C) 65. 
(D) 78. 
 

12 Dona Ana comprou duas dúzias de banana para fazer um doce. O número de bananas que dona 

Ana comprou é igual a 
(A) 12. 
(B) 18. 
(C) 24. 
(D) 36. 
 

13 Para fazer uma salada de frutas, utiliza-se 5 maçãs, 4 bananas, 1 abacate, 3 laranjas e 2 mamões. 

O número total de frutas que serão utilizadas na salada de frutas é igual a 
(A) 14. 
(B) 15. 
(C) 16. 
(D) 17. 
 

14 A tabela a seguir apresenta o número de alunos matriculados por série nos dois turnos de uma 

escola: 
 

TURNO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Manhã 18 20 25 25 

Tarde 22 21 20 24 
 

Com base nas informações da tabela, pode-se concluir que o número de alunos matriculados no 
(A) 6º ano é igual a 40. 
(B) 9º ano é igual a 50. 
(C) turno da manhã é igual a 90. 
(D) turno da tarde é igual a 88. 
 

15 A cidade de Curuá foi fundada em dezembro de 1995, logo em 2020 a cidade completará 

(A) 22 anos. 
(B) 23 anos. 
(C) 24 anos. 
(D) 25 anos. 
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16 Tiago tem dois empregos: entregador de jornal durante a manhã e motorista durante a tarde. No 

primeiro emprego, seu salário é de R$ 900,00, enquanto, no segundo emprego, seu salário é de R$ 
800,00.  Por mês, Tiago recebe de 
(A) R$ 1.600,00. 
(B) R$ 1.700,00. 
(C) R$ 1.800,00. 
(D) R$ 1.900,00. 
 

17 Pedro leva 45 minutos para ir de sua casa até o trabalho. No momento que saiu de casa, observou 

que o relógio marcava o seguinte horário: 

 
 
O horário em que Pedro chegará em seu trabalho é 
(A) 09h45min.  
(B) 09h50min. 
(C) 10h00min. 
(D) 10h05min. 
 

18 Está pendurado na parede da sala de uma residência o seguinte quadro: 
 

 
 

Pode-se afirmar que a imagem é formada por uma sequência de três 
(A) quadrados. 
(B) retângulos. 
(C) triângulos. 
(D) círculos. 
 

19 A seguinte placa está afixada na entrada de um museu: 

 
Esta placa é utilizada para 
(A) não permitir o uso de cigarros. 
(B) permitir o uso de celulares. 
(C) não permitir o uso de câmeras. 
(D) permitir a passagem de animais. 
  



 

 5 

20 Os seguintes símbolos foram organizados a partir de uma sequência lógica. 
 

          __  
 

O símbolo que completa o espaço em branco na sequência é 

(A) . 
(B) . 
(C) . 
(D) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


